
Spoorwegovergang Wolfhezerweg, gemeente Renkum, 18 februari 2019 

Ontwerpuitgangspunten onderdoorgang 



Inloopavond 

Plenair deel, 20.00 – 20.15 uur: 
● Presentatie door Joof Tummers, Movares 
● Toelichting op 

o Wat is er gebeurd sinds vorig jaar 
o Waar staan we nu? 
o Opdracht Movares 
o Ontwerpuitgangspunten 
o Vervolg 
o Vragen over presentatie en proces 

 
Inloopdeel, 20.15 – 22.00 uur 
● In gesprek in thema-hoeken 
● Vragen over ontwerpuitgangspunten 

Programma 



Inloopavond 
Wat is er gebeurd sinds vorig jaar 

Een veilige oplossing voor de overweg is dichterbij gekomen: 
● Provincie, gemeente en ProRail hebben begin 2018 geconcludeerd dat 

een onderdoorgang in principe past en de financiële bandbreedte 
verkend. 

● Inzet is een onderdoorgang inclusief perrontoegangen, dus geen aparte 
traverse. 

● Stand van zaken gecommuniceerd op bewonersavond op 6 juni 2018 
● Actieve betrokkenheid vanuit omgeving (het idee is gaan leven) 
● Gezamenlijke lobby van Provincie, Gemeente en ProRail richting het Rijk. 
 
 



Inloopavond 

Provincie en gemeente zijn er nog niet: 
● Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Wolfhezerweg 

opgenomen in de zesde tranche van het LVO.  Hierdoor ontstaat er zicht  
op een Rijksbijdrage.  

● Ontwerpuitgangspunten bepalen voor inpassingsontwerp en 
kostenraming. 

● Financiële middelen worden een kader voor keuzes over 
ontwerpuitgangspunten; de onderdoorgang moet betaald kunnen 
worden. 

● Afspraken maken over financiering incl. bijdrage van het Rijk 
 
 

Waar staan we nu 



Inloopavond 

Verzamelen van en adviseren over ontwerpuitgangspunten, op basis van: 
● inbreng uit omgeving via klankbordgroep  

(Dorpsbelang, AVW, Het Schild, Beatrixschool en Pro Persona) 
● inbreng vanuit inloopavond 
● advies hulpdiensten 
● gemeentelijk beleid, bijv. verkeer en herinrichting Wolfhezerweg 
● eisen en ontwerpvoorschriften van ProRail 
● expertise Movares in ontwerpen en realiseren van onderdoorgangen 

 
Het maken van een ontwerp met bijbehorende kostenraming  
ten behoeve van besluitvorming. 

Opdracht Movares 



Inloopavond 

In gesprek over verschillende thema’s: 
● Waardevolle en actieve bijdrage van klankbordgroep (Dorpsbelang, 

AVW, Het Schild, Beatrixschool, Pro Persona, Provincie en gemeente) 
● Oude en nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen zijn gebruikt voor 

helder en scherp maken van uitgangspunten (‘waarom’) 
● Inzicht in materie via 3D-beelden van voorbeelden van type 

onderdoorgangen en stijgpunten naar perrons 
 

Geen keuzes tussen (oude) alternatieven, maar in gesprek over  
eisen en wensen. 

 

Ontwerpuitgangspunten 



Inloopavond 

Consensus over: 
● Draagvlak voor een onderdoorgang i.p.v. de overweg 
● Toegang tot de perrons via de onderdoorgang en niet via een traverse 
● Aan zuidzijde afbuigen naar westen i.v.m. rijrichting auto’s van en naar 

Renkum en behouden Dorpsplein 
● Onderdoorgang moet een veilige, logische, directe en comfortabele 

route bieden voor langzaam verkeer 
● Bereikbaarheid hulpdiensten en sociale veiligheid is belangrijk 
● Tijdelijk gebruik overweg voor langzaam verkeer en hulpdiensten 

tijdens bouw (autoverkeer kan omrijden) 
● Hellingbanen toepassen daar waar het kan (beschikbare ruimte) 

Ontwerpuitgangspunten 



Inloopavond 

2019 – Tweede t/m vierde kwartaal: 
● College bespreekt op 26 februari ontwerpuitgangspunten en 

opbrengsten van klankbordgroep en inloopavond. 
● Voorlopig inpassingsontwerp en kostenraming (maart). 
● Afspraken over financiering incl. bijdrage van het Rijk  

(april-december). 
● Go / No Go (besluitvorming) eind 2019. 

 
2020 en verder, bij positief financieringsbesluit: 
● Afspraken maken met ProRail. 
● Eisen in detail uitwerken, onderzoeken, bestemmingsplan. 
● ProRail laat onderdoorgang realiseren. 
● Aannemer ontwerpt en realiseert onderdoorgang. 
● Positieve verwachting is 4 tot 6 jaar tot aan start bouw. 

Vervolg 



Inloopavond 

Doel: ophalen, bevestigen en/of aanvullen van uitgangspunten 
 
Thema-hoeken: 
● Ontwerpuitgangspunten Noordzijde 
● Ontwerpuitgangspunten Midden (onderdoorgang) 
● Ontwerpuitgangspunten Zuidzijde 
● Proces (wat gebeurt wanneer) 
● 3D-beelden in virtual reality van voorbeelden van een 

gecombineerde onderdoorgang en twee aparte 
onderdoorgangen 

 
Reacties: 
● Via het reactie- enquêteformulier: bent u het eens, mist u iets, 

wat is voor u het belangrijkst 

Inloopdeel 



Inloopavond 

 
 

Vragen over de presentatie of het proces? 
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