nummer 6
juni 2019
Vrijdag 5 juli beginnen de werkzaamheden van het project ‘Spoorkruisingen Elst Noord’. Met dit
project gaan we de doorstroming van
het verkeer rondom de twee spoorkruisingen verbeteren. De werkzaamheden duren tot en met 2021.
Waarom?
De spoorwegovergangen in Elst aan de
1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord
zijn een groot deel van de tijd dicht.
Hierdoor staan fietsers, automobilisten
en hulpdiensten vaak te wachten voor
gesloten bomen. Ook willen ProRail en
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer treinen laten rijden over dit
spoor.
Betere, veilige doorstroming
De spoorbomen gaan dus nog
vaker dicht. De slechte doorstroming
van het verkeer wordt hierdoor een
steeds groter knelpunt.
Buurtbewoners krijgen meer overlast
door geluid en fijnstof.
Ook is het levendige winkelgebied van
Elst bij verkeersdrukte minder goed
bereikbaar. Om deze knelpunten op te
lossen gaat de gemeente Overbetuwe in
samenwerking met ProRail en de provincie Gelderland deze twee spoorwegkruisingen aanpakken. Dit geldt ook voor
de wegen naar de spoorkruisingen toe.
Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het spoor en bij de Rijksweg
Noord een onderdoorgang.
www.overbetuwe.nl/spoorkruisingen

Spoorkruisingen
Elst Noord
Goed nieuws: we gaan beginnen! De werkzaamheden aan de
aansluitende wegen en de kruisingen aan de oostzijde van het
spoor starten 5 juli 2019. We vertellen u wat u kunt verwachten
en hoe het er nu voor staat. Ook nodigen we u uit voor een inloopavond op dinsdag 25 juni.

Bestemmingsplan voor het
viaduct is onherroepelijk
Omdat er geen beroep is ingesteld
tegen het bestemmingsplan voor het
viaduct, is deze nu onherroepelijk.

Bestemmingsplan voor de
onderdoorgang is nog niet
onherroepelijk
In de vorige nieuwsbrief gaven we
aan dat beide bestemmingsplannen
waarschijnlijk in mei onherroepelijk
zouden zijn. Omdat door de indiener
van een zienswijze een beroep is
ingesteld tegen het bestemmingsplan voor de onderdoorgang, duurt
dit wat langer. Dit bestemmingsplan
is echter vastgesteld en dus wel van
kracht. We gaan dan ook door met
de voorgenomen werkzaamheden
en vergunningaanvragen volgens de
planning.

Start werkzaamheden in juli
De aanbesteding van de werkzaamheden aan de flankerende infra is
afgerond. Dit werk is gegund aan
Heijmans. Begin juli start Heijmans
met de werkzaamheden aan het
deel van de Rijksweg Noord van de
Linge tot en met de kruising Rijksweg Noord - Ceintuurbaan. In september volgen hierop de werkzaamheden aan de kruising Regenboog
- Ceintuurbaan. Zo maken we als
eerst de nieuwe schoolroute tussen
Arnhem-zuid en de scholengemeenschap in Westeraam.
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Communicatie en contactpersoon
Er zijn straks erg veel verschillende partijen betrokken bij het realiseren van dit project. Om toch makkelijk aanspreekbaar te zijn voor de omgeving werken
we met een centraal aanspreekpunt voor het hele
project. Voor vragen kunt u terecht bij Wouter de
Noo. Wouter is omgevingsmanager bij Heijmans en
te bereiken via het telefoonnummer 06-46133881 of
per e-mail: wnoo@heijmans.nl. Binnenkort komt er
een projectwebsite online waar u meer gedetailleerde
informatie over de werkzaamheden vindt. Hierover
ontvangt u nog bericht.
Inloopavond op dinsdag 25 juni
Dinsdag 25 juni is er een inloopavond over de
eerste werkzaamheden. We vertellen u dan meer
over de fases en details van de werkzaamheden
die de komende maanden plaatsvinden. Tussen
19.00 en 21.00 uur bent u welkom bij DROOM!
in Elst (Nieuwe Aamstestraat 32). U kunt binnenlopen tussen deze tijden, de avond heeft geen gezamenlijk vast programma. Op deze manier heeft
u de gelegenheid om u te laten informeren over
de deelonderwerpen die u interessant vindt. Ook
kunt u vragen stellen aan de projectteamleden van
de gemeente en de betrokken organisaties zoals
ProRail en Heijmans.

Wat gebeurt er in de komende maanden?
•
•

•
•
•
•

•

Dinsdag 25 juni 2019: inloopavond over de werkzaamheden die deze zomer plaatsvinden.
Eind juni 2019: eerst bouwkundige opnamen van
woningen in de buurt van de werkzaamheden. U
leest hier verderop meer over.
Juni 2019: afronding aanbesteding viaduct.
Juli 2019: start werkzaamheden door Heijmans.
Augustus 2019: afronding aanbesteding onderdoorgang Rijksweg-Noord.
September/oktober 2019: bij het Heuveltje (de
nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg bij
de overweg in de Rijksweg-Noord en de Haydnstraat) verleggen we een aantal kabels en leidingen.
Oktober 2019: ProRail verlaagt de bovenleiding
van het spoor over een lengte van ongeveer 700
meter. Dit is nodig om het viaduct bij de 1e Weteringsewal zo laag mogelijk te kunnen maken.
De toeritten worden hierdoor niet te steil voor het
wegverkeer. Tijdens deze werkzaamheden rijden
er geen treinen tussen Elst en Arnhem en tussen Elst en Tiel. U leest hier verderop meer over.

De werkzaamheden zorgen in sommige gevallen
voor tijdelijke wegafsluitingen, dit geldt niet voor wandelaars en fietsers. Voor alle verkeersdeelnemers
kan er soms sprake zijn van gewijzigde verkeerssituaties of beperkte omleiding. Alle wijzigingen van de
verkeerssituaties geven we duidelijk aan met borden.
Af en toe wordt er ’s nachts en in het weekend gewerkt. Woont u nabij deze werkzaamheden dan
ontvangt u hier van tevoren bericht over. Tijdens de
inloopavond laten we voor de periode tot en met november van dit jaar zien waar en wanneer dit zal zijn.

Bouwkundige opnamen van woningen in
de buurt van werkzaamheden
Om bewoners in de buurt van de werkzaamheden
zekerheid te geven over de staat die hun woning nu
heeft, starten we eind juni met de eerste bouwkundige opnamen van woningen (0-opname).
Een opname houdt in dat de staat van uw eigendommen met foto’s en beschrijving wordt vastgelegd.
Voor bebouwing gebeurt dit aan de binnen- en buitenzijde. De opname wordt uitgevoerd op die eigendommen waar de werkzaamheden invloed op kunnen
hebben. Omdat de specifieke uitvoeringsaanpak van
de onderdoorgang en het viaduct nog niet volledig
duidelijk is (de aannemer is nog niet bekend) wordt
een deel van de opnames aan het einde van dit jaar
gepland. Na het uitvoeren van een opname kan het
zijn dat we extra metingen moeten doen. Als dit nodig
is ontvangt u hierover vooraf bericht.
Op het moment dat u meent dat uw pand/eigendom
schade heeft door de werkzaamheden neemt u contact op met Wouter de Noo van Heijmans. Naar aanleiding van uw melding wordt beoordeeld welke maatregelen op dat moment nodig zijn. Er kan dan een
tussen- of eindopname ingepland. De informatie van
de 0-opname en de tussen- of eindopname wordt met
elkaar vergeleken. Door te kijken naar deze vergelijking en eventueel uitgebreider uitgevoerd onderzoek
wordt beoordeeld of de schade een gevolg is van de
werkzaamheden.
U ontvangt een brief als er van uw eigendom bouwkundige opnamen worden gedaan. Het bureau Vermeer Expertise B.V. verzorgt dit voor ons. U ontvangt
van het expertisebureau een link naar de opgestelde
rapportage.
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In oktober enkele dagen geen of minder
treinen van en naar Elst

Veilige oversteek Rijksweg-Noord (brug
Notenlaan)

In oktober wordt drie dagen (12-14 oktober) aan
de verlaging van de bovenleiding bij de 1e Weteringsewal gewerkt. In die dagen worden werkzaamheden uitgevoerd voor de brug in de Notenlaan
(hieronder leest u daar meer over). Ook zijn er werkzaamheden aan het spoor in Nijmegen van 12 tot en
met 16 oktober. In deze vijf dagen van 12 tot en met
16 oktober rijden er dus op bepaalde dagen minder
of zelfs geen treinen van en naar Elst. NS en Arriva
vervoeren in die gevallen de reizigers met bussen.
Gebruik van tevoren de NS-reisplanner om te weten
wat de gevolgen zijn voor uw reis. Ook in 2020 zijn
er perioden waarin treinen niet rijden. Tegen die tijd
hoort u hier meer over.

In juli start Park Lingezegen met de werkzaamheden
voor de brug in het verlengde van de Notenlaan.
Wandelaars en fietsers hoeven dan geen omweg
meer te maken via de 1e Weteringsewal. Zij kunnen
via deze brug het spoor oversteken van ‘De Park’
naar ‘Het Waterrijk’ in Park Lingezegen. Er komt een
veilige oversteekplaats voor wandelaars en fietsers
over de Rijksweg-Noord. Als alles volgens plan gaat,
is de brug voor kerst 2019 klaar. Meer informatie over
de brug bij de Notenlaan staat op www.parklingezegen.nl/spoorbrug.

Ontwerp brug Notenlaan

Meer informatie op overbetuwe.nl/spoorkruisingen
U vindt hier onder andere antwoorden op vragen van bewoners, nieuwsbrieven, de volledige planning, ontwerpen van de toekomstige situaties en de verslagen van de klankbordgroep. Om u beter op de hoogte te kunnen
houden komt er een speciale projectwebsite voor de uitvoeringsfase. U wordt hierover op een later moment
nader geïnformeerd.
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