
Spooronderdoorgang Wolfheze 

Ruimtelijke ontwerpuitgangspunten vaststellen. 

Raadscie op 9 April 2019 

Hans van Vliet, Ruimtelijk Domein 



• Beveiligen overweg al lang op de agenda 

• Meerdere concepten van ongelijkvloerse kruising 

• In voorbereiding 3 extra overwegbomen, opstelplek, fietser meer ruimte, 1-

zijdig voetpad 

 

• (1/2) Traverse vanwege ontoegankelijkheid 

 

 

• PHS, ICE  Haalbaarheidsstudie! 2018 (+/- 30% marge kosten) 

• Stap 1: Opname in landelijk verbeterprogramma 

• Stap 2: Uitwerking naar +/- 20% marge kosten én inpassing 

Proces tot nu toe 
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• Kaders vastgesteld door raad 

• Klankbordgroep: Beatrixschool, Dorpsbelang, Het Schild, Pro Persona 

• Bijeenkomst juni 2018 (ongeveer 150 aanwezig) 

• Uitwerking: Klankbordgroep uitgebreid met Actiegroep Verkeer Wolfheze 

• Voorkeursalternatief én extra variant  

• Enquête in noord door AVW  2D is moeilijk 

• 3D-beelden! 

• Hulpdiensten  

• Bijeenkomst februari 2018 (ongeveer 100 aanwezig) 

• Bijeenkomst Het Schild (ongeveer 28 aanwezig) 

• College en raad: ruimtelijke ontwerpuitgangspunten 

Participatie -1- 
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Overgenomen inbreng 

• Fiets-voetgangersbrug over Wolfhezerweg-noord 

• Hellingbanen voorkeur boven liften 

• Dorpsplein zo groot mogelijk 

• Speelterrein zo min mogelijk aantasten (ook koningsdag) 

• Vluchtwegen (noord) 

• Opties ontsluiting Pro Persona 

• Voorkomen lichtreflecties (geen vide) 

• Extra akoestische maatregelen (opgenomen in Plus) 

• Personenauto’s en vrachtwagens ook over Fiets-voetgangersbrug (in Plus) 

• Fietspad extra breed voor Duofietsen (in Plus) 

 

Participatie -2- overgenomen 
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Niet overgenomen inbreng 

• Van Mesdagweg open laten 

• Fietspad langs parallelweg aan zuidzijde in plaats van noordzijde 

• Ruimtelijk gescheiden tunnels 

 

 

Participatie -3- niet overgenomen 
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Resultaten enquête bewonersavond  
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Vervolg 

• Kostenraming/ontwerp maken 

• Indienen bij Ministerie ( 25 april) 

• Lobby bij andere partijen voor bijdrage 

• Overleg met Pro Persona 

• Opstarten voorbereiding engineering (kostenraming nog gedetailleerder +/- 

15%) 

• Eind 2019, bijdrage Rijk bekend, regio aan zet voor haar bijdrage formeel te 

maken. 
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