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Nieuwsbrief
project SpoorOmgeving Geldermalsen
Het project SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) gaat in 2018 een nieuwe fase
in, namelijk die van het voorbereiden van het ‘echte werk’ dat gaat starten in
2019. Dan is er dus nieuws om te melden! In deze nieuwsbrief vindt u dan ook
een gevarieerd leesaanbod. Maar we beginnen met een overzicht van de vele
projecten die samen het project SpoorOmgeving Geldermalsen vormen.
Het project SpoorOmgeving Geldermalsen staat op de kaart.
Sinds begin 2015 zijn de projecten Vrijleggen MerwedeLingeLijn (een eigen spoor naar
station Geldermalsen) en het Programma Hoogfrequent Spoor Geldermalsen
samengevoegd tot één project: Spooromgeving Geldermalsen. Dit vanwege de
onderlinge verwevenheid en het bereiken van een grotere efficiency. Tegelijkertijd is
met de gemeente afgesproken om de geluidsmaatregelen vanuit het Meerjarenplan
Geluidsanering (MJPG) qua planning gelijk op te laten lopen met het spoorproject. Dit
beperkt de bouwoverlast aanzienlijk en bespaart kosten.
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De grote verbouwing nader bekeken.
De spoormaatregelen betreffen een 3e spoor door Tricht en
de benodigde aanpassingen op het stationsemplacement,
zodat de MerwedeLingeLijn vanuit Dordrecht in
Geldermalsen op een eigen nieuw perron aan de westzijde
kan stoppen en vertrekken. Met de komst van het extra spoor
zullen de twee overwegen in Tricht worden vervangen door
onderdoorgangen, in combinatie met de aanleg van een
nieuwe randweg, ook met een onderdoorgang, ten noorden
van Tricht. Daarnaast gaat de bestaande spoorbrug over de
Linge verbreed worden om ruimte te maken voor het extra
spoor. Naast de geluidsmaatregelen komen er op verzoek
van het Waterschap Rivierenland enkele wijzingen in de
waterhuishouding rondom het spoor en gaan we op verzoek
van de gemeente een ondergrondse trillingreducerende
constructie naast het spoor in Tricht bouwen.
Robuust spooremplacement met nieuwe tunnel en extra perrons
Het project realiseert tevens de herinrichting van het spooremplacement Geldermalsen, waarbij de treindiensten worden
ontvlochten om het aantal kruisende bewegingen tot een minimum te beperken. Hierdoor komt er ruimte om treinen met een
hogere frequentie te laten rijden, wat het hoofddoel is van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoor.
Ook zal er een robuust spooremplacement ontstaan dat met de helft van het
aantal wissels kan volstaan. Daartoe wordt het huidige eilandperron ingekort
en aan de oostzijde komt een nieuw (zij)perron voor de treinen uit Tiel en
Den Bosch. Het huidige wachtspoor voor goederentreinen dient hierdoor te
worden verplaatst. Een nieuwe locatie daarvoor is gevonden bij Meteren.
Om de groei in reizigersstromen in goede banen te kunnen leiden wordt de
bestaande loopbrug vervangen door een reizigerstunnel die meer ruimte en
comfort biedt.

Stand van zaken Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
Het tracébesluit is op 9 december 2017 vastgesteld door de Staatssecretaris. Daarna heeft het tracébesluit tot eind januari 2018
voor 6 weken ter inzage gelegen in de gemeenten Geldermalsen, Houten en Culemborg. Er zijn in deze periode verschillende
beroepen ingediend. Na de zomer volgt de zitting bij de Raad van State waarin de beroepen inhoudelijk worden behandeld. Naar
verwachting eind 2018 volgt de uitspraak van de Raad van State.
Contracten en aanbesteding
In 2018 worden de spoorgerelateerde werkzaamheden voorbereid. In de periode 2019
tot 2021 gaat ProRail het werk uitvoeren. Voor de werkzaamheden die met het spoor te
maken hebben is de aanbestedingsfase afgerond en is het werk als alliantiecontract
(voor uitleg zie:
https://www.prorail.nl/sites/default/files/brochure_de_prorail-alliantie_0_0.pdf)
op 17 mei 2018 gegund aan de combinatie Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten
B.V. & Mobilis B.V. Deze gaat in alliantievorm met ProRail het ’spoorse’ werk
realiseren.
Randweg
Voor de realisatie van de randweg is er een separaat contract in de maak.
Opdrachtgever hiervoor is ProRail. Hierna wordt de aanbesteding gestart en is de
gunning gepland in kwartaal 2 van 2019. Dit betreft een zogenaamd Design &
Construct-contract. Bij een Design & Construct-contract neemt de aannemer de
verantwoordelijkheid voor zowel het ontwerp als de uitvoering.
Reizigerstunnel
De Alliantie doet in 2018 uitvraag bij verschillende ontwerpbureaus op basis van
wensen voor de vormgeving die door de gemeente, architectenbureau
Spoorbouwmeester en beheerder ProRail Stations zijn geformuleerd. De Alliantie gaat
een beoordelingscommissie vormen met deskundigen en een vertegenwoordiging van
belanghebbenden uit Geldermalsen. Zij zullen het best passende ontwerp adviseren.

Stand van zaken geluidsmaatregelen
Het Saneringsplan Geluid is momenteel in voorbereiding bij ProRail. Medio 2018 gaat dit plan naar Het Bureau Sanering
Verkeerslawaai, dat, volgens een wettelijk voorgeschreven procedure, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zie
www.BSV.nu) besluiten neemt over de voorgestelde geluidssanering.

De in het plan beschreven geluidsvoorzieningen wijken op enkele punten af van het getoonde in 2014:
o
Er is rekening gehouden met een nieuwe spoorlayout
(zoals beschreven in het Tracébesluit Spooromgeving
Geldermalsen);
o
De inpassingswensen op basis van de
stedenbouwkundige visie van de gemeente zijn zo veel
mogelijk verwerkt;
o
Aan enkele bezwaren van verkeerstechnische aard is
tegemoet gekomen; dit heeft te maken met bijvoorbeeld
zichtlijnen die door geluidsschermen zouden worden
beperkt. Ook waren er enkele wijzigingen door liggingen
van wissels, waardoor geen spoordempers kunnen
worden geplaatst.
o
Ten Noorden van Tricht zijn op basis van wensen van de
omwonenden in de plannen enkele schermhoogtes
aangepast, raildempers geplaatst of schermen
weggehaald.
o
Ten Zuiden van het station zijn op basis van wensen van omwonenden in plaats van schermen, raildempers gekozen.
Naar verwachting komt het BSV in september met haar besluit. Vervolgens treedt de wettelijke zogenaamde AWB-procedure in
werking, met een ter inzagelegging van het Saneringsplan voor de duur van 6 weken en de mogelijkheid bezwaar te maken of
zienswijzen in te dienen. Dit wordt ruim van te voren in verschillende lokale media gepubliceerd. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-eenbestuursrechtelijke-procedure
Op zijn vroegst zal begin 2019 het Saneringsplan onherroepelijk zijn, waarna de bouw - gezamenlijk met de uitvoering van het
Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen - in 2019 of 2020 zal kunnen starten.

Stationsplein Geldermalsen
Bron: Adrie Preesman, Projectmanager Gemeente
Geldermalsen.
Als de werkzaamheden aan het station en de woningbouw in
plan Lingedonk gereed zijn zal het stationsplein een nieuwe
inrichting krijgen. Hiervoor is een ontwerp opgesteld.
Onderdeel van dit plan is een vernieuwde fietsenstalling langs
het spoor. Maar ook een nieuw voorplein en een groene
entree voor het dorp. Bijgaande tekening geeft een impressie
van het ontwerp.
In januari 2018 is dit ontwerp met de bewoners van de
stationsomgeving besproken. Er zijn diverse opmerkingen
gemaakt, die in de volgende fase van het plan aandacht zullen
krijgen. De aanleg van het nieuwe plein is gepland in 2020 als
de werkzaamheden aan het station en de woningbouw gereed
zijn.

Van de Omgevingstafels
16 en 18 april jongstleden zijn de Omgevingstafels Geldermalsen en Tricht
weer bij elkaar geweest. Ook de gemeente was hierbij als vanouds aanwezig.
Er is gesproken over de stand van zaken van de Tracébesluitprocedure en de
ingediende beroepen. Verder is stilgestaan bij de vormgeving van het station
en de stationsomgeving. Door de kersverse
Alliantiemanager Piet Versteden van ProRail is
er een toelichting gegeven op het
aanbestedingtraject en de komende
projectfasen.
Met de gunning van het werk voor de
SpoorOmgeving Geldermalsen aan de
combinatie Dure Vermeer / Mobilis is een nieuwe projectfase aangebroken. Een goed moment voor
reflectie. Hoe hebben we de Omgevingstafels ervaren in de afgelopen twee jaar? Willen we in deze
overlegvorm door? Zijn er andere ideeën? Wil iedereen zelf verder of is het tijd voor wisseling van de
wacht? Kort samengevat was men positief over de wijze van overleg in deze vorm. In de nieuwe
situatie – de bouwfase – zou men dan ook op deze manier verder willen gaan.

Alliantiemanager
Piet Versteden

Door Piet Versteden is toegezegd dat - al dan niet in aangepaste vorm- de omgevingstafels actief
zullen blijven. Hierbij is een aantal suggesties voor vernieuwing genoteerd. Deze zullen worden
ingebracht bij de Alliantie en bij de toekomstige aannemer van de randweg. In oktober zal er een ‘overgangs-omgevingstafel’
worden gehouden om de omschakeling van oud naar nieuw in gang te zetten en een nieuwe generatie Omgevingstafels een frisse
start in de bouwfase te laten maken. Het volledige Alliantiemanagementteam zal in de volgende nieuwsbrief geïntroduceerd
worden.

Vleermuistoren in Tricht
Voor het realiseren van het project SpoorOmgeving Geldermalsen worden 2 woningen
gesloopt. Hiermee verdwijnen verblijfplaatsen van vleermuizen. Er wordt ter vervanging
een vleermuistoren met zomer- en winterverblijfplaatsen gebouwd in Tricht. De locatie is
met inbreng van de Omgevingstafel Tricht gekozen en gelegen ten zuiden van de Twee
Morgen, vlak aan de Hooglandse Wetering. Het grondoppervlak van de vleermuistoren is
4 m2, de toren is 5 meter hoog en heeft een pannendak. Onderstaand een afbeelding van
de vleermuistoren. De toren wordt verder uitgerust met ingebouwde nestkasten voor
huismussen in de gevel. Planning is bouwen in het najaar van 2018.

Planning SpoorOmgeving Geldermalsen
De planning op hoofdlijnen van het project SpoorOmgeving Geldermalsen ziet er als volgt uit:

Deze publicatie is samengesteld door de afdeling Communicatie van ProRail en is huis-aan-huis verspreid bij de
aanwonenden van het spoor in Tricht en Geldermalsen.
Heeft u vragen of reacties, dan kunt u gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 - 776 72 45 of
een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact.
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