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Gevolgen voor fietsers en automobilisten. Voor fietsers tijdelijk extra 

fietsparkeren op terrein tegenover de voetgangerstrap. Automobilisten 

kunnen voortaan alleen nog via P+R-ingang naast corsoloods, tegen-

over Parallelweg-West 27, het P+R-terrein bereiken.

Maandag 12 oktober gaat aannemer Heij-

mans aan de slag bij Parallelweg-West. Hier 

is inmiddels de bomenrij weggehaald om 

plaats te maken voor een nieuw aan te leggen 

fietspad en voetpad, die rechtstreeks naar het 

station leiden. Als de werkzaamheden klaar 

zijn hebben fietsers en voetgangers een veilige 

toegang naar het station en hoeven niet meer 

op de rijbaan voor automobilisten te rijden. 

Ook wordt de groenstrook aan die kant verder 

ingericht met parkeren en groen. In die groen-

strook komen nieuwe bomen terug voor de 

bomen die gekapt moesten worden. 

Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor 

fietsers naar het station en de fietsenstalling 

aan de westzijde en ook voor automobilisten 

met bestemming het P&R-terrein. 

Voor fietsers, vanaf 13 oktober gewijzigde 

situatie!

Fietsers kunnen maandagochtend nog naar de 

fietsenstalling aan de westzijde rijden. Vanaf 

dinsdag 13 oktober 2015 kunnen fietsers niet 

meer via de huidige oprit naar het station 

rijden. Er staan vanaf die datum tijdelijk extra 

fietsenrekken op het parkeerterrein tegenover 

de voetgangerstrap (bij Klein Oostenrijk), 

zodat fietsers daar hun fiets kwijt kunnen en 

dan naar boven lopen naar het station. Deze 

situatie geldt minimaal vier weken.

Uiteraard kunnen fietsers ook via de ingang 

van het P+R-terrein naast de corsoloods naar 

de toegang naar het station en de fietsenstal-

ling aan de westkant rijden. 

Automobilisten naar P+R via ingang naast 

corsoloods

Voor automobilisten vervalt de toegang 

tegenover de Gamma naar het station en het 

P+R-terrein definitief. Zij kunnen via de ingang 

naast de corsoloods, tegenover Parallelweg-

West 27, naar het P+R-terrein. Via dit P+R-

terrein kunnen automobilisten doorrijden naar 

het hogergelegen P+R-terrein.

Weekendafsluiting 

De werkzaamheden bij de rotonde aan de 

oostzijde (Stationssingel) zijn in volle gang. In 

het weekend van zaterdag 10 oktober vanaf 

6:00 uur t/m maandag 12 oktober 6:00 uur 

is de doorgang volledig afgesloten. Dat is 

nodig om de rotonde helemaal af te maken 

en het asfalt in de onderdoorgang Tunnelweg 

te vervangen. Als de Tunnelweg is afgesloten 

worden bij de Vianensepoort verkeersregelaars 

ingezet om het verkeer daar in goede banen 

te leiden. 

Informatie en spreekuur

Alle informatie over de werkzaamheden en de 

planning staat op de speciale projectwebsite:

www.reconstructierotondestunnelweg.nl 
Heijmans organiseert elke donderdag van 

16.00 uur tot 17.00 uur, Parallelweg-West 8, 

een inloopspreekuur. U kunt daar terecht met 

al uw vragen en klachten. Of u kunt uw vraag 

of klacht kwijt via het vragenformulier op de 

website van het project. 

Meer informatie 
www.reconstructierotondestun-
nelweg.nl en www.culemborg.
nl (Wonen en Leven/Bouwplan-
nen en projecten en vervolgens 
bij Spoorzone (voor informatie 
over bestemmingsplan) of 
Bereikbaarheid Spoorzone (voor 
informatie over de verkeers-
maatregelen). 
Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met de 
gemeente Culemborg: mevrouw 
M. Verwey, t. (0345) 477 700 
of per e-mail: m.verwey@culem-
borg.nl.

Digitale nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief via com-
municatie@culemborg.nl  o.v.v. 
nieuwsbrief spoorzone.


