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Het bestemmingsplan spoorzone is op 10 juni 2015 vastgesteld door de 

gemeenteraad van Culemborg. 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de reconstructies van 

de rotondes aan weerszijden van de Tunnelweg heeft aannemer Heij-

mans Wegen Regio Midden opdracht gekregen. 

Bestemmingsplan

Om de ontwikkelingen in de spoorzone mo-

gelijk te maken moest er een nieuw bestem-

mingsplan worden vastgesteld door de ge-

meenteraad. Dat is op 10 juni 2015 gebeurd. 

De gemeente wil meerdere zaken in de 

spoorzone aanpakken: het opknappen van het 

verrommelde gebied aan de westzijde van het 

station, het verbeteren van de bereikbaarheid 

en (verkeers)doorstroming in het gebied, het 

realiseren van een transferiumfunctie - daar-

voor komt er een afslag vanaf de N320 - en 

aan de oostkant een groen stationsplein en 

het mede mogelijk maken van de ontwikkeling 

van de Gelderlandfabriek. Aan de westzijde 

komt er ruimte voor een Albert Heijn, voor zes 

winkels van 100 m2 stationsgebonden retail 

en ruimte voor grootschalige detailhandel. 

Spoorzone en binnenstadsvisie

De gemeente wil niet alleen de spoorzone een 

kwaliteitsimpuls geven, maar ook de binnen-

stad. Daarom wordt er nu, samen met onder-

nemers en andere belanghebbenden, gewerkt 

aan het opstellen van een binnenstadsvisie en 

een actieplan. Hierbij worden ook de inwoners 

van Culemborg betrokken. Ook hen zal ge-

vraagd worden om ideeën aan te leveren voor 

de binnenstad. 

Werkzaamheden reconstructie rotondes Tun-

nelweg

De rotondes aan 

beide zijden van de 

Tunnelweg worden 

volledig opnieuw 

ingericht om zo 

de veiligheid en 

doorstroming van 

het verkeer in het 

gebied rondom 

de Spoorzone te 

bevorderen.

Heijmans Wegen Regio Midden gaat de 

werkzaamheden in opdracht van de gemeente 

uitvoeren. 

De werkzaamheden starten in de week van 

6 juli en worden eind 2015 afgerond. Door 

de werkzaamheden in verschillende fases uit 

te voeren wordt de overlast voor het verkeer 

zoveel mogelijk beperkt.

Alle informatie over de werkzaamheden en de 

planning verschijnt binnenkort op de speciale 

website over de werkzaamheden (www.recon-

structierotondestunnelweg.nl). Deze site is nog 

niet in de lucht.

Uiteraard is deze site ook bereikbaar vanaf de 

website van de gemeente (Wonen en Leven/

Bouwplannen en projecten en vervolgens bij  

Bereikbaarheid Spoorzone).

   lees verder op de volgende pagina...

Meer informatie 
www.culemborg.nl 

Kijk hiervoor bij Wonen en 
Leven/Bouwplannen en 
projecten en vervolgens bij 
Spoorzone (voor informa-
tie over bestemmingsplan) 
of Bereikbaarheid Spoor-
zone (voor informatie over 
de verkeersmaatregelen).
Daar verschijnt alle infor-
matie over dit project.

Voor vragen of opmer-
kingen kunt u contact op-
nemen met de gemeente 
Culemborg: 
mevrouw M. Verwey, 
t. (0345) 477 700 of per 
e-mail: m.verwey@
culemborg.nl.

Digitale nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden 
voor de digitale nieuws-
brief via communicatie@
culemborg.nl  o.v.v. 
nieuwsbrief spoorzone.



Voorbereidende werkzaamheden

De komende periode wordt al een aantal  

voorbereidende werkzaamheden in de omge-

ving van de Tunnelweg zichtbaar.

Door de nutsbedrijven worden er kabels en lei-

dingen omgelegd en/of gewijzigd op plaatsten 

waar in de nieuwe situatie wegen en paden 

zullen komen.

In de strook langs de westkant van het spoor is 

het noodzakelijk een aantal bomen te kappen 

op de plek waar er een dubbelzijdig fietspad 

wordt aangelegd om voor de fietsers een 

veilige route richting de middelbare scholen en 

richting het station te bieden. 

Ter compensatie komt er langs de Parallelweg 

West een nieuwe bomenrij.

Uitnodiging inloopavond
Op maandag 22 juni 2015 vindt er in het 

stadhuis, Oude Vismarkt 4, een inloopavond 

plaats waarin u zich kunt laten informeren en 

uw vragen kunt stellen over de planning en 

uitvoering van de werkzaamheden door Heij-

mans Wegen Regio Midden.

Op deze avond wordt u welkom geheten 

door Joost Reus, wethouder verkeer van de 

gemeente Culemborg. Tijdens de inloopbijeen-

komst geeft Heijmans een toelichting op de 

werkzaamheden. Daarnaast zijn er medewer-

kers van Heijmans en de gemeente Culemborg 

aanwezig. 

De avond start om 19.30 uur en eindigt om 

21.00 uur. U kunt op elk gewenst moment 

binnenlopen.


