
Op 23 april 2010 tekenden NS, Investment 

In den Eng en de gemeente Culemborg de 

intentieovereenkomst voor herontwikkeling 

van de Spoorzone. Tijdens de informatieavond 

op 25 mei 2010 werd een levendige discussie 

over het project gevoerd tussen geïnteres-

seerden en wethouder Willem Jan Stegeman 

en projectleider Wout van der Heijden van de 

gemeente Culemborg. Ook meldden zich meer 

dan tien bewoners aan als deelnemer in de 

klankbordgroep. 

Westkant Spoorzone

Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stil 

gestaan. In de tweede helft van 2010 heb-

ben stedenbouwkundigen van Inbo intensief 

getekend aan een stedenbouwkundige visie op 

de hele Spoorzone. 

Op basis daarvan hebben de gemeente en 

Investment In den Eng gesproken over de 

westzijde als locatie van de start van de her-

ontwikkeling. 

De basis van de gesprekken is het realiseren 

van een stationsplein aan de westkant met 

daaromheen bebouwing en parkeren. 

Besluitvorming

Binnenkort vindt besluitvorming over de 

westzijde plaats door het college van B&W en 

de gemeenteraad van Culemborg. Daarover 

wordt u in een nieuwsbrief geïnformeerd.

Liften in stationstunnel

Naast de herontwikkeling aan de westzijde van 

het station, is er samen met ProRail gewerkt 

aan het realiseren van een goede toeganke-

lijkheid van station Culemborg. Zowel voor 

minder validen als mensen met een kinderwa-

gen is het station nu niet goed bereikbaar. Dit 

wordt opgelost door het plaatsen van twee 

liften vanuit de stationstunnel naar de perrons. 

Ook wordt aan de oostzijde van het station 

een hellingbaan aangebracht. 

Bestrating

Op station Culemborg wordt ook gewerkt 

aan de bestrating van de perrons. Wanneer 

u dichtbij het spoor woont kunt u overlast 

ondervinden van het lossen van materialen en 

van machines.

Overlast

Het bouwen van de liften gaat beperkte 

overlast veroorzaken, zowel voor reizigers als 

voor omwonenden. In de weekenden van 

week 14 (9 en 10 april), week 21 (29 en 30 

mei) en week 25 (25 en 26 juni) rijden er geen 

treinen van en naar station Culemborg. In 

deze weekenden vinden de grotere werkzaam-

heden plaats. De werkzaamheden aan de liften 

worden eind 2011 afgerond. 

In de week van 4 april 2011 start ProRail met de bouw van twee liften 

in het NS-station, de start van meer werkzaamheden in de Spoorzone. 

Als de gemeenteraad akkoord gaat, verandert de westkant van de 

Spoorzone vanaf 2012 van uiterlijk...
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Contactpersoon

Voor vragen kunt u 

contact opnemen met 

Wout van der Heijden 

van de gemeente 

Culemborg, tel. 0345 

477 700 of via e-mail:

w.vd.heijden@culem-

borg.nl. 



Parkeren

Een deel van de beschikbare parkeerruimte aan 

de westkant van het station wordt gebruikt als 

bouwplaats. Hierdoor zijn er tot aan het einde 

van de bouwwerkzaamheden minder parkeer-

plaatsen beschikbaar op de P&R plaats bij Uit-

tenbogert. De P&R aan de Parallelweg West 

(naast nummer 16) heeft ruimte voor 117 

auto’s en blijft gewoon beschikbaar. Daarnaast 

is in het weekend van week 21 (29 en 30 mei) 

de gehele parkeerplaats bij Uittenbogert aan 

de westkant van het station afgesloten.

Internet 

Deze en voorgaande nieuwsbrieven vindt 

u ook op de website van de gemeente 

Culemborg: 

www.culemborg.nl/wonen en leven/bouw-

plannen en projecten/bouwplannen/spoor-

zone

Toegankelijkheid

De nieuwe liften op het NS-station Culemborg 

maken onderdeel uit van de uitvoering van 

het plan van ProRail om de toegankelijkheid 

van stations te vergroten. ProRail werkt hierin 

samen met NS. 

Voor meer informatie: www.prorail.nl/toegan-

kelijkheid.

Informatie
ProRail is opdrachtgever voor de werk-
zaamheden aan het station. Met vragen 
kunt u tijdens kantooruren bellen met de 
afdeling Publiekscontacten: 0900 77 67 
245 (€0,20 p.m.). Of vul het contactfor-
mulier in op www.proail.nl/contact o.v.v. 
kenmerk R-253000.

Informatie over gevolgen treindienst 
De werkzaamheden hebben niet alleen 
gevolgen voor u als bewoners, maar ook 
voor treinreizigers. Reizigers kunnen voor 
meer informatie terecht op www.ns.nl, 
teletekstpagina 754 of bellen naar 0900 
9292 (€0,70 p.m.)

Weekend Werkzaamheden Tijdstippen

Vrijdag 8 april Werkzaamheden aan perrons. Van 7.00 tot 17.00 uur.

Week 14  
(9 en 10 april)

Aanpassingen aan de bovenleiding. 
Werkzaamheden aan perrons.

Van zaterdag 01.00 uur tot en met 
maandag 05.00 uur.

Dinsdag 12 april Werkzaamheden aan perrons. Van 7.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 27 mei Werkzaamheden aan perrons. Van 7.00 tot 17.00 uur.

Week 21 
(29 en 30 mei)

Aanbrengen bouwkuip en funderingspa-
len. Werkzaamheden aan perrons.

Van zaterdag 01.00 uur tot en met 
maandag 05.00 uur.

Dinsdag 31 mei Werkzaamheden aan perrons. Van 7.00 tot 17.00 uur.

Week 25  
(25 en 26 juni)

Aanbrengen bouwkuip en funderings-
palen.
Sloopwerkzaamheden aan bestaande 
tunnel.

Van zaterdag 01.00 uur tot en met 
maandag 05.00 uur.

Vanaf 16 mei tot eind 
december 2011

Werkzaamheden aan de nieuwe liften Van maandag tot en met vrijdag 
van 7.00 tot 16.00 uur.
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