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RegioExpres – Didam 

Gemeente Montferland, ProRail en provincie Gelderland 
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Toelichting inspraakreacties 
november/ december 2020 
• Provincie Gelderland ontving 46 inspraakreacties van

burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en
(mede-)overheden over het voornemen om de realisatie
van een dubbelspoor en de komst van een RegioExpres te
onderzoeken; 

• De inspraakreacties zijn per thema en op hoofdlijnen 
samengevat. Het overzicht van de inspraakreacties met
de voorlopige antwoorden staat op
https://regioexpres.gelderland.nl/documenten 

• De definitieve beantwoording van de inspraakreacties
volgt via Nota van Antwoord bij de afsluiting van de
verkenningsfase eind 2021. 
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Opbrengst inspraakreacties 
november/ december 2020 
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Toelichting (vervolg) 
inspraakreacties november/
december 2020 
• De thema’s zijn geluid, dienstregeling, ligging tweede 

spoor, planschade en waardedaling, hinder,
luchtkwaliteit, overwegveiligheid, elektrificatie, trillingen, 
natuur en landschap, kruising Arnhem-Oost, lengte
dubbelspoor; 

• We ontvingen ook reacties in algemene positieve en
negatieve zin; 

• De thema’s geluid en trillingen kwamen vaak terug in de 
inspraakreacties. 
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Toelichting thema’s geluid en
trillingen 
• We ontvingen vragen over toename van geluid, metingen

en onderzoeken, en maatregelen tegen mogelijke 
toename van geluid. 

• We ontvingen ook vragen over trillingen door het rijden
van treinen en door bouwwerkzaamheden. 

• Uitgebreide informatie over de aanpak van de
onderzoeken naar effecten van geluid en trillingen vindt u
in het document 'Overzicht voorlopige inspraakreacties
RegioExpres en voorlopige antwoorden op
https://regioexpres.gelderland.nl/documenten 
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Opbrengst inspraak voor 
trajectdeel Didam 
• Zorgen over extra hinder door geluid en trillingen; 
• Aandacht voor landschappelijke effecten (verandering

uitzicht) van eventueel geluidscherm; 
• Vragen over de precieze ligging van het dubbelspoor en

de gevolgen voor grondeigendom; 
• Zorgen over waardevermindering van woningen; 
• Mogelijkheid voor langere treinen in plaats van een extra

RegioExpres. 
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Toelichting op de ontwerpkeuzes in
gemeente Montferland 
• De maximale snelheid blijft 130km/uur, deze 

snelheidsverhoging is in 2019 gerealiseerd; 
• Toekomstvaste aanleg van het spoor. 

Ruimtereservering voor bovenleidingportalen; 
• In de basis blijft het huidige spoor zoveel mogelijk op 

zijn plek: dit geeft minder hinder voor de omgeving en 
het is goedkoper; 

• Tweede spoor aan de zuidzijde van het huidige spoor is 
over het algemeen het beste inpasbaar; 

• Daar waar het spoor aan de zuidzijde niet inpasbaar is, 
wordt een maatwerkoplossing voor het tracé uitgewerkt. 

Provincie Gelderland | 25/03/21 7 



 
 

     
   

         
    

  

  

Waar is een maatwerkoplossing
nodig? 
• Parallelweg/ Pittelderstraat; 
• Bievankweg; 
• Oude Beekseweg; 
• Verbindingsweg tussen de Wilhelminastraat en Zandweg; 
• Prinses Beatrixstraat/ Lange Klauwenhof. 

Feitelijk dus ongeveer 1,5km vanaf station Didam tot en
met de overweg Oldegoorweg. 
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Hoe wordt het tracé hier bepaald? 

• Optimaliseren van het profiel binnen de beschikbare
ruimte; 

• Beschikbare ruimte is gebaseerd op eisen van de
gemeente Montferland: 
– Handhaven Oude Beekseweg (zuidzijde) en Prinses

Beatrixstraat (noordzijde); 
– Compensatie parkeerplaatsen Parallelweg; 
– Goede oplossing voor de Lange Klauwenhof. 

• Gevolgen van deze eisen: 
– Spoor binnen 1,5 kilometer zowel naar de noord- als 

zuidzijde schuiven. 
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Voorbeeld: Oude Beekseweg 
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Rood = nieuw 
spoor 
Zwart = bestaand 
spoor 

Oude Beekseweg 
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Status van dit tracé 

• In de komende fase wordt het tracé verder 
geoptimaliseerd; 

• Omwonenden spelen hierin zeker een rol! 
• Met veel direct omwonenden heeft de omgevingsmanager

inmiddels een eerste gesprek gehad; overige gesprekken
worden ingepland; 

• De effecten worden onderzocht en afgewogen in het
voorkeursalternatief; 

• Tracé is op het internet te zien via de online omgeving
PraatMee. 
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Toelichting Oldegoorweg 

• Lange Klauwenhof kan voor een deel mogelijk niet
gehandhaafd worden; 

• Aansluiting op de huidige plek komt te vervallen. 
We zijn in gesprek met omwonenden over de juiste
oplossing. 
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Vervolg project RegioExpres 

Verkenning
(2021) 

• Uitwerken 
voorkeursoplossing 
spoor 

• Maatschappelijke
kosten baten 
analyse 

• Globale 
milieuonderzoeken 

• Go/No-Go
planuitwerking 

Planuitwerking
(2021-2024) 

• Ruimtelijke procedure 
• Milieueffectrapportage 
• Zienswijzen op

ontwerpbesluit 
• Definitief besluit 

realisatie 
• Mogelijkheid tot beroep

bij Raad van State 

Realisatie 
(2025-2026) 

• Start 
werkzaamheden 
aannemer 

• De RegioExpres
gaat rijden 
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Blijft u aangesloten? 

• Plaats uw reactie, zorg of voorstel in de online omgeving
Praat Mee, via
https://provinciegelderland.praatmee.nl/regioexpres
Dit kan tot en met 31 maart 2021. 

• Van 1 april 2021 kunt u geen reacties meer plaatsen,
maar blijft de Praat Mee omgeving beschikbaar ter inzage
op de website van RegioExpres
https://regioexpres.gelderland.nl 

• Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het
project, de stappen die we maken en
achtergrondartikelen? Schrijf u dan in voor de gratis
nieuwsbrief RegioExpres via
https://www.gelderland.nl/aanmeldingnieuwsbrief 
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