
 
 

      
 

Informatiebijeenkomst 
RegioExpres – Wehl 

Gemeente Doetinchem, ProRail en provincie Gelderland 
8 maart 2021 



      
     

       
    

      
      

 

  
        

  

  

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 
stationsomgeving Wehl 
• Aandacht voor Rijksmonument Stationsstraat 32; 
• Aandacht voor parkeren rondom station Wehl; 
• Overweg Stationsstraat/ Doetinchemseweg; 
• Snelheidsverhoging op het traject; 
• Locatie nieuwe perron; 
• Het nieuw aangelegde dubbelspoor veroorzaakt extra

hinder, geluid en trillingen; 
• Diverse ideeën en wensen over de inrichting van het

station. 
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Toelichting op de ontwerpkeuzes in
Wehl 
1. Het huidige dubbelspoor wordt niet aangepast.

Er komt geen snelheidsverhoging; 
2. Perron aan de noordzijde. 
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Waarom leidt nog sneller rijden
niet tot kortere reistijden? 
• Tussen Doetinchem en Arnhem Centraal is (grotendeels) 

1 spoor per rijrichting beschikbaar. Inhalen kan dus niet; 
• De RegioExpres rijdt naast de kwartierdienst; 
• De RegioExpres is per station ongeveer 2 minuten sneller

(met de huidige snelheid); 
• Er liggen 7 stations tussen Doetinchem en Arnhem

Centraal; 
• De RegioExpres zou in theorie dus ongeveer 7 x 2 = 14 

minuten sneller kunnen zijn; 
• Treinen mogen niet planmatig direct na elkaar station

Arnhem binnenrijden. De maximale winst is daarom 13 
minuten; 

• Een hogere snelheid wordt dus niet benut. 
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Impact snelheidsverhoging op 
Wehl 
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Toelichting snelheidsverhoging 

• Rood is het bestaande spoor, cyaan is het spoor in geval
van 100km/uur en paars is het spoor in geval van 
130km/uur; 

• Bij 100 km/uur: dit raakt direct de percelen aan de
Doetinchemseweg 3 en 4. Ook kan de parkeerplaats aan
de Beste Vaderskamp niet worden gehandhaafd; 

• Bij 130km/uur: gelijk aan 100km/uur, alleen is de impact 
groter. Beste Vaderskamp (straat en parkeerplaats) kan
niet worden gehandhaafd; 

• Wanneer de snelheid op het traject wordt verhoogd, dan
is het niet zeker dat de overweg Doetinchemseweg kan
blijven bestaan. Deze overweg ligt in een boog en dat is
volgens de richtlijnen van ProRail niet toegestaan. 
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2. Waarom een perron aan de
noordzijde? 
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Toelichting (vervolg) 
stationsaanpassing Wehl 
• In de opties A en D moeten sporen verlegd worden. 

De impact hiervan is groot en de kosten zijn hoog. 
Dit is daarom geen goede keuze; 

• Optie C is niet toegestaan vanuit de regelgeving met
betrekking tot de overwegveiligheid. Daarmee blijft optie 
B over; 

• Deze biedt ook stedenbouwkundige voordelen, de 
graansilo wordt zo echt onderdeel van het station; 

• Tot slot is deze ook vanuit overwegveiligheid de beste
optie. Het aantal spoorpassages wordt gehalveerd
(treinreizigers vertrekkend richting Arnhem en
aankomend uit de richting Doetinchem hoeven niet
langer gebruik te maken van de overweg. 
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Naam Gemeente Voorgestelde
maatregel 

Toelichting 

1. Dassenboomse 
Allee 

Doetinchem Optimaliseren Overweg wordt alleen opengesteld
voor bestemmingsverkeer. 

2. Ringweg Doetinchem Optimaliseren Aanpassing voorrangssituatie,
zodat verkeer altijd de overweg kan
verlaten. Ophoging aansluitende 
wegen. 

3. Beekseweg Doetinchem Optimaliseren Aanpassing van de wegstructuur,
zodat de overweg minder schuin/
meer haaks komt te liggen. 

4. Overpad Wehl Doetinchem Optimaliseren Nieuw perron aan de noordzijde. 
5. Doetinchemseweg Doetinchem Geen 
6. Weemstraat Doetinchem Geen 

Voorgestelde aanpassingen op 
overwegen 
Uitspraak Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
wordt verwacht binnen 1 maand. Zij zijn in Nederland het
bevoegd gezag en dienen goedkeuring te geven aan de
voorgestelde maatregelen. Uiteindelijk neemt de gemeente
als wegbeheerder de benodigde verkeersbesluiten. 



  

  

Indicatie (geen ontwerp) Beekseweg 
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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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