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Notitie fiets en reizigersvoorzieningen verbouwing station Geldermalsen dd februari 2022 
 
 
Van : De werkgroep duurzame mobiliteit West Betuwe waarin samenwerken de afdeling 
WestBetuwe van de Fietsersbond en Rover, reizigersvereniging OV. 
 
Aan: Gemeente West Betuwe, de Lingense Alliantie (Dura Vermeer, Pro Rail, NS) aan de 
fractievoorzitters van de politieke partijen West Betuwe en de gemeenteraad 
 
Datum : 9 februari 2022 
 
 
We hebben uw plannen van de uitbreiding van het stationsgebied aan de Oostzijde bekeken 
en hebben de volgende aandachtspunten.  
 
1 Fietsvoorzieningen in verbouwplan station Geldermalsen 
 
De werkgroep Duurzame mobiliteit is erg blij met de realisatie van een verbeterde toegang 
naar de perrons via een prachtige nieuwe reizigers tunnel met mooie entré-partijen aan 
beide zijden van het station. 
 
1.1 Fietsroute netwerk 
Het blijft  naar onze mening wel een gemiste kans dat deze verbinding niet van meet af aan 
ook als fietsverbinding tussen de Oost en West zijde van het station is uitgevoerd, zoals wij 
en ook het ROCOV hebben bepleit, zie bijlagen. 
 
Het zou goed zijn wanneer er bij de bestemmingsplan wijzigingsprocedure die met dit soort 
projecten samenhangen, ook een toets op de impact op het fietsroute netwerk was 
uitgevoerd. 
 
1.2 Fiets- en voetpad naar Tricht 
 
In het herziene ontwerp voor de inrichting van de Oostzijde van het station zijn een aantal 
aanpassingen in de voorzieningen voor fietsers en voetgangers gewenst wat ons betreft: 
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In het ontwerp wordt de bestaande fietsenstalling opgeschoven naar het spoor. Het 
zogeheten “Trichtse voetpad”, wat in feite een gecombineerd fiets- voetpad is met 
ontsluitingsfunctie voor de bewoners van de woning aan het voetpad nr. 1, wordt verlegd 
naar de andere zijde van de fietsenstalling. 
 
In onze optiek is het geplande fietspad te smal en is het gewenst dat hier een voetpad naast 
gelegd wordt, hetgeen ook voor het gedeelte langs het appartementencomplex is voorzien. 
Dit voorkomt veel irritatie op dit pad waar het anders lastig wandelen en lastig fietsen is. 
 
Bewaakte fietsenstalling 
In het voorliggende ontwerp is niet voorzien in een bewaakte fietsenstalling. Het is naar 
onze mening niet uit te leggen dat de stations Zaltbommel, Tiel en Culemborg wel en 
Geldermalsen geen bewaakte fietsenstalling heeft.  
 
Het bewaakt stallen is tegenwoordig verder ontwikkeld: 

- Door het automatiseren van de toegangscontrole is bemanning in de daluren niet 
altijd noodzakelijk 
Het bewaakt stallen is de eerste 24 uur gratis. Dit betekent dat er voor dagelijks 
reizigers geen kosten aan verbonden zijn 

- Door een tarief te heffen op langer stallen wordt het gebruik van stallen door 
mensen die maar zo nu en dan naar Geldermalsen komen en hier met een oud barrel 
van een fiets voortdurend een stallingsplaats blokkeren, tegen gegaan. 

- Als alternatief voor het permanent stallen van een “stationsfiets” is het gebruik van 
een OV fiets een goed alternatief. Hiervoor is de aanwezigheid van een ruime 
hoeveelheid OV fietsen noodzakelijk. Dit werkt alleen in een bewaakte stalling. 
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Ontwerp bewaakte fietsenstalling 
 
Het idee om de fietsenstalling 35 cm verlaagd aan te leggen (zie plan 2018) lijkt in het 
nieuwe plan verlaten te zijn. Wat ons betreft is dit wel een goed idee al zou het onderdeel 
moeten worden van een nieuw ontwerp bewaakte fietsenstalling. 

 
Naast de motivatie van de bewaking ten behoeve van de fietsers zien wij de aanwezigheid 
van een bewaking ook als een wezenlijk onderdeel van het toezicht op de stationsomgeving 
aan de Oostzijde van het station.  

 
Op deze plek zullen zonder toezicht snel weer vele fietsen “gekwakt” worden, er zal rommel 
weggegooid worden en reizigers die vragen hebben zoeken tevergeefs naar een persoon die 
ze op weg kan helpen. Een gebouwtje waarin een logische werkplek is gesitueerd die voor 
een functionaris die zowel verantwoordelijk is voor het toezicht op de (geautomatiseerde) 
bewaakte fietsenstallingstoegang is een geweldige ontwerp uitdaging. 

 
Het gebouw kan in de anonieme omgeving met strakke banken, bloembakken, 
toegangspoortje, kaartautomaten en de glazen liftschacht een punt van herkenning en 
vertrouwen kunnen zijn. 
 

 
 

       
 
Verdiepte fietsenstalling bij Station Blaak Rotterdam 
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Wij pleiten ervoor hier een architectenwedstrijd uit te schrijven en met NS in overleg te 
gaan om te komen tot een functieprofiel waarin de functies als: 

- fietsenstallingsbaas  
- OV fiets verhuurder 
- Treininformatie-verstrekker 
- Toezichthouder 
- Hulpverlener voor mensen met handicap of kleine kinderen enz. 
- Signaleren van vandalisme en daarbij snelle politie inzet oproepend 
- Enz. 

 
worden opgenomen. Door koppeling van (slimme) camerabeelden uit de tunnel, de Deilse 
zijde en het perron kan de toezichts-functie eenvoudig zonder veel extra  kosten naar het 
gehele gebied worden uitgebreid. 
 
Samenvatting: 
 
Namens Fietsersbond en Rover pleitten wij voor: 
 

1- Verbreding van Trichtse voetpad tot royaal fietspad & voetpad 
2- Het opnemen van een bewaakte fietsenstalling met toezichthouders functie 
3- Het uitbreiden van de OV fiets beschikbaarheid 
4- Het uitbreiden van het camera-toezicht met snelle respons via toezichthouder 

terplekke 
 
Wij ontvangen graag een reactie van u wat u op onze opmerkingen. Ook geven wij 
eventueel graag een toelichting op deze brief. 
 
 
De werkgroep duurzame mobiliteit West Betuwe, 
 
Miek Blom 
Marij Dekker 
Jan van Nuland 
Peter van der Veer 
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Bijlage 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw kenmerk: - 
Uw datum: - 
Ons kenmerk: RG19-[GDM] 

Afschrift: ProRail, dhr. C. 
Holtus; Provincie Gelderland, 
dhr. [naam]; NS Stations, 
[naam]; Lingense Alliantie 
Bijlage: - 

ROCOV Gelderland 
Secretariaat 
Marga Klompélaan 18 
6532SC  Nijmegen 
T: 06 33 400 650 
E: secretariaat@rocovgelderland.nl 
I: www.rocovgelderland.nl 

 
 
 
 
 
 
Betreft: fiets en fietsvoorzieningen station Geldermalsen 
 
 
 
 

Arnhem, [xx] september 2019 
 
Geachte heer Goossens en heer Van Bezooijen, 
 
In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer worden op dit moment verbouwingen 
voorbereid rondom het treinstation in Geldermalsen. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en 
Geldermalsen, krijgt een eigen spoor. Er komen twee zijperrons met nieuwe entrees en een brede 
reizigerstunnel gaat de huidige loopbrug over het spoor vervangen. Het nieuwe stationsontwerp van 
Hans van Heeswijk Architecten ziet er mooi uit. 
 
We zijn als ROCOV Gelderland zeer tevreden met de komende vernieuwingen. Toch willen we hierbij 
uw aandacht vragen voor een aantal onderdelen die we helaas nog missen. Zo komt er geen 
doorgaande fietsverbinding tussen de oost- en de westzijde van het station. Scholieren uit de 
omgeving die dagelijks naar middelbare scholen in Culemborg gaan, maar ook recreatieve fietsers, 
moeten bijna een kilometer omrijden via de Tunnelweg. Bovendien is vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid de situatie op die plek zeker niet ideaal. Fietsers moeten de drukke verkeersweg 
twee keer oversteken. 
 
Volgens het ROCOV Gelderland is het mogelijk en ook zeer wenselijk om via hellingbanen aan beide 
stationsuitgangen een veel directere en veiligere toegang voor fietsers te realiseren. Het gezamenlijk 
gebruik van de stationstunnel door treinreizigers en fietsers zien we niet als een probleem. Op het 
station Amsterdam Centraal functioneert dat bijvoorbeeld prima. 

Gemeente West Betuwe 
t.a.v. wethouders Goossens en Van Bezooijen 
 
 
Brief per e-mail 
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Daarnaast missen wij in het nieuwe stationsontwerp voor Geldermalsen een bewaakte fietsenstalling, 
eventueel met een zelf-service bediening. Een ruimer aanbod van OV-fietsen is ook zeer welkom. 
 
We zouden graag van u vernemen waarom niet gekozen is voor deze onderdelen en of ze eventueel 
in de toekomst nog gerealiseerd gaan worden. 
 
 
Graag zien wij uw reactie op deze brief binnen vier weken na verzending tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland, 
 
 
 
 
 
J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter 
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Bijlage 2 
 
 
 

Notitie wensbeeld duurzame verbouwing station Geldermalsen 
Aan: Projectgroep Lingense alliantie, gemeente West Betuwe, Pro Rail en NS 
Datum: 23 juli 2019 
Door: Peter van der Veer, werkgroep duurzame mobiliteit 11 duurzaam (ook namens ROVER 
en Fietsersbond)  
 
1 Achtergrond 
In het kader van het project hoogfrequent spoor wordt momenteel een grote verbouwing 
van het station Geldermalsen voorbereid. 
 
Belangrijke aanpassingen zijn het realiseren van twee kant perrons en een nieuwe 
reizigerstunnel onder de sporen en perrons. 
 
De werkgroep duurzame mobiliteit ziet een aantal kansen die bij de realisatie van deze 
verbouwing prachtig meegenomen zouden kunnen worden: 

1- Het maken van een doorgaande fietsverbinding tussen Oost- en West zijde van het 
station. 

2- Het aanbrengen van hellingenbanen om de perrons ook toegankelijk te houden 
wanneer de liften buiten dienst zijn. 

3- Het inplannen van een bewaakte fietsenstalling met een ruim aanbod van OV 
fietsen. 

4- Het (deels op termijn) realiseren van een “mobiliteit HUB” aan met name de 
westelijke zijde van het station. 

 
2 Doorgaande fietsverbinding 
Het beleid van de gemeente en NS is erop gericht het gebruik van de fiets te stimuleren. 
Het station van Geldermalsen vormt een barrière in de lange afstand fietsroute LF 17: 
 

 
fietsroute LF 17 
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Meer in detail: fietsroute LF 17 buigt noodgedwongen om het station Geldermalsen 
 
Ook voor scholieren die dagelijks van Deil naar Culemborg op- en neer pendelen vormt het 
station een obstakel dat moet worden omzeilt middels omrijden via de Tunnelweg: 
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De aansluiting van het fietspad op de Tunnelweg is verre van ideaal: de weg moet 2 maal 
worden overgestoken op een plek die lastig te overzien is als gevolg van een bocht voor de 
spoortunnel. 
 
Ten aanzien van de fietsverbinding geld dat het gewenst is in de toe-ritten van de tunnel het 
fietspad als hellingbaan worden uitgevoerd, zodat het eenvoudig doorfietsen (met mogelijk 
enkele snelheid remmende maatregelen) gewaarborgd is.  
 

 
Principe schets doorgaande fietsroute via nieuwe spoortunnel 
 
3 Duurzaam ontwerp ontsluiting reizigerstunnel 
Een groot voordeel is het feit dat het hoogte verschil dat moet worden overbrugt veel 
minder groot is dan bij de loopbrug. Ook is het mogelijk het maaiveld voor het station 
plaatselijk iets verlagen (zoals ook het plan is bij de nieuwe fietsenstalling aan de Oostzijde. 
 
Hierdoor lijkt het mogelijk de hellingbaan in het doorgaande fietspad in de aanloopt naar de 
tunnel te voorzien van een helling zodat er in principe doorgefietst kan worden. 
 
Ook tussen de kant perrons en de stationspleinen lijkt een hellingbaan inpasbaar. Mogelijk 
kunnen liften aan de uiteinden van de reizigerstunnel achterwege blijven. 
 
 
 
 
 
 
 


