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Utrecht, 18 juni 2021     Telefoonnummer: 0800-776 72 45 
 
 
Betreft: Publicatie ontwerptracébesluit en milieueffectrapport en uitnodiging 
informatieavond 5 juli a.s. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het aantal reizigers en goederen over het spoor in Nederland neemt toe. Het Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de Rijksoverheid zorgt ervoor dat op drukke 
trajecten in Nederland iedere 10 minuten een trein gaat rijden.  Eén van die trajecten is 
het traject Schiphol-Utrecht-Nijmegen. Om te zorgen voor een betrouwbare dienstregeling 
op deze lijn, zijn ook aanpassingen in Nijmegen nodig. 
 
PHS-aanpassingen in Nijmegen 
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat passen we in Nijmegen  
sporen en wissels aan en bouwen we een derde perron. Het reizen op het station wordt 
verbeterd door de perrontunnel aan te passen en te zorgen voor voldoende liften en 
trappen. Ook komen er winkels in de tunnel. Mede in opdracht van de Gemeente 
Nijmegen trekken we de tunnel door naar de westzijde en daarmee krijgt het station een 
tweede volwaardige toegang. Op het bestaande opstelterrein in de wijk Wolfskuil 
realiseren we meer capaciteit voor het parkeren van treinen overdag en ’s nachts. Treinen 
worden daar straks van binnen schoongemaakt en er worden kleine 
onderhoudswerkzaamheden verricht. ‘PHS Nijmegen en westentree’ is naar verwachting 
gereed in 2027. 
 
Overigens vernieuwt ProRail in de tweede helft van dit jaar de sporen vanaf station 
Nijmegen richting Mook. In deze periode ruimt ProRail ook de sporen op die nu op het 
opstelterrein nabij de wijk Wolfskuil liggen. Medio juli ontvangen omwonenden meer  
informatie over deze werkzaamheden. 
 
Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (Mer) 
In januari 2019 is dit project bekend gemaakt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD). Sinds die tijd hebben we het ontwerp verder uitgewerkt en is er een studie gedaan 
naar mogelijke milieueffecten, zoals geluid en trillingen. De resultaten daarvan publiceren 
we in het zogenaamde ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER). 
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Deze rapporten liggen van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 ter inzage. Vanaf 1 juli 
a.s. vindt u alle informatie op www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen. U leest daar hoe u 
een zienswijze kunt indienen.  
 
Naast deze online informatie kunt u de rapporten ook inzien, o.a. bij de Stadswinkel, 
Mariënburg 30 in Nijmegen en bij de Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem.  
Vanwege de beperkingen door Corona dient u vooraf een afspraak te maken. 
 
De aanpassingen aan sporen, station en opstelterrein vinden plaats in Nijmegen. In het 
milieueffectrapport is ook gekeken naar mogelijke milieueffecten door het project op het 
tracé ten noorden van de Waal (tot aan de A15).  Denk bijvoorbeeld aan geluid en 
trillingen, doordat treinen sneller gaan rijden. Daarom is het studiegebied als volgt:  
 
 

 
 
Wij nodigen u uit voor een online informatieavond 
Op maandag 5 juli tussen 19.30 en 21.15 uur organiseert ProRail in samenwerking met 
de Gemeente Nijmegen een online informatieavond. Wij geven een toelichting op de 
procedure, het ontwerp en lichten de belangrijkste milieueffecten toe. Via de chat kunt u 
vragen stellen aan onze specialisten. De Gemeente Nijmegen geeft een korte toelichting 
op de verdere gebiedsontwikkeling. 
 
Vanaf 1 juli vindt u alle informatie over het ontwerptracebesluit en het milieueffectrapport 
op https://www.prorail.nl/projecten/uitbreiding-station-nijmegen/ontwerptracebesluit. 
 
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden voor de informatieavond. U kunt de 
uitzending volgen via:  
 

 
Link om uitzending te volgen op:   www.prorail.nl/informatieavond-nijmegen. 
 

http://www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen
https://www.prorail.nl/projecten/uitbreiding-station-nijmegen/ontwerptracebesluit
http://www.prorail.nl/informatieavond-nijmegen
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Samen met de Gemeente Nijmegen 
Het project PHS Nijmegen en westentree van ProRail heeft veel raakvlakken met de 
plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied aan de westzijde van het station. 
Denk aan de bewaakte fietsenstalling, voorplein, fietsroutes etc. Vanwege deze 
raakvlakken zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig in de studio. 
Op maandagavond 28 juni organiseert de gemeente het (tweede) Spoorcafé, een digitale 
bijeenkomst van de gemeente met als thema wonen. Meer informatie hierover vindt u op 
http://nijmegen.nl/stationsgebied.  
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. 
Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ir. Roland Jansen  
Projectmanager PHS Nijmegen 
ProRail 
 
 
 

http://nijmegen.nl/stationsgebied

