UPDATE TRAVERSE DIEREN – 12 april 2018
Geachte lezer,
U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief Traverse Dieren. Hierbij ontvangt informatie over de
laatste ontwikkelingen.

Grote belangstelling informatiedagen 6 en 7 april
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april zijn er extra informatiedagen bij Traverse Dieren georganiseerd. Er
zijn bijna 300 bezoekers geweest.
Er waren panelen te zien met alle bouwactiviteiten, maar vooral ook de lokale omleidingen voor de
komende maanden. Met een heel team van de gemeente Rheden, de aannemer én de provincie
Gelderland hebben we alle gasten mondelinge informatie gegeven en specifieke vragen beantwoord.
De panelen blijven opgesteld in het informatiecentrum en de informatie is ook toegankelijk via de
website.
Tijdens deze dagen is de film ‘De Nieuwe Traverse Dieren’ voor het eerst getoond, met alle nieuwe
routes in Dieren in de definitieve situatie vanaf eind augustus. Ook is er een korte filmimpressie
gemaakt over de open tunnelbak tijdens de bouwfase. Hieronder bekijkt u de films.
https://vimeo.com/263471378
https://vimeo.com/262952754

Foto: projectmanager Max Schurink informeert inwoners

Tunnelbak open voor verkeer
Medio juni wordt de open tunnelbak voor het eerst opengesteld voor het doorgaand autoverkeer
vanuit de richtingen Arnhem en Zutphen. Een enorme mijlpaal in het project, maar tegelijkertijd een
onmisbare schakel in de complexe afbouwfase. Want zodra de open tunnelbak gereed is, hebben wij
deze route nodig voor het omleiden voor al het verkeer. We beginnen dan gelijk met het inrichten van
de kruispunten Harderwijkerweg en Wilhelminaweg.
Om die reden kunnen we niet heel lang bij de openstelling van de open tunnelbak stilstaan en
wachten we met het opleverfeest liever tot na de afbouwfase (najaar).
Toch willen wij - in overleg met de aannemer - streven naar een bescheiden kijkje in de tunnelbak op
een geschikt tijdstip vlak voor de openstelling.
Er is nog geen besluit genomen over hoe we dat doen. De aannemer heeft hierin het laatste woord
want het moet veilig zijn en in de planning passen. We houden u op de hoogte!

Rijroutes voorjaar - zomer
De komende periode zijn er verschillende alternatieve rijroutes in Dieren. Hieronder een korte
opsomming van alle actuele werkzaamheden vanaf april.
•
•
•
•
•

Afsluiting Stationsplein tussen Middelhovenstraat en Spoorstraat nog tot 27 april.
Edybrug, ter hoogte van de Kanaalweg bij Spankeren nog tot augustus.
Eerste ombouwwerkzaamheden rotonde ter hoogte van de Ellecomsedijk, 23 april tot 11 mei.
Afsluiting Spankerenseweg, 23 april tot 13 mei.
Afsluiting Spankerenseweg en Kanaalweg (N786), 30 april eind van de middag tot 3 mei.

De website wordt wekelijks geactualiseerd. Daar leest u alles over de alternatieve- en aanbevolen
routes en is er - indien nodig - aanvullende informatie. www.traversedieren.nl
Traverse Dieren
In Traverse Dieren werken provincie en gemeente aan het verbeteren van de doorgaande weg om de
filedruk te verminderen. Het gehele gebied rond het station wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Dit
heeft een grote impact op Dieren en de inwoners waardoor weggebruikers gebruik moeten maken
van alternatieve routes.
De provincie en de gemeente werken nauw samen om de verkeershinder zoveel mogelijk te
beperken.
Contact
Traverse Dieren is een samenwerking van Provincie Gelderland, gemeente Rheden en ProRail.
Provincie Gelderland 026 359 99 99
Gemeente Rheden 026 497 69 11
ProRail 0800 776 72 45
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