
 

 
Duiven, december  2011 

 

Geacht Kamerlid, 

 

Graag vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende:  

 

Dat de A15 doorgetrokken zal worden staat min of meer vast, echter de wijze waarop de A15 gaat 

worden ingepast in ons mooie landschap staat nog niet vast. U, als lid van de Vaste commissie voor 

Infrastructuur en Milieu, heeft een grote invloed op de toekomstige ligging van het door te trekken 

deel van de A15.  

 

Op welke wijze de verbinding over of onder het Pannerdenskanaal tot stand zal worden gebracht is 

van essentieel belang voor de leefbaarheid van de bewoners in onze mooie Liemers. Met name de 

kerkdorpen Groessen en Loo van onze gemeente Duiven zullen het, na de Betuweroute, weer zwaar 

te verduren krijgen. 

 

De keuze voor een brug (doortrekking Noord), met fijnstofproblematiek, geluidsoverlast, 

horizonvervuiling en deels doorsnijden van het natuurgebied De Rijnstrangen, houdt tevens in dat de 

A15 een woonwijk in het dorp Groessen op een onacceptabele afstand van ca. 20 meter zal 

“schampen”.  

Een brug is dan ook absoluut onaanvaardbaar en onbespreekbaar.  

 

Een tunnel (doortrekking Zuid) is daarom de enige aanvaardbare oplossing, waarbij fijnstof, 

geluidsoverlast, horizonvervuiling en de belasting op het natuurgebied De Rijnstrangen veel minder 

zullen zijn en waarbij het dorp Groessen aanzienlijk minder wordt belast. Dit neemt niet weg dat er 

altijd gedupeerden zullen zijn.  

 

Wij willen u erop wijzen dat er destijds bij de aanleg van de Betuweroute met gegronde redenen is 

gekozen voor een tunnel onder het Pannerdenskanaal, waardoor het aan de bevolking absoluut niet 

uit te leggen is dat er een brug op de bestaande tunnel zou komen te liggen. Dit is zó tegenstrijdig! 

LOKAAL ALTERNATIEF, de lokale politieke partij in de gemeente Duiven, verzoekt u nogmaals kritisch 

te kijken naar de belangen en de leefbaarheid in ons gebied, waarbij het budget niet leidend mag 

zijn.  

 

Wij vertrouwen op uw inlevingsvermogen, begrip en gezond verstand en hopen van harte dat dit 

mag leiden tot een resultaat waarbij de leefbaarheid van de bevolking van de Liemers voorop staat.  

 

Met vriendelijke groet, 

Harry Keultjes 

namens de fractie van LOKAAL ALTERNATIEF     

harrykeultjes@lokaal-alternatief.nl 

 
 


