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Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de Harselaartunnel
De provincie Gelderland en de gemeente Barneveld hebben op woensdag 12 maart 2014 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de aanleg van de Harselaartunnel. In deze
overeenkomst staat op welke manier de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld
samenwerken om de aanleg van de tunnel mogelijk te maken. De provincie Gelderland draagt voor
bijna € 12 miljoen bij.
De gemeenteraad van Barneveld besloot op 17 december 2013 – unaniem – in te stemmen met de aanleg
van de Harselaartunnel. De tunnel is nodig voor een betere doorstroming van het (toenemende) verkeer en
een veilige kruising van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. De aanleg van de Harselaartunnel kost € 25
miljoen. De provincie Gelderland draagt daar bijna de helft aan bij. De overige kosten worden betaald door
het Rijk (vanuit het budget Spoorse Doorsnijdingen) en de gemeente Barneveld. Het is de bedoeling dat
medio 2016 wordt gestart met de aanleg van de Harselaartunnel.
N805
De bijdrage van de provincie Gelderland is gekoppeld aan de overdracht van een deel van de N805 (vanaf
de bebouwde kom van Barneveld tot en met de kruising van de Baron van Nagellstraat met de Energieweg /
Harselaarseweg). De overdracht gaat in op 1 mei 2014. Vanaf dat moment is de gemeente Barneveld
verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de weg.
Verheugd
Wethouder G.J. (Gerard) van den Hengel is verheugd dat de overeenkomst met de provincie Gelderland nu
is getekend: ,,We hebben de afgelopen jaren intensief met de provincie Gelderland samengewerkt voor de
realisering van dit project. Ook de provincie Gelderland is overtuigd van de noodzaak van de aanleg van
deze Harselaartunnel voor een blijvend goede bereikbaarheid van Barneveld en omgeving.”
Gedeputeerde C. (Conny) Bieze: ,,Met de Harselaartunnel houden we Barneveld en de bedrijven in Food
Valley ook in de toekomst goed en veilig bereikbaar.”
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