Aan de bewoner van dit adres

Datum: 19 juli 2021
Behandeld door: Katja Torbijn

Onderwerp:

voorbereidende werkzaamheden
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

Beste bewoner,
ProRail verdubbelt in 2021 en 2022 het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Swietelsky is de aannemer
die de spoorverdubbeling realiseert. Vooruitlopend op de spoorverdubbeling vinden voorbereidende
werkzaamheden plaats. Zo richten we de werkterreinen in en verwijderen we groen. Ook verrichten we
metingen, voeren we bodemonderzoeken uit en graven we proefsleuven. In deze brief leest u hier meer
over.
Onderzoek
Als voorbereiding op de werkzaamheden voeren we op verschillende manieren onderzoek uit. We
verrichten in de maanden juli, augustus en september metingen op verschillende locaties en graven
proefsleuven om de exacte locatie van kabels en leidingen in de omgeving van het spoor te bepalen.
Ook voeren we bodemonderzoek uit. We verwachten dat u van deze activiteiten weinig hinder ervaart.
Verwijderen van groen vanaf 26 juli 2021
We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen
verdwijnt voor de spoorverdubbeling. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf 26 juli 2021 kapt Van
der Linden Groen in opdracht van Swietelsky bomen in de directe omgeving van het spoor. Deze
werkzaamheden starten eind juli in Landgraaf, vanaf medio augustus kapt Van der Linden Groen in
Heerlen de bomen langs het spoor. Dat doen we in samenwerking met een ecoloog, die controleert of
er geen nesten in de bomen zitten. Als dat wel het geval is, blijven de bomen staan tot de nesten verlaten
zijn. De gemeente Landgraaf heeft ons in 2020 een vergunning – en in juli 2021 aan aanvullende
vergunning - verstrekt voor deze werkzaamheden. Bij de gemeente Heerlen is een kapmelding gedaan,
in deze gemeente is geen vergunning nodig. Hoewel we een vergunning hebben aangevraagd en
verkregen voor de kap van alle bomen in de nabijheid van de spoorverdubbeling, streven we ernaar
zoveel mogelijk bomen te laten staan. Samen met een groenexpert van beide gemeenten bekijken we
per boom of deze kan blijven staan.
Compensatie van groen
Bomen die we verwijderen voor de werkzaamheden, compenseren we op een andere locatie. Samen
met de gemeenten Landgraaf en Heerlen en de verschillende stakeholdersoverleggen (bestaande uit
onder andere bewoners) maken we een groenplan waarin we vastleggen hoe het terugplanten van
groen eruitziet en op welke locatie dit plaatsvindt.
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Hinder
Deze werkzaamheden voeren we overdag uit. Wij verwachten dat u mogelijk geluidhinder ondervindt
van de kapwerkzaamheden. Op sommige locaties werken we met een hoogwerker. Hierdoor ontstaat
mogelijk verkeershinder. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Gekapt groen wordt
meteen versnipperd en afgevoerd.
Inrichten van de werkterreinen
Begin september starten we met de inrichting van de werkterreinen. Er komen meerdere werkterreinen:
• Heerlen: in het Glasmijpark
• Landgraaf: aan de Euregioweg, de Melchersstraat en de Quaedvlieglaan
Op de werkterreinen plaatsen we bouwketen, daarnaast is er ruimte voor werkmaterieel en opslag van
materiaal. We sluiten de werkterreinen af met bouwhekken, ook is er permanente camerabewaking.
Hinder
De aan- en afvoer van materialen en het benodigde werkmaterieel vindt overdag plaats via vastgestelde
routes. Daarbij mijden we uw woonomgeving zoveel mogelijk. Dit is helaas niet op alle locaties mogelijk.
Met name rond het werkterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf kan het inrichten van het
werkterrein tot enige verkeershinder leiden.
Uitkijklocaties
Op het bouwterrein in het Glasmijpark in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf richten we een
uitkijkpunt in. Vanaf deze uitkijkpunten heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een veilige locatie. De
uitkijkpunten zijn naar verwachting vanaf eind september – volgens de actuele coronamaatregelen toegankelijk.
Werktijden
We voeren bovenstaande werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00
uur. Een deel van de werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er
geen treinen rijden. Die periodes zijn al gepland: de weekenden van 24-27 september 2021, 5-8 oktober
2021 en 28-31 januari 2022. Daarna voert Swietelsky het grootste deel van het werk uit in een
negenweekse spoorsluiting van 5 maart tot en met 7 mei 2022. We informeren u hier tijdig over.
Meer informatie
Heeft u vragen over de leidingwerkzaamheden of de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u
dan contact met ons op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl. Via deze contactgegevens kunt u
zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het project.
Op www.swietelsky.nl/heerlen-landgraaf vindt u meer informatie. In specifieke situaties verspreiden we
een bewonersbrief in kleine(re) delen van het werkgebied. Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien
wanneer wij in uw buurt aan het spoor werken. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer
wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice
aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Pierre Hawinkels
Omgevingsmanager spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf
Swietelsky Rail Benelux
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