Aan de bewoner van dit adres
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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. Eind september – in het weekend van vrijdag 24 tot en met
maandag 27 september 2021 is er een buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden),
waarin we werkzaamheden in de omgeving van het spoor verrichten. In deze brief leest u er meer over.
Bodemwerkzaamheden
Tijdens deze buitendienststelling voeren we verschillende werkzaamheden uit. Tussen station Heerlen
en station Landgraaf voeren we bodemonderzoek uit om de staat van de bodem te bepalen in relatie
tot de spoorwerkzaamheden die nodig zijn voor de spoorverdubbeling. We meten onder andere de
draagkracht van de bodem en nemen bodemmonsters. In hetzelfde gebied verleggen we kabels en
leidingen, om zo ruimte te maken voor het nieuw aan te leggen spoor. We verwachten dat u van deze
werkzaamheden weinig hinder ervaart in de vorm van licht of geluid.
Aanbrengen fundering
Om de beide sporen in de nieuwe situatie van een bovenleiding te kunnen voorzien is het noodzakelijk
om (nieuwe) fundaties langs het spoor te plaatsen tussen de Groene Boord in Heerlen en de
Melchersstraat in Landgraaf. We gebruiken hiervoor kant-en-klare (prefab) betonblokken die we
ingraven langs het spoor. We voeren deze betonblokken aan via het spoor. Als direct omwonende
ervaart u tijdens de buitendienststelling hinder in de vorm van machinaal graaf- en hijswerk.
Verwijderen beplanting
Op verschillende plekken staat beplanting dicht langs het spoor. Om een extra spoor aan te kunnen
leggen, is het noodzakelijk deze beplanting te verwijderen. Tijdens de buitendienststelling halen we
achter de tuinen van de woningen aan de Rector Meussenstraat in Landgraaf de beplanting op het
spoortalud weg. Ook tussen de achtertuinen aan de Schaesbergerweg in Heerlen en het spoor
verwijderen we groen, met name de Japanse Duizendknoop. Als bewoner van deze straten ervaart u
hinder in de vorm van machinaal zaag- en graafwerk. We voeren het verwijderde groen af via
inrijdlocaties naar het spoor, aan de Melchersstraat en aan de Glas mij-weg.
Afsluiting Euregioweg
We verwijderen de randelementen (delen van het viaduct) aan de noordzijde van het spoorviaduct over
de Euregioweg. Om dit veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de Euregioweg af tussen de splitsing met
de Mijnspoorweg en de rotonde naar de Heerlenseweg/Schaesbergerweg. Het exacte tijdstip en datum
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van deze afsluiting en de omleidingsroute zijn nog niet bekend, omdat deze samenhangen met de
afsluiting van de Melchersstraat en de voortgang van de werkzaamheden op die weg door de gemeente
Landgraaf. U wordt ter plaatse omgeleid.
Overige werkzaamheden
Naast bovenstaande werkzaamheden verwijderen we de verlichting van halte De Kissel. Deze wordt bij
station Landgraaf hergebruikt. Daarnaast wordt er in opdracht van ProRail tijdens het weekend van 2427 september op meerdere locaties aan het spoor gewerkt. Er rijden dit weekend geen reizigerstreinen,
wel zullen er zowel overdag als ’s nachts enkele werktreinen rijden. We verwachten dat u hier weinig
hinder van ervaart.
Werktijden
We werken in deze periode tussen 07.00 en 19.00 uur aan de spoorverdubbeling. Gedurende het
weekend rijden er zowel overdag als ’s nachts enkele werktreinen.
Gevolgen voor treinverkeer
Van vrijdagnacht tot en met maandagochtend 05.00 uur rijden er minder of geen treinen. Wilt u reizen
met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl / www.arriva.nl, of raadpleeg 9292 voor
een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).
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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