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Tijdelijke afsluiting Spoorstraat voor
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. In de periode tussen maandag 21 februari en de eerste week van
mei 2022 voeren we werkzaamheden uit voor de bouw van het nieuwe spoorviaduct over de Spoorstraat
in Landgraaf. Als omwonende ondervindt u mogelijk geluidhinder van deze werkzaamheden. Daarnaast
is er een tijdelijke omleiding voor alle verkeer. In deze brief leest u hier meer over.
Werkzaamheden en afsluiting Spoorstraat tussen 21 februari en mei 2022
Op dit moment bouwen we op het werkterrein aan de Quaedvlieglaan het nieuwe viaduct voor de
Spoorstraat. We verplaatsen dit viaduct volgens de huidige planning in de derde week van maart naar
de definitieve plek in het spoor. Voordat dit kan gebeuren leggen we eerst de kabels en leidingen, die
onder het huidige viaduct liggen, dieper in de grond.
De kabel- en leidingwerkzaamheden starten op dinsdag 22 februari en worden uitgevoerd door de
aannemer van de kabel- en leidingbeheerders. Ter voorbereiding hierop verwijderen we op maandag
21 februari de verharding van de Spoorstraat in de directe omgeving van het spoorviaduct. Vanaf dat
moment is de Spoorstraat rond het viaduct afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding voor
gemotoriseerd verkeer en voor fietsers en voetgangers. De omleiding gaat via de Ceintuurstraat, de
Leenstraat, de Melchersstraat en de Rector Meussenstraat, of andersom. Op vrijdag 22 april zijn de
werkzaamheden afgerond en is de omleiding opgeheven.
Ompompen rioolwater tussen medio februari en medio april 2022
De rioolleiding onder het viaduct ligt hoger dan de fundatie van het nieuwe viaduct. Om het nieuwe
viaduct op zijn plek te kunnen zetten, moet de rioolleiding tijdelijk worden verwijderd. Het riool kan niet
dieper worden gelegd, omdat het riool dan niet meer aansluit op het achterliggende deel van het
rioolstelsel. Daarom wordt het rioolwater - komend van de Spoorstraat - tijdelijk omgepompt in een ander
deel van het gemeentelijk rioolstelsel. We plaatsen daarom een pomp in het riool aan de Spoorstraat,
met een tijdelijke leiding op straatniveau naar de aansluitende rioolput.
Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maken we gebruik van een geluidarme pomp. Als
omwonende ervaart u hier mogelijk toch enige hinder van. De pomp werkt niet continu, maar slaat aan
als het waterpeil in het rioolstelsel daar aanleiding toe geeft. De werking van de pomp wordt gemonitord.
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Start werkzaamheden negenweekse buitendienststelling
Van vrijdag 4 maart tot en met zondag 8 mei 2022 rijden er geen treinen tussen Heerlen en Landgraaf.
In die periode ligt het zwaartepunt van onze werkzaamheden voor de spoorverdubbeling: we
verplaatsen dan onder andere de nieuwe viaducten naar hun definitieve locatie in het spoor. U ontvangt
hier binnenkort meer informatie 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/heerlenlandgraaf vindt u meer informatie. Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail in uw buurt
aan het spoor werkt. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer zij bij u in de buurt aan
het werk gaat. 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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