[[ADBW]]
[[Straatnaam]] [[Huisnummer]] [[Toevoeging]]
[[PC1]] [[PC2]] [[Woonplaats]]

Utrecht, 21 februari
Telefoonnummer: 0800 - 776 72 45

Betreft: Spoorvernieuwing tussen Culemborg en Tricht
Geachte bewoner,
Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het spoor tussen Culemborg en Tricht. Omdat u
dichtbij woont of werkt, heeft u daar mogelijk last van. Daarom houden we u graag op de
hoogte van onze werkzaamheden, zodat u weet wat u kunt verwachten. In deze brief geven wij
u meer informatie over de werkzaamheden die wij op de korte termijn uitvoeren. Over de
werkzaamheden later dit jaar krijgt u een aanvullende brief.
Spoorvernieuwing tussen Culemborg en Tricht
We gaan het spoor tussen Culemborg en Tricht vernieuwen. Dit doen we tussen februari en het
najaar van 2022. In twee periodes vinden non-stop werkzaamheden plaats: van donderdag 28
april tot en met woensdag 4 mei en van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus. Er
rijden in deze twee buitendienststellingen geen reizigerstreinen. U ontvangt later aanvullende
informatie over de werkzaamheden, eventuele hinder en de gevolgen voor het treinverkeer.
Wat gaan we precies doen?
Op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen rijden treinen sinds 2018 met een
aangepaste snelheid. Dat komt door problemen met een slappe ondergrond onder de ballast.
Daarom vernieuwt aannemer Swietelsky Rail in opdracht van ProRail het spoor in 2022. Over
een lengte van ongeveer 4,5 kilometer legt Swietelsky onder het spoor een speciale
funderingslaag aan. Zo stabiliseren we de spoorbaan voor een lange tijd. Ook verplaatst en
vervangt de aannemer kabels en leidingen en zorgt ze ervoor dat het water goed afloopt.
Daarnaast vernieuwen ze de bovenleiding, bovenleidingsportalen, ballast, dwarsliggers en
spoorstaven.
Voorbereidende werkzaamheden
In de aanloop naar beide buitendienststellingen eind april en in de zomer 2022 vinden al
diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Vanaf half februari tot eind april richt
Swietelsky een aantal bouwterreinen in voor onder andere de opslag van materiaal. Ook voert
de aannemer verschillende (bodem)onderzoeken uit, verplaatst kabels en leidingen en treft
voorbereidingen om bovenleidingsportalen te vernieuwen. Deze werkzaamheden vinden
vanwege de veiligheid veelal 's nachts plaats, als er geen treinen rijden. Als omwonende van

het spoor of de bouwterreinen kunt u hinder ervaren van de werkzaamheden in de vorm van
bouwverkeer en geluid.
Opslag van materiaal
In de directe omgeving van het spoor richt de aannemer diverse bouwterreinen (depots) in. Hier
slaan ze materialen voor de werkzaamheden op. Ook komen er enkele bouwketen. De
bouwterreinen liggen tussen station Culemborg en Tricht. Na afloop ruimen we de
bouwterreinen op en brengen deze terug in de oude staat.
In de week van 21 februari richt de aannemer twee bouwterreinen in:
• In Culemborg, aan de Parallelweg West, ten zuiden van de N320 (Provincialeweg), ter
hoogte van de Oude Beesdseweg. De Parallelweg West blijft toegankelijk voor verkeer.
In overleg met de gemeente Culemborg rijdt bouwverkeer naar en van het bouwterrein
via de N320, de Rolweg, de Beesdseweg en de Parallelweg West.
• In Tricht, aan de Oude Hoevenseweg, direct naast het spoor (nabij de Broeksteeg). De
Oude Hoevenseweg blijft toegankelijk voor verkeer. Bouwverkeer rijdt naar en van het
werkterrein via de Oude Hoevenseweg en de N833 (Rijksstraatweg).
Bouwverkeer vermijdt de bebouwde kom zoveel als mogelijk en wijkt zo snel mogelijk uit naar
de grotere doorgaande wegen.
Wanneer wij de andere bouwterreinen inrichten, informeren wij u hierover.
Waarom werken we 's nachts?
ProRail werkt vaak 's nachts of in het weekend, omdat er dan minder of geen treinen rijden.
We begrijpen dat dit misschien voor u vervelend is. Daarom proberen onze mensen zoveel
mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te
zetten dan nodig.
Spoorwerk in uw buurt
Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt werken. Ook kunt u een
automatische mail ontvangen wanneer wij bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar
https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.
Heeft u vragen?

U ontvangt nu van ProRail deze brief. Vanaf nu neemt Swietelsky, de aannemer, de bouw- en
hinder communicatie over.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met met de omgevingsmanager van Swietelsky,
Katja Torbijn, via 06-52834993 (doordeweeks tijdens kantooruren en tijdens
buitendienststellingen 24/7) of culemborg@swietelsky-rail.nl. Op www.swietelsky.nl/culemborg
vindt u meer informatie. Daarnaast kunt u het project volgen via de BouwApp (zoek op:
spoorvernieuwing Culemborg).
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