Aan de bewoner van dit adres

Datum: 25 maart 2022

Onderwerp:

Nachtelijke werkzaamheden aan het spoor
tussen station Culemborg en station Geldermalsen

Beste bewoner,
ProRail werkt in 2022 aan het spoor tussen Culemborg en Tricht. Swietelsky is de aannemer die deze
spoorvernieuwing uitvoert. In de periode tot eind april vinden er verschillende voorbereidende
werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden voeren we grotendeels ’s nachts uit. Als omwonende
ondervindt u mogelijk hinder van deze werkzaamheden. In deze brief leest u hier meer over.
Nachtelijke werkzaamheden eind maart-eind april
In de periode tot eind april plaatsen we nieuwe bovenleidingsmasten langs het spoor. Deze masten
plaatsen we bovenop nieuwe funderingen. Ook lossen we spoorstaven langs de spoorbaan. In verband
met de veiligheid van de spoormedewerkers voeren we deze werkzaamheden uit als er geen treinen
rijden: in een aantal losse nachten tussen circa 01.00 en 05.30 uur.
We werken in de volgende nachten:
• Zondag 27 op maandag 28 maart;
• Zondag 3 op maandag 4 april;
• Zondag 10 op maandag 11 april;
• Maandag 11 op dinsdag 12 april;
• Zondag 17 op maandag 18 april;
• Maandag 18 op dinsdag 19 april;
• Dinsdag 19 op woensdag 20 april;
• Zondag 24 op maandag 25 april.
Hinder voor de omgeving
We treffen maatregelen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom schroeven
en trillen we de funderingen in de grond, in plaats van dat we deze in de grond slaan. Helaas kunnen
we hinder niet volledig voorkomen. Mogelijk ondervindt u toch enige geluid- en trillingshinder van deze
werkzaamheden. Het plaatsen van de bovenleidingspalen en -balken op de funderingen geeft een
montagegeluid (vastzetten van de stalen delen aan elkaar).
Buitendienststelling eind april
Van donderdag 28 april tot en met woensdag 4 mei 2022 rijden er zeven dagen lang geen treinen tussen
station Culemborg en station Geldermalsen. In deze periode werken we 24 uur per dag aan het spoor.
U ontvangt hier binnenkort meer informatie over. De treinen van Qbuzz over de MerwedeLingelijn rijden
in deze periode wel volgens dienstregeling.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden voor de spoorvernieuwing tussen Culemborg en
Geldermalsen/Tricht? Neemt u dan contact met ons op via de BouwApp, culemborg@swietelsky-rail.nl
of 06-52834993.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op www.swietelsky.nl/culemborg en in de BouwApp (spoorvernieuwing Culemborg) 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,
Katja Torbijn
Omgevingsmanager spoorvernieuwing Culemborg-Tricht
Swietelsky Rail Benelux
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