Aan de bewoner van dit adres

Datum: 14 april 2022

Onderwerp:

Non-stop werkzaamheden aan het spoor
donderdag 28 april – woensdag 4 mei 2022

Beste bewoner,
ProRail werkt in 2022 aan het spoor tussen Culemborg en Tricht. Swietelsky is de aannemer die de
werkzaamheden uitvoert. Van donderdag 28 april tot en met woensdag 4 mei 2022 werken we 24 uur
per dag aan het spoor. In deze periode rijden er geen treinen. Als omwonende ondervindt u mogelijk
hinder van deze werkzaamheden. In deze brief leest u hier meer over.
Werkzaamheden
Tijdens de buitendienststelling plaatsen we langs het hele traject tussen Culemborg en Tricht nieuwe
bovenleidingsportalen (inclusief fundering). Dit is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe
stabilisatielaag onder het spoor, die we in de zomer aanbrengen. De huidige bovenleidingsportalen
halen we weg en voeren we af.
Daarnaast vernieuwen we tussen station Culemborg en de Melkbrug dwarsliggers en ballast
(spoorgrind). Ook vervangen we de brugdwarsliggers van de Melkbrug, deze zijn aan het eind van hun
levensduur.
Voor deze werkzaamheden maken we gebruik van de eerder ingerichte bouwdepots: op de P&R van
station Culemborg (achterzijde station), de Parallelweg West en de Oude Hoevenseweg.
Hinder voor de omgeving
We beperken hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk. Helaas kunnen we overlast niet volledig
voorkomen. We verwachten dat u tijdens de buitendienststelling hinder ondervindt door geluid, trillingen
en licht. Daarnaast is er bouwverkeer van en naar het spoor. Om de hinder te beperken, zetten we
onder andere geluidarme machines in, laten we machines niet onnodig lang draaien en ontvangen
medewerkers vooraf duidelijke instructies.
Bouwverkeer rijdt via de volgende routes:
• Culemborg: Rolweg, Beesdseweg, Parallelweg West (of andersom);
• Westbetuwe: Oude Hoevenseweg, Rijksstraatweg (N833), Provincialeweg (N320) (of
andersom).
Gevolgen voor het wegverkeer
Om de werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren, sluiten we de overweg bij de Oude
Hoevenseweg (gemeente Westbetuwe) en de Melkbrug (gemeente Culemborg) de hele periode af.
Gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de overweg bij de Zeedijk.
De overweg bij de Zeedijk gebruiken we om machines in het spoor te plaatsen en uit het spoor te halen.
Deze overweg sluiten we daarom tijdens de buitendienststelling enkele keren voor een korte periode af.
Verkeersregelaars begeleiden het verkeer op deze momenten.
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Gevolgen voor het treinverkeer
Van donderdag 28 april tot en met woensdagochtend 4 mei 2022 (aanvang dienstregeling) rijden er
geen treinen tussen station Utrecht Centraal en station Geldermalsen. NS zetten bussen in. De treinen
van Qbuzz over de MerwedeLingelijn rijden in deze periode wel. Vanaf woensdag 4 mei rijden alle
treinen weer volgens dienstregeling. Wilt u reizen met de trein? Plan dan uw reis via www.ns.nl.
Vervolg
Komende zomer werkt ProRail ook aan het spoor. Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus
2022 leggen we een nieuwe stabilisatielaag aan onder het spoor. Enkele weken daarvoor start de
aanvoer van het benodigde materiaal. Er rijden van 14 juli tot en met 6 augustus geen treinen. We
informeren u hier enkele weken voor de start van deze werkzaamheden over.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden voor de spoorvernieuwing tussen Culemborg en
Geldermalsen/Tricht? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan via:
• de BouwApp
• Email: culemborg@swietelsky-rail.nl
• Telefoon: 06-52834993.
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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