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Onderwerp:

Laatste deel van 9-weekse werkzaamheden
aan het spoor

Beste bewoner,
Enkele weken geleden is de negenweekse buitendienststelling tussen Heerlen en Landgraaf gestart. In
onze eerdere brieven van februari en begin april vertelden we over de werkzaamheden in de eerste
weken van de buitendienststelling. In deze brief vertellen we u meer over de laatste twee weken: tot
maandag 9 mei.
Uitgangspunt tot 25 april werken van 07.00-19.00 uur, met uitloop tot 23.00 uur, vanaf 25 april 24
uur per dag werkzaamheden
Het uitgangspunt tot 25 april is dat we de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling zoveel mogelijk
overdag uitvoeren: tussen 07.00 en 19.00 uur. Sommige werkzaamheden vallen helaas tegen en duren
langer dan verwacht. Daarom hanteren we een mogelijke uitloop tot 23.00 uur.
Vanaf maandag 25 april werken we 24 uur per dag aan het spoor, voornamelijk op de emplacementen
bij de stations Heerlen en Landgraaf. In deze laatste twee weken van de buitendienststelling vinden nog
heel veel werkzaamheden in een relatief korte tijd plaats. Door een korte periode 24 uur per dag te
werken, verkorten we de termijn dat het treinverkeer extra onderbroken is (westzijde station Heerlen).
Hoe zien de komende twee weken eruit?
Vanaf maandag 25 april concentreren we ons met de werkzaamheden op de stationsemplacementen
in Heerlen en Landgraaf. We verwachten dat u als omwonende van het spoor tijdens deze
werkzaamheden geluidhinder ervaart.
Heerlen
We werken van maandag 25 tot en met zaterdag 30 april met name aan de oostzijde van het station:
globaal tussen het Mijnmuseum en het politiebureau. Vanaf woensdag 4 mei tot en met
maandagochtend 9 mei vindt van en naar station Heerlen geen treinverkeer meer plaats. We werken
vanaf dat moment ook aan de westzijde van het station.
Landgraaf
Van zaterdag 30 april tot en met maandag 9 mei werken we op het hele station en het emplacement
van Landgraaf.
Hele traject
Op het spoor tussen Heerlen en Landgraaf leggen we tussen 25 april en 9 mei de laatste hand aan de
bovenleidingen, seinen en schouwpaden.
De laatste dag van de buitendienststelling – zondag 8 mei – voeren we vooral testen uit. Vanaf maandag
9 mei om 05:00 uur wordt het spoor weer gebruikt door het reguliere treinverkeer.
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Werkzaamheden na 9 mei
Ook na deze negenweekse buitendienststelling voeren we nog werkzaamheden uit. Deze zijn echter
kleinschaliger van aard. Omdat het treinverkeer dan weer hervat is, vinden er incidenteel ook
werkzaamheden in de nacht plaats. Als omwonende van het spoor kunt u hier overlast van ervaren in
de vorm van geluid. We informeren u hier tegen die tijd over.
Meer informatie
Heeft u vragen over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u dan contact met ons op via 0682415308 of svhl@swietelsky-rail.nl. Op www.swietelsky.nl/heerlen-landgraaf 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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