Aan de bewoner van dit adres

Datum: 30 mei 2022

Onderwerp:

Spoorvernieuwing: inrichten bouwdepots
vanaf begin juni 2022

Beste bewoner,
ProRail werkt in 2022 aan het spoor tussen Culemborg en Tricht. Swietelsky is de aannemer die de
werkzaamheden uitvoert. Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus werken we 24 uur per
dag aan het spoor. In deze periode rijden er geen treinen. Vooruitlopend op deze buitendienststelling
vinden vanaf eind mei al voorbereidingen plaats in uw directe omgeving. In deze brief leest u hier meer
over.
Tijdens de buitendienststelling vanaf 14 juli vernieuwen we ruim 4,5 kilometer dubbel spoor tussen
Culemborg en Geldermalsen: we verwijderen per rijrichting het bestaande spoor, brengen een
stabilisatielaag aan en bouwen het spoor op deze stabilisatielaag terug.
Inrichten bouwdepots: vanaf dinsdag 7 juni
In de week van dinsdag 7 juni starten we met het inrichten van twee extra bouwdepots direct naast het
spoor: aan de Ganzepanweg en aan de Langstraat. Daarnaast maken we gebruik van de depots aan
de Oude Hoevenseweg en twee locaties in Culemborg. De depots blijven tot circa eind augustus in
gebruik.
Het inrichten van de depots (met onder andere rijplaten en bouwketen) duurt circa twee weken. We
werken in deze periode van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Gemiddeld zal er
tijdens deze werkuren per bouwdepot één vrachtwagen per uur aankomen of vertrekken.
Aanvoer spoormateriaal: vanaf maandag 27 juni
Om de werkzaamheden aan het spoor uit te voeren, hebben we veel nieuw spoormateriaal nodig:
spoorgrind (ballast), dwarsliggers, spoorstaven, grond en de genoemde stabilisatielaag. Om al het
materiaal en de benodigde machines tijdig op locatie te hebben, starten we op maandag 27 juni met het
aanvoeren van al het benodigde materiaal. Deze aanvoerperiode duurt circa drie weken. Aanvoer vindt
plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Tijdens deze periode komen of
vertrekken er per bouwdepot gemiddeld vier vrachtwagens per uur.
Routes bouwverkeer
Met de gemeente West Betuwe en de veiligheidsregio hebben we afgesproken welke routes het
bouwverkeer volgt vanaf de snelweg.
• Depot Ganzepanweg: vrachtwagens voor het depot aan de Ganzepanweg rijden in principe via
de N320, de N833, de Oude Hoevenseweg en de Broeksteeg. Tussen 25 juni en 18 juli is de
N833 afgesloten, vrachtwagens rijden dan via de Banweg, de Marienwaerdt Dwarssteeg, de
Oude Hoevenseweg en de Broeksteeg.
• Depot Langstraat: vrachtwagens voor het depot aan de Langstraat rijden in principe via de
N833, Oude Hoevenseweg en de Langstraat. Tijdens de afsluitingen van de N833 en de
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overweg Oude Hoevenseweg rijdt bouwverkeer via de Banweg, de Marienwaerdt Dwarssteeg,
de Oude Hoevenseweg, de Brugsteeg en de Langstraat.
Hinder en maatregelen
Tijdens de voorbereidingsperiode, vanaf 7 juni tot en met 13 juli, vinden er nog geen werkzaamheden
plaats aan het spoor. Er zijn ook geen verkeersomleidingen in deze periode. Wel krijgt u als direct
aanwonende te maken met vrachtverkeer. De chauffeurs van de vrachtwagens worden duidelijk
geïnstrueerd om zich aan de maximum toegestane snelheid te houden en rekening te houden met het
overige wegverkeer. Omdat ook scholieren (een deel van) de genoemde routes gebruiken, zetten we
bij de uitrit van het depot aan de Langstraat en bij de overgang van de Langstraat naar de Broeksteeg
(begin/eind van het vrijliggende fietspad en oversteeklocatie voor fietsers) verkeersregelaars in.
Vervolg
Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus 2022 werken we non-stop aan het spoor. We
informeren u op een later moment over deze werkzaamheden en de eventuele hinder.
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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