Aan de bewoner van dit adres

Datum: 28 juni 2022

Onderwerp:

Spoorvernieuwing: non-stop werkzaamheden van
donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus 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. Tijdens deze buitendienststelling van ruim drie weken vernieuwen we 4,5 kilometer
dubbel spoor tussen Culemborg en Tricht. In deze periode rijden er geen treinen en gelden er
omleidingen voor wegverkeer. We vinden het erg vervelend dat u in deze periode overlast van de
werkzaamheden heeft. In deze brief leest u wat de werkzaamheden voor u betekenen.
Werkzaamheden
Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus vernieuwen we het spoor tussen station
Culemborg en de Hooglandscheweg in Tricht. We verwijderen per rijrichting het bestaande spoor,
brengen een stabilisatielaag aan en bouwen het spoor op deze stabilisatielaag terug. Daarnaast
vernieuwen we de dwarsliggers in het spoor, brengen we onderhoudspaden en drainage aan langs het
spoor en helen we het dijklichaam waar het spoor op ligt aan.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een speciale werktrein: de PM1000 URM. Deze werktrein,
van circa 1.000 meter lang, is een fabriek op wielen die alle benodigde spoorwerkzaamheden achter
elkaar uitvoert: van het weghalen van het bestaande spoor tot het wassen van het spoorgrind en het
terugplaatsen van de spoorstaven. Met de inzet van deze werktrein beperken we de hinder zoveel als
mogelijk.
Voorbereidingen
Voor het aanbrengen van de stabilisatielaag en het vernieuwen van het spoor is veel materiaal nodig:
spoorgrind (ballast), dwarsliggers, spoorstaven, grond en de genoemde stabilisatielaag. Naast de
PM1000 zetten we ook een aantal andere machines in. Om al het materiaal en de benodigde machines
tijdig op locatie te hebben, starten we op maandag 4 juli met het aanvoeren van al het benodigde
materiaal. Aanvoer vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Tijdens deze
periode rijden er gemiddeld acht vrachtwagens per uur over de afgesproken bouwroutes (deze vindt u
verderop in deze brief).
Hinder voor omwonenden
We beperken hinder voor de omgeving van het spoor zoveel als mogelijk. Dat doen we onder andere
door de werkzaamheden in de vakantieperiode uit te voeren en door gebruik te maken van de
spoorgebonden machines, zoals de PM1000. Helaas kunnen we overlast niet volledig voorkomen.
Tijdens de buitendienststelling kunt u als omwonende hinder ondervinden door geluid, trillingen en licht.
Hinder voor weggebruikers
Om het spoor te vernieuwen, halen we eerst het bestaande spoor en de overwegen weg. Daarom is het
noodzakelijk om de overwegen aan de Zeedijk en de Oude Hoevenseweg af te sluiten voor al het
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verkeer. Het is tijdens de buitendienststelling alleen mogelijk het spoor te kruisen op de volgende
locaties:
• Tunnelweg, Culemborg (nabij het station);
• Melkbrug (alleen voor fietsers en voetgangers);
• Hooglandscheweg, Tricht.
Voor de hele periode tussen 14 juli en 6 augustus zijn er omleidingen:
• Wilt u aan de oostzijde van het spoor zijn? Rijd dan over de N320 en de N833 (vanaf maandag
18 juli 05.00 uur);
• Wilt u aan de westzijde van het spoor zijn? Rijd dan over de A2 en de N320.
• U vindt de verschillende omleidingen op de achterzijde van deze brief.
Hinder voor treinreizigers
Vanwege de werkzaamheden rijden er van donderdag 14 juli tot zaterdag 6 augustus 07.00 uur geen
treinen tussen Utrecht Centraal (intercitys)/Houten Castellum (sprinters) en Geldermalsen. NS zet
bussen in. Vanaf Geldermalsen richting het zuiden rijden er wel treinen. Vanaf zaterdag 6 augustus
07.00 uur rijden alle treinen weer volgens dienstregeling. Wilt u reizen met de trein? Plan dan uw reis
via www.ns.nl.
Bouwroutes
Met de gemeentes Culemborg en West Betuwe en de veiligheidsregio hebben we afgesproken welke
routes het bouwverkeer volgt vanaf de snelweg (tot en met 6 augustus):
• Depots P+R-terrein station Culemborg en Parallelweg West, Culemborg: N320, Rolweg,
Beesdseweg, Parallelweg West;
• Depot Oude Hoevenseweg: N320, N833, Oude Hoevenseweg;
• Depot Ganzepanweg: N320, N833, Oude Hoevenseweg, Broeksteeg, Ganzepanweg;
• Depot Langstraat: A2, Banweg, Marienwaerdt Dwarssteeg, Oude Hoevenseweg, Brugsteeg,
Langstraat.
Om de veiligheid van het wegverkeer in combinatie met het bouwverkeer te waarborgen zetten we
verkeersregelaars in bij de toegang tot het depot aan de Langstraat, bij de overgang naar het
vrijliggende fietspad Langstraat/Broeksteeg en op de kruising bij de Oude Hoevenseweg-BrugsteegNieuwe Graafsteeg. Daarnaast leggen we langs de bouwroutes iedere 300-500 meter een tijdelijke
passeerstrook aan. Zo kan wegverkeer en vrachtverkeer elkaar gemakkelijk passeren. Een huismeester
voert dagelijks controles uit op de bouwroutes en zorgt waar nodig voor bijsturing en reparaties.
Uitkijkpunt
Wilt u de werkzaamheden van dichtbij bekijken? Langs de Parallelweg West in Culemborg (ter hoogte
van nummer 41a) en langs de Parallelweg Oost (ter hoogte van de dierenambulance) plaatsen we
gedurende de buitendienststelling op twee plaatsen een tribune. Daar heeft u vanaf een veilige locatie
goed zicht op de werkzaamheden. De tribune is van 14 juli tot en met 6 augustus van 08.00-20.00 uur
geopend voor publiek. Wij verzoeken u in verband met het ontbreken van parkeerruimte op de fiets of
te voet naar de uitkijkpunten te komen.
Volgens de huidige planning rijdt de PM1000 op de volgende momenten langs de tribunes:
Eerste keer
Tweede keer
Parallelweg West – ter Vrijdag 15 juli
Donderdag 21 juli
hoogte van nummer 41a
10.00-16.00 uur
10.00-16.00 uur
Parallelweg Oost – ter Zaterdag 16 juli
Vrijdag 22 juli
hoogte van dierenambulance 10.00-16.00 uur
10.00-16.00 uur
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Het is mogelijk dat de trein sneller of juist langzamer werkt, waardoor deze tijden afwijken. Via de
BouwApp houden we u hierover op de hoogte (te downloaden in de appstore of via uw browser:
debouw.app, door vervolgens te zoeken op spoorvernieuwing Culemborg).
Heeft u vragen over de werkzaamheden of de werktrein? Op alle vier de genoemde momenten zijn er
tussen 10.00 en 12.00 uur medewerkers van ProRail en Swietelsky aanwezig om u meer te vertellen
over de werkzaamheden.
Overige projecten: N833
Van donderdag 14 juli tot en met maandag 18 juli 05.00 uur wordt er zowel aan het spoor als aan de
N833 gewerkt. Dit betekent dat de overwegen in de Zeedijk en de Oude Hoevenseweg zijn afgesloten
en de N833 niet beschikbaar is.
• Bewoners van de Oude Hoevenseweg tussen het spoor en de N833 bereiken hun woning via
de Ganzepanweg in Tricht of via het nieuw aangelegde fietspad langs de N833.
• Bewoners van de Zeedijk tussen het spoor en de N833 bereiken hun woning via de Parallelweg
Oost in Culemborg.
• Hulpdiensten maken ook gebruik van deze routes.
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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Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer

Omleidingsroute fietsverkeer
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