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Utrecht, juli 2012     Telefoon: 0800 – 7767 245 

Betreft: werkzaamheden bij u in de buurt 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

ProRail is beheerder van de railinfrastructuur in Nederland. Wij onderhouden en vernieuwen 

het spoor regelmatig. Daarnaast bouwen wij o.a. ook nieuwe onderdoorgangen. Binnenkort 

werken wij bij u in de buurt aan het spoor. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden 

en de overlast die u hierdoor kunt ondervinden.  

 

Verplaatsing overweg Balijeweg 

ProRail is begin juli gestart met de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het verplaatsen van 

de overweg Balijeweg. De overweg wordt ongeveer 10 meter verplaatst in de richting van 

Maastricht. De verplaatsing is noodzakelijk om uiteindelijk de nieuwe onderdoorgang onder het 

spoor door te realiseren op de plaats waar de overweg nu ligt. De nieuwe onderdoorgang gaat 

de buurten Limmel en Nazareth met elkaar verbinden.  

 

 

Locatie Periode * Werktijden * Werkzaamheden 

Nabij de huidige 

overweg 

Balijeweg 

Tot en met zondag 2 

september 

Overdag, tussen 

07.00 uur en 16.00 

uur 

Kabel en sein 

werkzaamheden 

 Van donderdag 23 

augustus 07.00 uur 

tot en met maandag 

27 augustus 05.00 

uur  

Continue 

werkzaamheden 

Verplaatsen overweg 

richting Maastricht 

* We proberen de werkzaamheden binnen de aangegeven tijd af te ronden. Door onvoorziene 

omstandigheden, zoals het weer, kan de planning worden aangepast. 

  

Overweg afgesloten 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de overweg Balijeweg tijdelijk afgesloten. 

De overweg is afgesloten van donderdag 23 augustus 07.00 uur tot en met maandag 27 

augustus 05.00 uur voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De 

omleiding wordt met bebording aangegeven. Vanaf maandagochtend 27 augustus kunt u 

gebruik maken van de nieuwe overweg. 

 

Gevolgen voor het treinverkeer 

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het treinverkeer. Kijk voor actuele 

reisinformatie op www.ns.nl of bel naar OV-reisinformatie, 0900 – 9292 (€ 0,70 per minuut). 

http://www.ns.nl/


 

 

 

 

 
 

 

 

 
Meer informatie  

Voor algemene informatie over de verschillende soorten werkzaamheden die ProRail uitvoert 

kunt u terecht op onze speciale internetpagina www.prorail.nl/onderhoud. Ook kunt u 24 uur 

per dag, zeven dagen in de week* gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten via 

telefoonnummer  0800 – 776 72 45 of het contactformulier op onze website invullen 

(www.prorail.nl/contact). 

*Let op: tussen 22.00 uur 's avonds en 08.00 uur 's ochtends is Publiekscontacten alleen bereikbaar voor 
urgente zaken als ernstige overlast en veiligheidrisico's. 

Meer informatie over het centrumplan Limmel-Nazareth (op de Hoolhoes-locatie) vindt u op: 

www.maastrichtnoordoost.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Omgevingscommunicatie 

ProRail Regio Zuid  

 

 
 

http://www.prorail.nl/onderhoud
http://www.prorail.nl/contact
http://www.maastrichtnoordoost.nl/

