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Eindhoven, augustus 2012      

Betreft: werkzaamheden 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

het spoor regelmatig. Daarnaast bouwen wij ook nieuwe onderdoorgangen en stations. 

Binnenkort werken wij wederom 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.  

 

Werkzaamheden 

Ten behoeve van de aanleg van station Maastricht-Noord worden er in 2012 werkzaamheden 

uitgevoerd. Deze vinden zowel overdag als ’s nachts plaats.  

 

In verband met de veiligheid van de spoorwerkers worden er ook werkzaamheden in de nacht 

uitgevoerd. In onderstaand schema ziet u een overzicht van de nachtelijke werkzaamheden en 

werkzaamheden gedurende het weekend.  

 

Geplande werkzaamheden 

Locatie Periode* Werktijden* 

Tussen overweg Limmelderweg 

en de Beatrixhaven 

Van vrijdag 24 augustus 00.00 uur 

tot en met maandag 27 augustus 

17.00 uur 

Er wordt continu gewerkt 

 Van zaterdag 8 op zondag 9 

september van 23.00 uur tot 08.00 

uur. 

Nachtelijke werkzaamheden 

 

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

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

         

Tijdens bovenstaande periode worden de nieuwe perrons van het station aangelegd. 

Daarnaast vinden er graafwerkzaamheden plaats en worden seinen en de bovenleiding 

aangepast. Wij nemen maatregelen om de hinder die de werkzaamheden kan veroorzaken 

voor u zoveel mogelijk te beperken. Toch kunt u eventueel overlast ondervinden van de 

verlichting, machines en het bouwverkeer. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 
         

           z.o.z.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Overweg Limmelderweg 

Gedurende het weekend van 24 augustus wordt de overweg Limmelderweg gebruikt om 

materieel aan te voeren. De overweg zal zo nu en dan een paar minuten afgesloten zijn omdat 

er een werktrein langs komt. 

 

Slim Reizen – Slim Werken 

Maastricht zet in op Slim Reizen en Slim werken om de regio Maastricht ook de komende jaren 

bereikbaar te houden. De realisatie van station Maastricht-Noord in combinatie met een Park + 

Ride voorziening met 350 parkeerplaatsen is één van de maatregelen die een bijdrage gaat 

leveren aan een blijvend bereikbare regio. De nieuwe voorziening kan straks gebruikt worden 

door zowel forensen als bezoekers van de stad. Meer informatie over het hele programma 

vindt u op www.maastrichtbereikbaar.nl.  

           

Meer informatie over de werkzaamheden 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op onze speciale internetpagina 

www.prorail.nl/maastricht-noord en op www.maastrichtbereikbaar.nl.  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. 

 

In het voorjaar informeren we u wederom over de voortgang van de werkzaamheden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Omgevingscommunicatie 

ProRail Regio Zuid  
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