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Utrecht, 15 januari 2022           

                  Telefoonnummer: 0800 - 776 72 45 

Betreft: werkzaamheden 

Geachte heer, mevrouw, 

Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het spoor. Omdat u dichtbij woont, heeft u daar 
mogelijk last van. Daarom houden we u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, zodat u 
weet wat u kunt verwachten. In deze brief leest u er meer over. 
 
Aanleg schouwpad 
Op 17, 27 en 31 januari gaan we in de nacht werkzaamheden uitvoeren aan het spoor vanaf de  
Balijeweg tot aan Meerssenerweg huisnummer 102. Op deze locatie gaan we naast het spoor 
een schouwpad aanleggen. Een schouwpad is een pad direct langs het spoor dat door 
(onderhouds)aannemers wordt gebruikt om het spoor te inspecteren en werkzaamheden uit te 
voeren. Het materiaal dat hiervoor nodig is wordt via het spoor aangevoerd vanaf de 
Limmelderweg. Op deze locatie worden de machines en materialen op het spoor gezet en 
rijden ze naar de werkplek. Daarnaast worden er restwerkzaamheden uitgevoerd aan de 
raildempers die eerder zijn aangebracht. Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ondervinden 
van geluid, de machines die we inzetten en de bouwverlichting. Hieronder kunt u lezen 
wanneer we bij u in de buurt aan de slag gaan: 
  
 

Waar? Wanneer? Wat? 

Het spoor vanaf de 

Balijeweg tot aan de 

Meerssenerweg 102 

In de nachten van 17, 27 
en 31 januari tussen 01.15 
uur en 05.15 uur 

Aanleggen schouwpad 

Het spoor vanaf de 

Balijeweg tot aan de 

Meerssenerweg 102 

In de nacht van 17 januari 
tussen 01.15 uur en 05.15 
uur en 30 op 31 januari 
tussen 23.00 uur en 07.00 
uur 

Restwerkzaamheden 
raildempers  

Het spoor vanaf de 

Balijeweg tot aan de  

Limmelderweg 

In de nachten van 17, 27 
en 31 januari tussen 01.15 
uur en 05.15 uur 

Aan- en afvoer materiaal 

Inzetplaats bij de 

Limmelderweg  

In de nachten van 17, 27 
en 31 januari tussen 01.15 
uur en 05.15 uur 

Machines op spoor zetten 

 
 



Waarom werken we 's nachts? 

ProRail werkt vaak 's nachts of in het weekend, omdat er dan minder of geen treinen rijden. 
We begrijpen echter dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel 
mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te 
zetten dan strikt noodzakelijk. 
 
Spoorwerk in uw buurt 
Sinds kort kunt u op www.prorail.nl/spoorwerk zien wanneer wij in uw buurt werken. Ook kunt u 
een automatische mail ontvangen wanneer wij bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar 
https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. Of 
bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij 
noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dimitri Kruik  
Directeur Regio Zuid 
ProRail 
 
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Wij beheren, onderhouden en 
vernieuwen het spoor en de stations. Zo houden we het spoor veilig, betrouwbaar en duurzaam. Meer 
weten over onze werkzaamheden? Kijk dan op www.prorail.nl/vernieuwing. 

 
 


