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Betreft: Werkzaamheden bij u in de buurt

 

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.
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ProRail werkt continu aan vernieuwing en verbetering van het spoor, zodat het betrouwbaar,
veilig en goed berijdbaar blijft voor reizigers- en goederenvervoer. De komende twee jaar
vernieuwen we het gehele spoornet op en rondom Leiden Centraal. We vervangen 55 wissels,
halen 28 wissels weg en vernieuwen over een lengte van twee kilometer alle rails, dwarsliggers
en ballast (spoorgrind).

Daarnaast werken we hard aan een treinreis zonder obstakels, zodat iedereen zelfstandig met
de trein kan reizen, ook mensen met een functiebeperking. Op Leiden Centraal passen we de
ligging van de sporen aan ten opzichte van de perrons. De perrons komen daardoor op gelijke
hoogte met de vloer van (nieuwe) treinen. Dat maakt instappen makkelijker.

Planning werkzaamheden

De vernieuwing en sanering kan alleen gebeuren op momenten dat er geen treinen rijden.
Daarom zijn buitendienststellingen van het spoor ingepland, verspreid over 2018, 2019 en
2020. De periodes voor 2019 en 2020 zijn nog niet definitief vastgesteld. In 2018 zijn er drie
periodes met intensieve werkzaamheden:

     Van 16 tot 20 augustus 2018
     Van 13 tot 15 oktober 2018
     Van 2 tot 5 november 2018

Voor en na deze periodes zal de aannemer in een aantal nachten voorbereidende en
afrondende werkzaamheden verrichten. Voorafgaand aan iedere periode sturen we u een brief
met informatie over de ingeplande werkzaamheden. Een overzicht voor de eerste periode treft u
aan op de achterzijde van deze brief.



Werk- en inzetlocaties

De aannemer richt een locatie aan de Amphoraweg in als werkterrein en voor opslag van
materialen. De speciale werktreinen worden ingezet bij de spoorwegovergang aan de Morsweg
of vanaf de inzetplaats op het Arriva-terrein aan de Boerhavelaan.

Rekening houden met de omgeving

Het is mogelijk dat u geluid- of lichthinder ervaart van de werkzaamheden of de speciale
machines waarmee we werken. Materialen zoals wissels, spoorstaven en ballast worden
per trein aangevoerd en naast het spoor klaar gelegd. De machines, zoals hijskranen of
stopmachines om het ballastbed onder het spoor op de juiste hoogte brengen, worden vanaf de
twee inzetlocaties op het spoor gezet. Bij de werkzaamheden gebruikt de aannemer aggregaten
en werkverlichting.

We begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel mogelijk
rekening te houden met de omgeving, bijvoorbeeld door gebruik van geluidarme machines en
door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk is.  

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.

Wilt u ons persoonlijk spreken? In de maand juli organiseren we twee inloopspreekuren over
de werkzaamheden in 2018. Esther Snoei van aannemer Strukton en Belinda van Wijlick
van ProRail zitten klaar om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich niet aan te melden en
kunt gewoon binnenlopen. De spreekuren vinden plaats in de stationshal van station Leiden
Centraal, op de eerste verdieping bij spoor 1b (trap omhoog, naar links), op:

     maandag 2 juli 2018 tussen 10.00 uur en 11.30 uur
     donderdag 12 juli 2018 tussen 19.00 uur en 20.30 uur

Met vriendelijke groet,

Helga Cuijpers
Directeur Regio Randstad 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.



Overzicht van de werkzaamheden juni en juli 2018

Locatie      Periode*     Werkzaamheden
Spoor tussen viaduct
Plesmanlaan en
viaduct Lage Morsweg

Van 1 tot en met 6 juli
2018

In de nachten van
23.00 tot 07.00 uur 

Voorbereidende
werkzaamheden
zoals inmetingen,
proefsleuven graven

Idem Van 12 tot en met
16 augustus 2018

In de nachten van
23.00 tot 07.00 uur

Voorbereidende
werkzaamheden zoals
aanvoer en lossen van
materialen via spoor

Idem Van donderdag 16
augustus 23.00 uur tot
en met maandag 20
augustus 07.00 uur

Dag en nacht Vernieuwen van
zeven wissels en
spoor met groot
materieel (spoorkranen
en treinen)

 
* We proberen de werkzaamheden in de aangegeven tijd af te ronden. Door onvoorziene
omstandigheden, zoals het weer, kan de planning echter worden aangepast.


