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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.
Elektrificatie Landgraaf-Herzogenrath
Binnenkort start de laatste fase van de werkzaamheden t.b.v. de elektrificatie van de spoorlijn
Landgraaf-Herzogenrath. Zoals aangekondigd in onze bewonersbrief van 9 oktober, zullen er
in de nachten van 1 tot en met 8 december aanstaande testwerkzaamheden uitgevoerd
worden. Deze werkzaamheden omvatten naast systeemtesten ook treinrittesten. De
systeemtest wordt uitgevoerd in de nacht van 1 op 2 december. De treinrittesten in de nacht
vanaf 2 op 3 december tot en met de nacht van 7 op 8 december, of zoveel korter als mogelijk.
Overlast
Van de systeemtesten zult u naar verwachting weinig tot niets merken. De treinrittesten die in
de nacht gaan plaatsvinden, houden in dat er elektrische treinen gaan rijden van Heerlen naar
Herzogenrath en omgekeerd. Het is niet zo dat er continu op en neer gereden wordt, maar
enkele keren per nacht.
Elektrisch materieel is in de regel stiller dan de met diesel aangedreven treinen.
Vanzelfsprekend wil ProRail de overlast tot een minimum beperken. Als de testen na enkele
nachten al tot een positief resultaat leiden dan zullen in resterende nachten geen
testactiviteiten meer plaatsvinden.
Overwegen
Wij willen u erop attent maken dat het oversteken van onbeveiligde overpaden gedurende de
testperiode extra aandacht van u vraagt. Wellicht bent u gewend over te steken in de
wetenschap dat er normaal gesproken in de nacht weinig tot geen treinverkeer plaatsvindt.
ProRail zal voor de testfase borden laten plaatsen bij de betreffende onbeveiligde overpaden.
Alle overwegen met waarschuwingslichten/geluidsignalen werken zoals u gewend bent
normaal.
Zoals bekend, is het te allen tijde verboden om op of langs het spoor te lopen. Via deze weg
willen wij dit nogmaals onder uw aandacht brengen met het oog op uw en onze veiligheid.
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.
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,
Wendy de Wild
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.

