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Utrecht, 16 juli 2019

Telefoonnummer: 0800 - 776 72 45

Betreft: werkzaamheden in uw buurt
Geachte heer, mevrouw,
In de periode van woensdag 31 juli tot en met donderdag 8 augustus voert Strukton Rail
werkzaamheden uit op en rond het spoor tussen het Herewegviaduct in Groningen het nieuwe
opstelterrein ‘De Vork’ in Haren (in de splitsing van de sporen richting Assen en Winschoten). Deze
werkzaamheden zijn voor het project Groningen Spoorzone en vinden dag en nacht plaats. Omdat u in
de buurt van deze werkzaamheden woont en/of werkt, heeft u daar mogelijk last van. Wij houden u
graag op de hoogte, zodat u weet wat u kunt verwachten.
Overzicht van de werkzaamheden
Hieronder ziet u wanneer we bij u in de buurt aan de slag gaan:
Waar?
Tussen de
Bloemersmaborgtunnel
en ‘De Vork’ in Haren
Tussen de
Bloemersmaborgtunnel
en ‘De Vork’ in Haren

Wat?
Aanpassen bovenleiding en
draagconstructie bovenleiding

Wanneer?
Van woensdag 31 juli 02:00 uur t/m
donderdag 8 augustus 04:00 uur

Het op de juiste hoogte brengen van
het spoor met een stopmachine
(spooronderhoudsmachine)

Woensdag 31 juli, donderdag 1
augustus en woensdag 7 augustus. Op
deze dagen passeert de stopmachine
tussen 07:00 uur en 16:00 uur

Station Groningen
Europapark

Aanbrengen stootplaten aan de
onderdoorgang

Van woensdag 31 juli 06:00 uur t/m
dinsdag 6 augustus 17:00 uur

Station Groningen
Europapark

Het op de juiste hoogte brengen van
het spoor met een stopmachine
(spooronderhoudsmachine)
Aanbrengen funderingen van
bovenleidingsmasten

Dinsdag 6 augustus 07:00 – 16:00 uur

Diverse werkzaamheden aan kabels en
leidingen, het uitvoeren van
sonderingen en het doen van
bodemonderzoeken.

Van woensdag 31 juli 08:00 uur t/m
woensdag 7 augustus 16:00 uur
(overdag)

Aan de zuidzijde van het
spoor tussen de
Helperzoomtunnel en de
Bloemersmaborgtunnel
Diverse plekken tussen
Herewegviaduct
Groningen en ‘De Vork’
in Haren

Van maandag 5 augustus 08:00 uur t/m
dinsdag 6 augustus 17:00 uur

Hinder
De werkzaamheden kunnen hinder geven in uw omgeving. Denk aan hinder van geluid, licht en stof.
Voor de funderingen van de bovenleidingsmasten worden buispalen in de grond getrild door middel
van trilblokken. Hierdoor kunnen lichte trillingen ontstaan in de ondergrond, waarbij we minimale
hinder voor de omgeving verwachten.
Werkzaamheden Helperzoomtunnel
Tijdens bovengenoemde periode gaat aannemer Combinatie Herepoort de Helperzoomtunnel onder
het spoor schuiven. Deze nieuwe tunnel, in het verlengde van de Helperbrink, verbindt vanaf komend
voorjaar de wijken Helpman/Coendersborg met het Europapark. Woont u in de buurt van deze
werkzaamheden? Dan krijgt u uitgebreidere informatie via het project Aanpak Ring Zuid. Ook kunt u
meer informatie vinden op www.aanpakringzuid.nl.
Extra vrachtverkeer
De werkzaamheden zorgen voor extra vrachtverkeer in uw buurt, we verwachten vanuit ons project
gemiddeld maximaal 5 vrachtwagens per dag. In de week van 22 juli zal gedurende twee dagen
intensiever zandtransport plaatsvinden naar station Groningen Europapark. Voor dit transport wordt
gebruik gemaakt van de A28 afslag Groningen-Zuid – Van Ketwich Verschuurlaan – Verlengde
Hereweg- Kempkensberg- Helperzoom – station Groningen Europapark, v.v.. Tijdens de periode dat er
dag en nacht gewerkt wordt, vindt aanvoer van materialen zoveel mogelijk plaats via het spoor.
Waarom werken we 's nachts?
Er wordt vaak 's nachts of in het weekend gewerkt aan het spoor, omdat er dan minder of geen
treinen rijden. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen de medewerkers
zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te
zetten dan strikt noodzakelijk.
Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen. Wilt u reizen met het ov? Kijk
dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat,
via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).
Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Wilt u meer weten over het project en de laatste stand van zaken? Kijkt u dan op
www.prorail.nl/groningenspoorzone of www.groningenspoorzone.nl. Via deze websites kunt u zich
ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Op Twitter zijn we te volgen via
@GronSpoorzone.
Sinds kort kunt u op www.prorail.nl/spoorwerk zien wanneer er bij u in de buurt gewerkt wordt aan
het spoor. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer er in uw buurt gewerkt wordt. Ga
hiervoor naar mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.
Heeft u vragen over deze brief of over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met ProRail
Publiekscontacten, te 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,
Han Berends
Projectmanager Groningen Spoorzone
ProRail

