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Vanaf woensdagavond 25 mei tot maandagochtend 30 mei gaat ProRail op de spoorlijn in Utrecht
aan het werk op verschillende locaties. Omdat u dichtbij het spoor woont of werkt, heeft u daar
mogelijk hinder van. In deze brief laten wij u weten om welke werkzaamheden het gaat en wat de
planning is.
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Wat gaan we doen?
Op de spoorlijn tussen station Utrecht Overvecht en Blauwkapel zijn er verschillende
werkzaamheden. De werkzaamheden zijn nodig om het spoor en bijbehorende infra in optimale
conditie te houden. De bijzondere gelijkvloerse kruising van Blauwkapel wordt gesaneerd en oude
sporen en wissels worden vervangen. Ook wordt er gewerkt aan de treinbeveiliging. Op station
Utrecht Overvecht wordt er gewerkt aan het straatwerk van het zijperron.
Op de spoorlijn tussen de Bastionweg en de Kardinaal de Jongweg vindt er ook spoorvernieuwing
plaats en er wordt een gedeelte van de overweg Kardinaal de Jongweg gesaneerd. Tevens zal de
gemeente werken aan het asfalt van de weg. De overweg kan tijdens de werkzaamheden wel
gebruikt worden maar wordt in gedeeltes afgesloten. Mogelijk ervaart u wel een wat langere
wachttijd. De overweg Kapteynlaan blijft open voor het wegverkeer, wel zal deze overweg worden
gebruikt als inrit voor werkverkeer. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer in goed banen
wordt begeleidt.
Wat merkt u ervan?
Tijdens de werkzaamheden kunt u geluidshinder hebben de werkzaamheden. Er wordt gewerkt
met grote machines, zware gereedschappen en groot bouwmateriaal. Ook kunt u hinder ervaren
van de verlichting door bouwlampen. De werkzaamheden zorgen bovendien voor extra
verkeersbewegingen van personeel dat naar hun werk gaat. Ook het werkverkeer kan vanwege de
vele verschillende werkzaamheden hinder opleveren.
We begrijpen dat dit voor de omgeving vervelend en hinderlijk kan zijn. Daarom proberen onze
mensen zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. We zullen geen onnodige
geluidshinder veroorzaken en de werkzaamheden die de meeste hinder veroorzaken worden
zoveel mogelijk overdag gepland. Daarnaast proberen wij u als omwonenden tijdig te informeren en
worden de werkzaamheden binnen de genoemde werktijden afgerond.
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Wat is de planning?
Er wordt op verschillende locaties gewerkt. Zie onderstaand schema voor het overzicht. Voor een
exact overzicht van de werklocaties verwijzen wij u graag naar: www.prorail.nl/spoorwerk .
Via deze website kunt u de werkzaamheden in uw buurt zien. 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.
Waar?

Wanneer?

Wat?

Station Utrecht Overvecht

Donderdag 26 mei, 03.00 uur tot
Zondag 29 mei, 22.00 uur.
(aaneengesloten)

Straatwerk van de perrons

Tussen station Utrecht
Overvecht en
Voordorpsedijk

Woensdag 25 mei, 23.00 uur tot
Maandag 30 mei, 07.00 uur.
(aaneengesloten)

Sanering gelijkvloerse
kruising en spoor- en
wisselvernieuwing

Tussen Bastionweg en
Kardinaal de Jongweg

Woensdag 25 mei, 23.00 uur tot
Maandag 30 mei, 07.00 uur.
(aaneengesloten)

Spoorvernieuwing en
saneren kruis

Overweg Kardinaal de
Jongweg

Zaterdag 28 mei, 07.00 uur tot
Zondag 29 mei, 23.00 uur.
(aaneengesloten)

Sanering van een gedeelte
van de overweg en
gemeente werkt aan het
asfalt van de weg.

Afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden zijn er aantal overwegen afgesloten voor het wegverkeer.
Welke overweg?
Wanneer afgesloten?
Voordorpsedijk (noordzijde)

Woensdag 25 mei, 23.00 uur tot
Maandag 30 mei, 07.00 uur.

Voordorpsedijk (zuidzijde)

Woensdag 25 mei, 23.00 uur tot
Maandag 30 mei, 07.00 uur.

Kardinaal de Jongweg

Zaterdag 28 mei, 07.00 uur tot
Zondag 29 mei, 23.00 uur.
De overweg wordt in gedeeltes afgesloten en blijft
toegankelijk voor het wegverkeer.
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Wat zijn de gevolgen voor het treinverkeer?
Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen op dit traject. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan
voor actuele reisinformatie op www.ns.nl of raadpleeg www.9292.nl voor een reisadvies op maat.
Bellen kan natuurlijk ook via 0900 9292 (€0,90 cent per minuut).
Heeft u vragen?
Neem dan 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,
Harro Homan
Regiodirecteur
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