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Geachte heer / mevrouw, 

 

Van zondag 6 juni tot en met dinsdag 22 juni gaat ProRail op de spoorlijn tussen Blauwkapel en het  

Spoorwegmuseum in Utrecht aan het werk. Omdat u dichtbij het spoor woont of werkt, heeft u daar 

mogelijk hinder van. Het kan zijn dat u al eerder een brief heeft ontvangen. In deze brief laten wij u 

weten om welke werkzaamheden het gaat en wat de planning is. 

 

Wat gaan we doen? 

Aannemer VolkerRail gaat in opdracht van ProRail op vijf verschillende locaties werkzaamheden 

uitvoeren tussen overweg Kapteynlaan en overweg Zonstraat. We werken aan drie overwegen 

waarbij de spoorstaven en bevloering worden vernieuwd. Rondom het Spoorwegmuseum worden 

spoorstaven, dwarsliggers, wissels en ballast vervangen. Ter hoogte van de Wagenstraat worden 

er wissels vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd door grote machines en ander groot materieel, dit 

kan geluidshinder met zich meebrengen. Tevens zullen we voor het werk een aantal overwegen 

tijdelijk moeten afsluiten. De meest in het oog springende afsluiting is de overweg Zonstraat die 

gedurende de werkzaamheden 5 dagen dicht zal zijn. 

 

Omleidingen 
Een aantal nachten wordt er aaneengesloten gewerkt. We gaan dan werken aan de overweg 

Kardinaal de Jongweg en overweg Kapteynlaan. Bij overweg Zonstraat wordt er alleen overdag 

gewerkt. De overweg Kardinaal de Jongweg wordt in delen afgesloten, eerst de zuidzijde en dan de 

noordzijde. De overwegen Kapteynlaan en Zonstraat worden gedurende de werkzaamheden 

tijdelijk afgesloten voor al het wegverkeer. Hiervoor zijn omleidingsroutes ingesteld die met 

bebording worden aangegeven. De werkzaamheden rondom het  Spoorwegmuseum en bij de 

Wagenstraat worden overdag uitgevoerd van 07.00 tot 23.00. 

 

Na afronding van de werkzaamheden kan het spoor richting het spoorwegmuseum weer jaren 

mee. 
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Wat is de planning? 

Op onderstaand schema ziet u wanneer we bij u in de buurt aan de slag gaan. De cijfers voor de 

locaties corresponderen met de locaties op de kaart op de volgende de pagina. 

 

Waar?  Wanneer?  Wat? 

2. Overweg Kardinaal de Jongweg 

1. Overweg Kapteynlaan 

5. Overweg Zonstraat 

Zondag 6 juni van 22.00 tot 

Maandag 7 juni 07.00 

Spoorstaven lossen 

op verschillende 

locaties via het spoor. 

2. Overweg Kardinaal de Jongweg  Zondag 6 juni van 23.00 tot 

Maandag 7 juni 22.00 

(aaneengesloten) 

Spoorvernieuwing en 

afsluiting zuidelijke 

weghelft van de 

overweg  

2. Overweg Kardinaal de Jongweg Maandag 7 juni van 23.00 tot 

Dinsdag 8 juni 20.00 

(aaneengesloten) 

Spoorvernieuwing en 

afsluiting noordelijke 

weghelft van de 

overweg 

 

1. Overweg Kapteynlaan Dinsdag 8 juni van 21.00 tot 

donderdag 10 juni, 22.00 

(aaneengesloten) 

Spoorvernieuwing en 

afsluiting overweg 

voor al het 

wegverkeer   

5. Overweg Zonstraat Maandag 14 juni van 07.00 tot 

vrijdag 18 juni 23.00 

(we werken van 07.00 tot 23.00) 

Spoorvernieuwing en 

afsluiting overweg 

voor al het 

wegverkeer ook in de 

nachten. 

 

3. Ter hoogte van de Wagenstraat  Maandag 7 juni van 07.30 juni tot 

dinsdag 22 juni 05.00 

(we werken van 07.00 tot 23.00)  

Wisselvervanging  

4. Rondom het Spoorwegmuseum Maandag 7 juni van 07.30 juni tot 

dinsdag 22 juni 05.00 

(we werken van 07.00 tot 23.00)  

Spoorvernieuwing 

spoorstaven, 

dwarsliggers en 

spoorbruggetje. 
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Wat merkt u ervan? 

Er wordt gewerkt met grote machines, zware gereedschappen en groot bouwmateriaal. Tijdens de 

werkzaamheden aan het spoor kunt u geluidshinder hebben van machines die het spoor en wissels 

vervangen. Ook kunt u in de nacht hinder ondervinden van de verlichting door bouwlampen. We 

begrijpen dat dit vervelend kan zijn. De aannemer probeert zoveel mogelijk rekening te houden met 

de omgeving.. 
 

Wat zijn de gevolgen voor het treinverkeer? 

Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen van en naar het Spoorwegmuseum.  

 
Spoorwerk in uw buurt 

Op www.prorail.nl/spoorwerk 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. 

 

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 

http://www.prorail.nl/spoorwerk
https://mijnprorail.prorail.nl/
http://www.prorail.nl/contact

