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Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het spoor. We slijpen de rails met een speciale
slijptrein. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk voor overlast zorgen, maar daarna wordt het
spoor juist stiller. Daarover gaat deze brief.

Het spoor wordt gladder en stiller

Als het spoor glad is blijft het in betere conditie. We hoeven het dan minder vaak te vervangen.
Daarom laten we een slijptrein rijden: die maakt de rails egaal. De slijptrein kan tijdelijk
geluidshinder geven. Daarvoor vragen wij uw begrip. Goed om te weten: soms vonkt de rails
tijdens het slijpen, maar dat kan geen kwaad. Na afloop maakt het treinverkeer tijdelijk een
ander geluid, dat effect zal na 4 tot 6 weken verdwijnen. Daarna hoort u juist minder van de
treinen dan voorheen.

Overzicht van de werkzaamheden

Hieronder ziet u wanneer we bij u in de buurt aan de slag gaan:

Waar? Wanneer? Wat?
De sporen op het baanvak
Roermond-Sittard, tussen de
Heuvelstraat in  Maasbracht
en de Geerweg in Sittard 

Van dinsdag 13 april
(00.00uur) tot woensdag 14
april (06.00uur) 

Slijpen van de sporen

De sporen op het baanvak
Sittard-Roermond, tussen
de Geerweg in Sittard en de
Heuvelstraat in Maasbracht

Van maandag 19 april 
(00.00uur) tot dinsdag 20 april
(06.00uur)

Slijpen van de sporen

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.



Zo werkt de slijptrein

De slijptrein rijdt stapvoets over het spoor. De trein verwijdert oneffenheden en maakt de
rails egaal. Soms gaat de trein enkele malen heen en weer, maar meestal is één keer slijpen
voldoende. Bij wissels heeft de trein vaak wat langer werk. Meer weten? Bekijk dan het filmpje
over de slijptrein op www.prorail.nl.

Spoorwerk in uw buurt

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt werken. 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 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,

Dimitri Kruik
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.


