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Betreft: Werkzaamheden Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

 

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten
aan de Laan van 't Haantje. 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.
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In de week van 16 september 2019 start aannemer Strukton met het aanbrengen van
damwanden voor een tijdelijke bouwconstructie. De constructie zorgt ervoor dat Strukton de
bouwkuip kan uitgraven voor de bouw van de inritten van de tunnel. De damwanden worden
met een heimachine met trilblok de grond ingetrild. 
Vanaf begin oktober 2019 worden bij overweg 't Haantje kabels en leidingen verlegd door vier
nutsbedrijven. Van Vulpen voert het werk uit namens de vier bedrijven. Bewoners aan 't Haantje
ontvangen een aparte brief hierover van Van Vulpen. 

Een overzicht van de werkzaamheden vindt u op de achterzijde van deze brief.

Hinder voor de omgeving

De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleiweg of de
Laan van 't Haantje. Dit zorgt mogelijk tijdelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt.
Mogelijk heeft u soms last van geluid of trillingen door het intrillen van de damwanden. Wij
begrijpen dat dit vervelend voor u is. Onze mensen proberen daarom zoveel mogelijk rekening
te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt
noodzakelijk is.

Werktijden

De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag. Dit geldt ook
voor de aankomende periode van medio september tot en met medio november 2019. Soms
zijn er treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden en de aannemer veilig dicht
bij of aan het spoor kan werken. In die periodes wordt er dag en nacht gewerkt. De eerste
treinvrije periode is van 22 tot 25 november 2019. Overweg 't Haantje en de vaarverbinding
Kerstanjewetering zijn dan afgesloten.
Begin november ontvangt u van ons een brief met actuele informatie.

belinda.vanwijlick
Tekstvak



Spoorverdubbeling in Rijswijk

De nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten is onderdeel van het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) Rijswijk - Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om meer treinen
te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein makkelijker te maken. Voor Rijswijk betekent
dit een uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid. De nieuwe
spooronderdoorgang vervangt de overweg 't Haantje. De spoorbrug over de Kerstanjewetering
op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. 

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.

Op www.prorail.nl/rijswijk vindt u meer informatie over het project.

Werkzaamheden gemeente Rijswijk

Gemeente Rijswijk werkt in hetzelfde gebied aan de aansluiting van de Laan van 't Haantje.
Actuele informatie hierover kunt u vinden op www.rijswijkbuiten.nl/actuele-werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Helga Cuijpers
Directeur Regio Randstad 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.



Overzicht van onze werkzaamheden

Wanneer? Wat?
heden - 18 oktober 2019 - Terrein met een shovel glad schuiven

- Aanbrengen funderingsmateriaal voor
werkwegen, bouwketen, loodsen en containers
- Inrichten tijdelijk depot
- Hekwerken plaatsen
- Aanbrengen tijdelijke damwanden langs
spoor oost- en westzijde

17 september - 27 september 2019 Heien - intrillen damwanden voor bouwkuip
tunnelingang westzijde

30 september - 18 oktober 2019 Bouwketen en loodsen plaatsen 

30 september - 25 oktober 2019 Omleggen gasleiding door Gasunie

30 september - 25 november 2019 Heien - intrillen damwanden voor bouwkuip
tunnelingang oostzijde

28 oktober - 25 november 2019 Heien - intrillen damwanden voor bouwkuip
tunnelingang westzijde




