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Utrecht, 17 september 2018

Telefoon: 0800 – 7767 245

Betreft: werkzaamheden bij u in de buurt

Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het nieuwe station van Heerlen. 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.
Station Heerlen Maankwartier
Maankwartier vordert in een rap tempo. Op dit moment start ook aannemer Mobilis in opdracht
van ProRail met de werkzaamheden aan het nieuwe station. Het station ligt op de Plaat over
het spoor en is onderdeel van Maankwartier.
Mobilis bouwt een serre-constructie voor de stationshal, overkappingen voor de (rol)trappen,
de (rol)trappen en liften en plaatsen nieuw perronmeubilair. Augustus 2019 zijn de
werkzaamheden gereed en kunnen de reizigers gebruikmaken van het nieuwe station. Voor
het zover is, moet de aannemer nog wat werk verzetten.
Overzicht van de werkzaamheden
We werken over het algemeen op doordeweekse dagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer
we hiervan afwijken, ontvangt u hierover tijdig informatie.
Hieronder een overzicht van de werkzaamheden (buiten de reguliere werktijden) tot en met
oktober.
Waar?
Station Heerlen

Wanneer?
In de nacht van vrijdag 21
september (23.00 uur) op
zaterdag 22 september
(07.00 uur)

Station Heerlen

Van zaterdag 20 oktober
(01.00 uur) tot en met
maandag 22 oktober (05.00
uur), continue
werkzaamheden

Wat?
O.a. slopen bestaande
perronkappen met
mobiele kraan,
graafmachine en plaatsen
van bouwhekken op de
perrons.
O.a. demonteren en
weghijsen crashdecks,
aanbrengen damwanden,
boren funderingen, slopen
beton.

Over Maankwartier
Maankwartier is een ontwerp van de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Het is een mooi,
nieuw stukje Heerlen. Met een station, winkels, horeca, een hotel, kantoren en woningen. Ook
is het de nieuwe verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de stad. Het wordt voor
veel mensen dè manier om van het ene stadsdeel naar het andere te gaan. Tel daarbij op de
vele bezoekers die dagelijks op weg zijn naar werk, wonen, winkelen of ander vertier in de stad
en Heerlen heeft een plek om trots op te zijn. Kijk voor meer informatie op
www.maankwartier.nl.
Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de reguliere werkzaamheden rijden de gewoon. Treinen stoppen misschien net op een
andere plek op het reguliere perron. Tijdens de werkzaamheden in het weekend (TVP) rijden
er minder of geen treinen. Wilt u dan reizen met de trein? 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).
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,
Wendy de Wild
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.

