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Betreft: Werkzaamheden bij u in de buurt

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het spoor. 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.

Obstakelonderzoek Delftseplein van 9 t/m 12 juli
Gemeente Rotterdam en Provast ontwikkelen op het Delftseplein, naast Rotterdam CS, een toren
genaamd Tree House. In de grond onder het huidige Centraal Station zitten nog resten van de
fundering van het station uit 1867. Deze resten kunnen straks in de weg zitten bij het maken van de
fundering voor Tree House. Daarom voert ProRail in opdracht van de gemeente Rotterdam
obstakelonderzoek uit in het weekend van 9 juli tot en met 12 juli.

Wat gaat er gebeuren?
Om de randen van de oude stationsfundering op te zoeken, boort de aannemer met een grote boor
gaten in de grond op perronspoor 2. Er worden drie boringen gedaan die elk acht uur duren. De
werkzaamheden starten vrijdag 9 juli om 12.00 uur en gaan door tot en met maandag 12 juni 05.00
uur.

Wat merkt u ervan?
Het is mogelijk dat u geluid-, trilling- en/of lichthinder ervaart van de werkzaamheden of van de
speciale machines waarmee we werken. Op het Delftseplein richten we een werkterrein in. Hier staan
straks de boorinstallatie, een telekraan om materieel op het perron te hijsen en een vrachtauto om de
boorgaten te vullen. Omdat de werkzaamheden ook ’s nachts doorgaan gebruiken we ook
aggregaten en werkverlichting. Er zal extra werkverkeer zijn om het materieel aan en af te voeren.

Hoe houden we rekening met onze buren?
We begrijpen dat de werkzaamheden vervelend kunnen zijn voor u. Daarom proberen onze mensen
zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te
zetten dan strikt noodzakelijk. We doen ons best om de werkzaamheden die veel overlast geven,
zoveel mogelijk overdag uit te voeren. Verkeersregelaars zorgen voor veiligheid rondom het
werkgebied. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer.

Meld u aan voor Spoorwerk in uw buurt
Wilt u ook in de toekomst op de hoogte zijn van wanneer wij in uw buurt werken? Meld u dan aan
voor onze e-mailservice. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl. U ontvangt dan automatisch
een e-mail wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien
wanneer wij in uw buurt werken.

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 08.00 uur en 18.30 uur en bij
noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

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.


