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Datum        Telefoonnummer 0800-776 72 45 

 

 

Betreft: werkzaamheden in uw buurt 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In onze vorige brief d.d. (14-02-2022) informeerden wij u over de werkzaamheden die Strukton 

in opdracht van ProRail gaat uitvoeren aan het spoor tussen Assen en Groningen. Deze 

werkzaamheden vinden plaats van 10 tot en met 22 mei 2022. Omdat u dichtbij het spoor 

woont of werkt, heeft u daar mogelijk last van. In deze brief leest u meer over de 

werkzaamheden, de planning, mogelijke overlast en omleidingsroutes. 

 

Wat gaan we doen 

Door aanpassing van seinen en de aanleg van nieuwe hogensnelheidswissels kunnen 

goederentreinen vanaf het emplacement in Onnen beter invoegen op de spoorlijn Groningen- 

Assen. Daarnaast verbeteren we de veiligheid van de spoorwegovergang in de Hoge Hereweg 

in Glimmen. Het derde spoor in de spoorwegovergang verdwijnt. Ook worden delen van het 

spoor tussen Assen en Onnen vernieuwd.  

Overzicht van onze werkzaamheden 
Hieronder ziet u wanneer we bij u in de buurt aan de slag gaan. De werkzaamheden zorgen voor 
hinder. Doorlopend is het geluid van mobiele kranen op het spoor, rupskranen naast het spoor 
en mechanische handgereedschappen. Onze mensen proberen zoveel mogelijk rekening te 
houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt 
noodzakelijk is. Ter hoogte van de spoorwegovergang Hoge Hereweg plaatsen we noise control 
barriers. Dit zijn schermen die geluid tegenhouden. De vrachtwagens die worden ingezet maken 
zoveel mogelijk van witte ruis bij het achteruitrijden.  Om ook ‘s nachts door te kunnen werken 
plaatsen we bij de Hoge Hereweg en op het emplacement lichtmasten. De kranen en 
rupsvoertuigen hebben verlichting om lokaal de werkzaamheden te belichten. De lichtmasten 
zijn voorzien van LED-lampen zodat het licht zich minder in de omgeving verspreidt. 
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 Wanneer? Waar? Wat? 

Dinsdag 10-05-2022 t/m 
vrijdag 20-05-2022 

Hoge Hereweg 
/Emplacement 
Onnen 

Verwijderen van het huidige spoor, de wissels 
en de bovenleiding. Vervolgens aanleggen 
nieuw spoor, wissels en nieuwe bovenleiding. 

Dinsdag 10-05-2022 t/m 
vrijdag 20-05-2022 

Tijdelijk 
bouwdepot De 
Punt 
(Parallelweg) 

Aanvoer van materiaal zoals spoorstaven naar 
het depot. Transport van materiaal van het 
depot per spoor richting Assen. Op 10 mei 
vervoeren we ook materieel zoals een mobiele 
kraan vanaf het depot per spoor richting 
emplacement Onnen. 

Vrijdag 13-05-2022 07:00-
15:00 uur  

Hoge Hereweg 
/Emplacement 
Onnen 

De aannemer lost het nieuwe ballastgrind. 
Dit is het grind dat onder het spoor ligt. 

Vrijdag 13-05-2022 15:00 
t/m zaterdag 14-05-2022 
12:00 uur 

Hoge Hereweg 
/Emplacement 
Onnen 

Het nieuwe ballastgrind wordt in de grond 
getrild zodat het stevig ligt en niet kan 
verschuiven. 

Vrijdag 20-05-2022 t/m 
zondag 22-05-2022 

Emplacement 
Onnen 

Vervangen wissels, aanpassen seinen. 

 

Afsluiting overweg 

De spoorwegovergang Hoge Herenweg in Glimmen is tussen dinsdag 10 mei 01:00 t/m vrijdag 20 

mei 05:00 uur afgesloten voor al het verkeer. Dit betekent dat de doorgaande fietsroute van 

Noordlaren/Zuidlaren naar Groningen is afgesloten. Omleidingen worden twee weken van 

tevoren aangekondigd met gele borden. Tijdens de afsluiting staan er omleidingsborden voor 

fietsers. Ook staat er een verkeersregelaar op de hoek Zuidlaarderweg/Hoge Hereweg. 

 

Paviljoen Appelbergen en de parkeerplaats Appelbergen zijn tijdens de werkzaamheden alleen 

bereikbaar via de Zuidlaarderweg. Voor fietsers staan aan de kant van de Rijksstraatweg 

omleidingsborden. 

 

Hoge Hereweg 40 tot en met 50 bereikbaar 

De bewoners van de Hoge Hereweg 40 t/m 50 kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik 

maken van het deel van de weg dat door het bos loopt. Deze weg wordt tijdelijk verhard met 

extra brede rijplaten. Om geluidshinder te beperken liggen de rijplaten niet over elkaar, maar 

naast elkaar. 
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Depots en bouwverkeer 

Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het materiaal aan- en afgevoerd vanaf het 

bouwdepot voormalig station De Punt (Parralelweg). Het meeste materiaal wordt van en naar 

het Emplacement Onnen vervoerd. Bijna alle transporten naar het Emplacement Onnen en de 

spoorwegovergang bij de Hoge Hereweg verlopen via een tijdelijke weg over het terrein van het 

NS onderhoudsbedrijfsbedrijf bij Felland. Enkele vrachtwagens zullen richting werkterrein rijden 

via de toegang bij de Hoge Hereweg, de gele route op het bovenstaande kaartje. In het 

weekend van 16 en 17 mei vindt er geen transport plaats over de Hoge Hereweg. 
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Gevolgen voor het treinverkeer 

Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen. Wilt u reizen met het OV? Kijk 

dan voor actuele reisinformatie op www.arriva.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, 

via www.9292.nl of telefonisch 0900 – 9292 (€0,90 per minuut). 

 

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 van wanneer we bij u aan het werk gaan. Ga naar 

https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden. 

 
  

http://www.arriva.nl/
http://www.9292.nl/
http://www.prorail.nl/spoorwerk
https://mijnprorail.prorail.nl/
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Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u 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. U kunt tijdens kantooruren ook contact opnemen met Frank Dijkema, 

omgevingsmanager Strukton op 06 12 41 26 38.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harro Homan 

Plv. Regiodirecteur Noord-Oost 

Communicatie 

Afdeling Publieksvoorlichting 

Postbus 2038 

3500 GA  Utrecht 

 

www.prorail.nl/contact 

 

 

 

 

 

  


