
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, 8 november 2019     Telefoonnummer 0800 - 776 72 45 
 
Betreft: Werkzaamheden station Delft Zuid 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
ProRail werkt bij u in de buurt aan de vernieuwing van station Delft Zuid. 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 meer over de 
komende periode. 
 
Delft Zuid 
 
Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk - Rotterdam maakt ProRail het spoor 
geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein makkelijker te maken. 
Voor station Delft Zuid betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. Het station 
wordt volledig vernieuwd en omgebouwd tot het eerste energieneutrale station van Nederland. 
Een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel zorgt voor een veilige verbinding tussen de west- en 
oostzijde van het station. De voorbereidingen zijn in de zomer gestart, het is tijd voor de volgende 
stap.  
 
De eerste fase: fiets- en voetgangerstunnel 
 
De komende maanden werkt de aannemer, Strukton, aan de bouw van de nieuwe fiets- en 
voetgangerstunnel. De tunnel loopt parallel aan het Kruithuiswegviaduct en kruist het spoor aan de 
noordkant van het station. De ingang aan de oostzijde is bij het fietspad Kruithuispad, aan de 
westzijde bij het Marcellus Eemantspad.  
 
  

Aan de bewoners van



 
 
 
Perron verplaatsen 
 
Om op de locatie van de nieuwe tunnel te kunnen werken, haalt de aannemer een deel van het 
perron aan de noordkant weg, en bouwt dit aan de zuidkant weer aan. Dit gebeurt tijdens een 
treinvrije periode van vrijdag 22 november 01.00 uur tot maandagochtend 25 november 05.00 uur.  
 
Bouwkuip voor toeritten 
 
Na de treinvrije periode creëert Strukton een bouwkuip voor de toerit van de tunnel aan de oost- en 
aan de westzijde. Eerst worden daarvoor damwanden en palen aangebracht. Vervolgens wordt de 
bouwkuip uitgegraven. Dit duurt tot medio 2020. 
 
Intussen op het stationsplein 
 
Op het stationsplein zijn verschillende netbeheerders aan het werk om kabels en leidingen te 
verleggen. Partijen als Gemeente Delft, Stedin, Ziggo, Tele2, Evides zijn naar verwachting nog aan 
het werk tot eind december 2019. 
 
Een overzicht van de werkzaamheden vindt u op de achterzijde van de brief. 
 
Wat merkt u ervan? 
 
De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens vanaf de Kruithuisweg via de 
Tanthofdreef of via het terrein van Suez naar de bouwplaats. Dit zorgt mogelijk tijdelijk voor extra 
verkeersdrukte in uw buurt. Ook kunt u soms last hebben van geluid of trillingen bij het intrillen van de 
damwanden of heipalen. 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. 
 
  



 
 
 
Looproutes 
 
De ingang van het station en de toegang tot de treinen verandert niet. Treinen halteren gedurende het 
project aan de zuidkant van het station. De looproutes blijven vrijwel hetzelfde. Aan de westkant van 
het spoor is een nieuwe hellingbaan aangelegd om op het perron te komen. Op het Marcellus 
Eemantspad (bij het gemaal) maken fietsers en voetgangers een kort stukje samen gebruik van het 
fietspad.  
 
 
Werktijden 
 
De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag. Soms zijn er 
treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden, en de aannemer veilig dichtbij of aan 
het spoor kan werken. Dit kan in het nachtrooster, tussen 01.00 en 05.30 uur. Óf in een langere 
periode van een paar dagen, dan wordt er dag en nacht gewerkt. Voor dit project zijn er in totaal 12 
treinvrije periodes. De eerste periode is van donderdag op vrijdagnacht 21 november 23.00 uur tot 
maandag 25 november 06.00 uur. Na het werkweekend gaat het werk weer over op reguliere tijden.  
 
Gevolgen voor het treinverkeer 
 
Van vrijdag 22 november tot en met zondag 24 november rijden er geen treinen tussen Den Haag 
Centraal/Den Haag Laan van NOI en Rotterdam. NS zet bussen in. Wilt u 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). 
 
 
Kijk mee via de webcam 

U kunt de werkzaamheden op Delft Zuid live volgen via onze webcam. Deze laat u 24 uur per dag 
zien wat er gebeurt op de bouwplaats. 
Gaat u naar www.prorail.nl/delft-zuid.  
 
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.  
 
Binnenkort kunt u ons ook persoonlijk vragen stellen, in december open we een infopunt bij het 
station. Dit zal open zijn op woensdagmiddagen tussen 13.00 en 17.00 uur. 
 
Op de website www.prorail.nl/delft-zuid vindt u meer informatie over het project. 
 
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. 
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Overzicht van de werkzaamheden medio november 2019 – medio januari 2019 
Waar? Wanneer? Periode Wat? 
Spoor ten noorden 
en zuiden van Delft 
Zuid 

14 november  
01.00 - 05.30 uur 
 

Nacht Omleggen van kabels en leidingen 
Voorbereidingen voor bouw nieuw 
stuk tijdelijk perron 
 

Spoor ten noorden 
en zuiden van Delft 
Zuid 

15 november  
01.00 - 05.30 uur 
 

nacht Omleggen van kabels en leidingen 
Voorbereidingen voor bouw nieuw 
stuk tijdelijk perron 

Station Delft Zuid, en 
zuidkant van de 
Tanthofdreef 

21 november 23.00 
uur – 25 november 
06.00 uur 
 

Dag en 
nacht 

Sloop noordelijk perron 
Trillen damwanden 
Bouw zuidelijk perron 
Verplaatsen railinzetplaats (plek 
waar voertuigen het spoor op 
kunnen) 
 

Spoor ten noorden 
en zuiden van Delft 
Zuid 

28 november  
01.00 – 05.30 uur 

Nacht Restwerkzaamheden na treinvrije 
periode en onderhoud spoorligging 

Spoor ten noorden 
en zuiden van Delft 
Zuid 

29 november  
01.00 – 05.30 uur 

Nacht Restwerkzaamheden na treinvrije 
periode en onderhoud spoorligging 

Spoor ten noorden 
en zuiden van Delft 
Zuid 

5-december  
01.00 – 05.30 uur 

Nacht Restwerkzaamheden na treinvrije 
periode + spoorligging onderhoud 

Station Delft Zuid 25 november – 27 
december 

Overdag Hoogfrequent intrillen damwand 
toerit oost  

Station Delft Zuid 23 december 2019 – 
24 januari 2020 

overdag Hoogfrequent intrillen damwand 
toerit west 

Station Delft Zuid 23 december 2019 – 
20 maart 2020 

overdag Aanbrengen funderingspalen 

 


