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Utrecht, 17 maart 2020

Telefoonnummer: 0800 - 776 72 45

Betreft: Infopunt Delft Campus voorlopig gesloten en werkzaamheden

Geachte heer, mevrouw,

ProRail werkt bij u in de buurt aan de vernieuwing van station Delft Campus. Met deze brief
brengen we u op de hoogte van de gevolgen van de maatregelen die het RIVM en het kabinet
hebben genomen om verspreiding van het Coronavirus te beperken. ProRail volgt de richtlijnen
van het RIVM.

Infopunt Delft Campus voorlopig gesloten
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Het Infopunt Delft Campus is voorlopig gesloten, in ieder geval tot en met maandag 6 april
2020.
Dit betekent dat het in deze periode niet mogelijk is om op woendagmiddag binnen te lopen.
Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, besluiten we of het nodig is om deze termijn te
verlengen.
We houden u op de hoogte via de website www.prorail.nl/delft-campus.

Heeft u vragen?

Dan kunt u terecht bij ProRail Publieksvoorlichting. Contact opnemen kan via het
contactformulier op www.prorail.nl/contact. Telefonisch contact is momenteel niet mogelijk.
Vanwege het Coronavirus werken de afdeling Publieksvoorlichting momenteel vanuit huis.

Wilt u een onveilige situatie op of rond het spoor melden? Of een ander spoedgeval? Bel dan
het noodnummer 0800-776 72 45 (gratis).

Werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden buiten gaan vooralsnog door. Aannemer Strukton kan op dit
moment voldoende mensen inzetten om het werk uit te voeren. De werknemers buiten nemen
de voorschriften van het RIVM in acht. Ze houden afstand van elkaar en houden zich aan
hygiëne maatregelen. 



Voortgang fiets- en voetgangerstunnel

De bouwkuipen voor de nieuwe onderdoorgang zijn gereed. Daar worden nu funderingspalen
geboord. Aan de kant van Festo bouwen we aan het dak van de onderdoorgang, het
zogenaamde spoordek. In de treinvrije periode van 8, 9 en 10 mei 2020 verstevigen we de
spoorbaan op de locatie van de onderdoorgang met damwanden en funderingspalen. Als dat
gereed is schuiven we op 20 en 21 juni het spoordek op zijn plaats, in een treinvrije periode.
Eind april 2020 ontvangt u van ons een nieuwe brief met gedetailleerde informatie.

Een overzicht van de aankomende nacht- en weekendwerkzaamheden vindt u op de
achterzijde van de brief.  

Gevolgen voor het treinverkeer

Van vrijdag 8 mei tot en met zondag 10 mei 2020 rijden er minder of geen treinen vanwege de
werkzaamheden. 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 eurocent per minuut).

Kijk mee via de webcam

U kunt de werkzaamheden op Delft Campus op afstand 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-campus.

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 de nachtwerkzaamheden maart - mei 2020

 Waar? Wanneer?  Periode Wat?
Spoorbaan ten zuiden
van Kruithuisviaduct

19 op 20 maart
20 op 21 maart
3 op 4 april

nachten tussen 01.00
en 05.30 uur

Aanbrengen
damwanden langs het
spoor
Werk aan bovenleiding
Grondwerk

Spoorbaan ten
noorden van Delft
Campus

19 op 20 maart
2 op 3 april
3 op 4 april
23 op 24 april
30 april op 1 mei
1 op 2 mei

nachten tussen 01.00
en 05.30 uur

Trekken  van
damwanden 
Werk aan bovenleiding
Grondwerk

Delft Campus donderdag 7 mei 19.00
uur tot maandag 11
mei 07.00 uur 

dag en nacht Verwijderen spoor,
dwarsliggers, ballast
Aanbrengen
damwanden haaks op
het spoor
Palen boren in de
spoorbaan
Perrons aan de
noordkant iets inkorten
Terugbouwen spoor


