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Aan de bewoner(s)  

  
     

  

 Datum 29 oktober 2013  Behandeld door Léonie van Dam 

 Onderwerp Openstelling nieuwe 
onderdoorgang en 
werkzaamheden station Utrecht 
Lunetten 

 Telefoonnummer  

 Internet 

0800 – 77 67 245 (gratis) 

www.prorail.nl/contact  

   

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Via deze brief informeren wij u over de openstelling van de nieuwe onderdoorgang van station 

Utrecht Lunetten, het nieuwe perron richting Utrecht en de werkzaamheden bij station Utrecht 

Lunetten. ProRail spant zich in om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

 

Werkzaamheden station Utrecht Lunetten 

Maandag 11 november wordt de nieuwe onderdoorgang en het nieuwe perron richting Utrecht in 

gebruik genomen. De huidige onderdoorgang wordt dan afgesloten. Voorafgaand en na de 

openstelling van de nieuwe onderdoorgang zijn de volgende werkzaamheden aan het station 

gepland: 

- Van zondag 10 november 23.00 uur t/m maandag 11 november 05:30 uur werkt de 

aannemer in de omgeving van station Lunetten. Deze nacht worden de laatste 

werkzaamheden aan de nieuwe onderdoorgang en het nieuwe perron richting Utrecht 

verricht.  

- Vanaf maandag 11 november wordt de oude onderdoorgang afgebroken. Deze 

werkzaamheden vinden overdag plaats.  

- In de nachten van dinsdag 12 op woensdag 13 november, woensdag 13 op donderdag 14 

november, woensdag 20 op donderdag 21 november en donderdag 21 op vrijdag 22 

november wordt het oude tijdelijke perron richting Utrecht verwijderd. De werktijden tijdens 

deze nachten zijn van 00:30 t/m 05:30 uur.  

Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op het werkweekend van vrijdag 13 t/m 

maandag 16 december. Tijdens dit werkweekend worden de hulpbruggen van de oude 

onderdoorgang verwijderd. Meer informatie over dit werkweekend ontvangt u op een later 

moment. 

 

Vragen over Randstadspoor? 

Meer informatie vindt u op www.prorail.nl/vaartscherijnlunetten. Hier kunt u zich ook abonneren op 

de digitale nieuwsbrief. Vragen stelt u via 0800-7767245 of via www.prorail.nl/contact. Volg ons ook 

op Twitter via @Randstadspoor  

 

ProRail is verantwoordelijk voor de spoorinfrastructuur in Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 

veiligheid. Met project Randstadspoor werkt ProRail aan een uitgebreid spoornet in de regio 

Utrecht om de regio goed bereikbaar te houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Léonie van Dam 
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