
Van: Arjan Spoormans <arjan.spoormans@prorail.nl> 

 

Onderwerp: Afsluiting overweg Kleverlaan 

 

Betreft: werkzaamheden in uw 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.  

 

Overzicht van onze werkzaamheden: 

 

Ter hoogte van de overweg Kleverlaan werken we in het weekend van 18 

en 19 maart aan het spoor.  

 

We vervangen de spoorstaven (rails) die in de overweg liggen.  

Dit doen we om het spoor in goede conditie te houden en storingen 

zoveel mogelijk te beperken.  

We werken hier dag en nacht door.  

 

Daarnaast werken we overdag ook op station Bloemendaal ter hoogte van 

de fietstunnel aan de hellingbaan.  

 

De werkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder.  

We begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn.  

Onze mensen proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de 

omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan 

strikt nodig is.  

 

Overwegen tijdelijk afgesloten 

 

Tijdens de werkzaamheden is de overweg in de Kleverlaan afgesloten 

voor verkeer. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden. 

Fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij station Bloemendaal. 

Wegverkeer rijdt via Overveen, over de Julianalaan en 

Bloemendaalseweg.  

 

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 ns.nl. Of 

raadpleeg de NS-app voor een reisadvies op maat, of telefonisch via 

088 6721290.  

 

Spoorwerk in mijn buurt 

 

Op 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.  

 

mailto:arjan.spoormans@prorail.nl


Ga naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice 

aan te melden.  

 

Of maak gebruik van de QR-code, hiernaast aan de rechterkant.  

 

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 17.30 uur en bij noodgevallen 

of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harro Homan, 

Regiodirecteur Randstad Noord 

 

https://mijnprorail.prorail.nl/
http://www.prorail.nl/contact

