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Afsluiting waterloop
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Aan weerszijden van de spoorwegovergang De Langeweg.
Op beide plekken zit al een betonnen buis. Het gaat hier
alleen om het aanbrengen van de schuif.
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MAATREGELEN 2023
Een aantal in Zevenbergen gewenste veiligheidsmaatregelen wordt niet in 2021 maar in 2023
uitgevoerd. Dit hangt samen met de uitvoering door spoorbeheerder ProRail van enkele ingrijpende
werkzaamheden aan en rond het spoor in dat jaar.

De werkzaamheden van ProRail
ProRail gaat op diverse plaatsen de ondergrond onder
het spoor (het ‘ballastbed’) stabiliseren. Dit zorgt
ervoor dat het fundament onder het spoor er weer
jaren tegen kan. Samen met het ballastbed wordt ook
de zogeheten ‘bovenbouw’ van het spoor aangepakt.
Dit zijn de dwarsliggers, de rails en de materialen
waarmee de rails aan de dwarsliggers zijn bevestigd.
Ook de wissels en overwegen behoren tot de
bovenbouw. Het ballastbed en de bovenbouw dragen
en geleiden de treinen en spreiden het gewicht
van de treinen. Tot de werkzaamheden van ProRail
behoort ook het verwijderen van de zogeheten
wachtsporen die naast het hoofdspoor liggen. Deze
extra sporen zijn al een tijd niet meer in gebruik en

worden deﬁnitief opgeruimd. Ten slotte gaat ProRail
ook een aantal geluidschermen plaatsen. Volgens
het landelijke Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) worden deze schermen uiterlijk in 2028
geplaatst.

De maatregelen in Zevenbergen in 2023
Dit zijn in 2023 de veiligheidsmaatregelen
in Zevenbergen die samenvallen met de
werkzaamheden van ProRail:
• Aanpak afwatering ter hoogte van de
spoorwegovergang Hazeldonkse Zandweg:
aanbrengen van goten, zodat bij een eventueel
ongeval met lekkende chemische vloeistof, geen
vloeistof of vervuild bluswater over de openbare

weg kan stromen.
• Eventueel aanbrengen van vloeistofschermen
(zijde Burgemeester Vogelstraat en
Wilhelminapark) tussen de spoorwegovergangen
Hazeldonkse Zandweg en De Langeweg.

Vloeistofscherm
Een vloeistofscherm voorkomt dat bij een eventueel
ongeval met lekkende chemische vloeistof, een
deel van deze vloeistof of vervuild bluswater kan
wegstromen en direct de nabij gelegen woningen
kan bereiken. Het gaat vooral om plekken
waar geen sloot langs het spoor aanwezig
is en de woningen met hun voordeur of
achtertuin tegen het spoor aan liggen. De
vloeistofschermen bestaan uit lage kunststof
schermen, die zodanig met elkaar zijn
verbonden dat vloeistofdichtheid is verzekerd.
Deze maatregel houdt tevens in dat vloeistoﬀen
veilig en gecontroleerd worden afgevoerd.

Goten bij spoorwegovergangen
Speciale roostergoten bij spoorwegovergangen
zorgen ervoor dat bij een eventueel ongeval met
lekkende chemische vloeistof, geen vloeistof of
vervuild bluswater via de openbare weg kan
wegstromen richting woningen. De goten
staan in verbinding met sloten of andere
waterlopen. Deze worden bij een
spoorongeval afgesloten met een wand
of schuif. Hiermee ontstaat in de sloot
of waterloop een compartiment waarin de
chemische vloeistof of het vervuilde bluswater
wordt opgevangen. De brandweer maakt later de
sloot of waterloop weer leeg en schoon, zodat de
vervuiling beperkt blijft.

INFORMATIE OVER DE
WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden worden uitgevoerd
door bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep.
Voor meer informatie over de uitvoering
van de werkzaamheden kunt u terecht bij
hoofduitvoerder Mark Vinck
telefoon 06 46 08 02 96
e-mail mark.vinck@bam.com
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