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Geachte lezer, 
 

Binnenkort gaat ProRail samen met gemeente Haarlem werkzaamheden uitvoeren aan het 

pompgebouw naast de fietstunnel onder het spoor richting Bloemendaal. Omdat u dichtbij deze 

werklocatie woont, heeft u daar mogelijk hinder van. In deze brief laten wij u weten welke 

werkzaamheden er zijn, wat de planning is, en welke hinder u kunt ervaren.  

 

Wat gaan we doen? 

In opdracht van ProRail gaat aannemer Anton Rail&Infra aan het werk. Het pompgebouw ter 

hoogte van het Pieter Bothlaantje wordt gesloopt, waarbij de pompkelder blijft bestaan. Het gebouw 

voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen en de huidige pompinstallatie is verouderd. De 

overige werkzaamheden bestaan uit het herstellen van de toegang, het herstellen van de 

pompkelder en schilderwerkzaamheden.  

 

Om de fietstunnel naast het pompgebouw veilig te houden is het belangrijk dat de afwatering in de 

tunnel weer goed gaat functioneren. Als de werkzaamheden van ProRail afgerond zijn gaat 

aannemer CIBOOR in opdracht van gemeente Haarlem aan de slag en instaleren zij de nieuwe 

pompinstallatie.  

 

Nabij het pompgebouw wordt het werkterrein ingericht met bouwkeet voor het personeel. Na afloop 

van het werk wordt het werkterrein en keet weer verwijderd en het terrein in oude staat hersteld. 

 

Wat is de planning? 

Vanaf 28 februari vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats en wordt het oude 

pompgebouw leeggehaald. In de nacht van 2 op 3 maart wordt in de nacht gewerkt. Dit is nodig 

zodat er op een veilige manier gesloopt kan worden en het treinverkeer zo min mogelijk gehinderd 

wordt. Vervolgens wordt er een nieuwe betonnen afdekplaat geplaatst en de oude pompkelder 

hersteld. Deze werkzaamheden duren tot 25 maart. Als alles volgens planning loopt zal er daarna 

begonnen worden met het opruimen en herstellen van de omgeving. De verwachting is dat op 

vrijdag 1 april het werk is afgerond.  
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Waar?  Wanneer?  Wat? 

Pompgebouw, Haarlem 

 

Maandag 28 februari, 08.00 uur 

tot woensdag 2 maart, 17.00 uur. 

 

Voorbereidende 

werkzaamheden. 

(alleen overdag) 

Pompgebouw, Haarlem  

 

Nacht van woensdag 2 maart op 

Donderdag 3 maart,  

01.00 uur tot 05.00 uur. 

 

  

Sloopwerkzaamheden. 

(nachtelijke werkzaamheden) 

Pompgebouw, Haarlem 

Vrijdag 4 maart, 08.00 uur tot 

vrijdag 25 maart, 17.00 uur. 

 

Puin afvoeren, afdekplaat 

plaatsen, herstellen pompkelder 

en plaatsen pompinstallatie. 

(alleen overdag) 

 

Pompgebouw, Haarlem 

Maandag 28 maart, 08.00 uur tot 

donderdag 31 maart, 17.00 uur. 

 

Afrondende werkzaamheden en 

herstellen werkterrein. 

(alleen overdag) 

 

Pompgebouw, Haarlem 

 

Nacht van donderdag 31 maart 

op vrijdag 1 april,  

01.00 uur tot 05.00 uur. 

 

Verwijderen hekwerken. 

(nachtelijke werkzaamheden) 

 

Wat merkt u ervan? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ervaren van geluid en verlichting van de bouwlampen.  

Er wordt gewerkt met grote machines en zware gereedschappen. We begrijpen dat dit voor de 

omgeving vervelend en hinderlijk kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel mogelijk 

rekening te houden met de omgeving en de omwonenden tijdig te informeren. 
 

Wat zijn de gevolgen voor het treinverkeer? 

Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele 

reisinformatie op www.ns.nl of raadpleeg www.9292.nl voor een reisadvies op maat. Bellen kan 

natuurlijk ook via 0900 9292 (€0,90 cent per minuut). 

 
Spoorwerk in uw buurt 

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u de werkzaamheden in uw buurt zien. Ook kunt u een 

automatische mail ontvangen wanneer wij bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar  

https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan 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.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harro Homan 

Regiodirecteur 


