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Overzicht geplande werkzaamheden oktober en november 
In de maanden oktober en november zijn er op diverse plaatsen werkzaamheden gepland die 
gevolgen hebben voor het treinverkeer van DB Cargo. In veel gevallen leiden de werkzaamheden tot 
het omleiden van treinen waardoor aankomst – en vertrektijden kunnen wijzigen. In sommige gevallen 
gelden er ook operationele beperkingen voor de omleidingsroutes en in een enkel geval is er in het 
geheel geen treinverkeer mogelijk door het ontbreken van alternatieve routes.  

 

Overview planned work October and November 
In the months of October and November, work is planned at various locations that will affect DB 
Cargo's train traffic. In many cases, the work leads to the diversion of trains, which means that arrival 
and departure times can change. In some cases there are also operational restrictions for the 
diversion routes and in some cases no train traffic at all is possible due to the lack of alternative 
routes. 

 

Werkzaamheden aan de spoorlijn Trier - Koblenz 

In de periode van 1 oktober tot 11 december 2021 vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats aan 
de ‘Moselstrecke’ (Trier – Koblenz). Treinen van DB Cargo met onder meer de bestemming Dillingen 
(D) zullen worden omgeleid. Voor het vervoer van kolen en erts zijn er lengte – en 
gewichtsbeperkingen van kracht. 

 

Work on the railway line Trier - Koblenz 

In the period from October 1 to December 11, 2021, extensive work will be carried out on the 
"Moselstrecke" (Trier – Koblenz). DB Cargo trains with destinations including Dillingen (D) will be 
diverted. Length and weight restrictions apply to the transportation of coal and ore. 

 

Werkzaamheden Venlo – Viersen (D) 

Van 22 oktober tot en met 26 november 2021 is er geen treinverkeer mogelijk van Venlo naar Viersen 
(D). Treinverkeer van en naar Duitsland maakt in deze periode gebruik van de grensovergang 
Emmerich (D).  

 

Work Venlo – Viersen (D) 

From October 22 to November 26, 2021 there will be no train traffic from Venlo to Viersen (D). Train 
traffic to and from Germany uses the border crossing Emmerich (D) during this period. 

 

Werkzaamheden Eindhoven – Roermond  

Infrabeheerder ProRail combineert in Zuid Nederland een aantal grootschalige werkzaamheden. Van 
zaterdag 23 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 is het baanvak Eindhoven – Roermond 
gesloten voor al het treinverkeer. Treinen met bestemming Chemelot, Maastricht en België via de 
grensovergang Visé worden in deze periode omgeleid.  

 

Work Eindhoven – Roermond  

Infrastructure manager ProRail is combining a number of large-scale activities in the south of the 
Netherlands. From Saturday 23 October to Friday 29 October 2021, the Eindhoven – Roermond track 
section will be closed to all train traffic. Trains destined for Chemelot, Maastricht and Belgium via the 
Visé border crossing will be diverted during this period. 
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Werkzaamheden op de Havenspoorlijn (Rotterdam)  

Van dinsdag 2 november tot en met maandag 8 november 2021 vinden er omvangrijke 
werkzaamheden plaats aan de Havenspoorlijn (in de Rotterdamse haven) tussen emplacement Botlek 
en de emplacementen op de Maasvlakte. De Havenspoorlijn is dan tussen emplacement Botlek en de 
emplacementen op de Maasvlakte gesloten voor al het treinverkeer. In deze periode wordt het 
Theemswegtracé in gebruik genomen waardoor een belangrijk knelpunt voor het spoorvervoer in de 
Rotterdamse haven, de Calandbrug, tot het verleden behoort.  

Het emplacement Botlek en de daarmee verbonden terminals en spooraansluitingen zijn in deze 
periode van woensdag 3 november (15.00 uur) en 6 november (23.00 uur) wél bereikbaar voor DB 
Cargo. 

 

Work on the Havenspoorlijn (Rotterdam) 

From Tuesday 2 November to Monday 8 November 2021, extensive work will be carried out on the 
Havenspoorlijn (in the port of Rotterdam) between the Botlek yard and the Maasvlakte yards. The 
Havenspoorlijn will then be closed to all train traffic between the Botlek yard and the Maasvlakte yards. 
During this period, the Theemsweg route will be put into use, making an important bottleneck for rail 
transport in the port of Rotterdam, the Calandbrug, a thing of the past. 

The Botlek yard and the associated terminals and rail connections will be accessible to DB Cargo 
during this period of Wednesday 3 November (3 pm) and 6 November (11 pm). 

 

Werkzaamheden in het Elbedal (bestemmingen in Tsjechië)  

Van woensdag 10 november (20.10 u.) tot maandag 15 november 2021 (04.10 u.) is de belangrijkste 
route naar Tsjechië via het Elbedal gesloten voor al het treinverkeer. Wagens met bestemmingen in 
Tsjechië volgen andere routes. Deze omleidingsroutes kennen operationele beperkingen, ook wordt 
de transittijd hierdoor verlengd.   

 

Works in the Elbe Valley (destinations in the Czech Republic) 

From Wednesday 10 November (8.10 p.m.) to Monday 15 November 2021 (04.10 a.m.), the main 
route to the Czech Republic via the Elbe Valley will be closed to all train traffic. Wagonloads with 
destinations in the Czech Republic follow different routes. These diversion routes have operational 
limitations and this also extends the transit time. 

 


