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Weekendafsluiting Odijkerweg vrijdag 30 juni – maandag 3 juli
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.
Aan de bewoners van dit pand

Geachte heer/mevrouw,
Volgende week gaan we wegwerkzaamheden uitvoeren aan de Odijkerweg. Dit houdt in dat
van vrijdag 30 juni 20.00 uur tot maandag 3 juli 5.00 uur een gedeelte van de Odijkerweg
afgesloten is voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel gebruik maken van de Odijkerweg. Het
gaat om het stuk vanaf de kruising Breullaan tot halverwege de ingang van de Renault dealer
(zie afbeelding 1). Woningen en percelen blijven het hele weekend bereikbaar. Bewoners
kunnen hun woningen bereiken via de Stationsweg en spoorwegovergang Odijkerweg.
Werkzaamheden vrijdag
Op vrijdagavond starten we met het afzetten van de buslijn met schildjes en het afzetten van
de autorijbaan. In de avond gaat ook het nieuwe fietspad open en kunnen fietsers hier gebruik
van maken. Om op het nieuwe fietspad te komen worden rijplaten aangelegd (zie afbeelding
1). Let op: deze kunnen glad zijn. Bezoekers van Bochane maken ook gebruik van deze
rijplaten.
Zodra we alles hebben afgezet starten we met het opbreken van de weg. Dit doen we door de
weg te frezen. Dit brengt geluidshinder met zich mee, omdat we hier machines voor moeten
gebruiken.
Werkzaamheden zaterdag
In de nacht van vrijdag op zaterdag leggen we een nieuw riool aan. In de loop van de ochtend
gaan we zand aanbrengen en de grond verdichten. Hier zijn we tot in de middag mee bezig.
Zodra we de grond verdicht hebben, kunnen we gaan starten met het aanbrengen van puin.
Vervolgens gaan we zaterdagavond – met mogelijke uitloop in de nacht – de weg opnieuw
bestraten. Bovenstaande werkzaamheden brengen enige geluidshinder met zich mee. In de
avond en nacht maken we gebruik van bouwlampen, hier kunt u ook hinder van ervaren.
Werkzaamheden zondag
Op zondag gaan we vanaf 7.00 uur de weg asfalteren. Aan het eind van middag en in de
avond gaan we vervolgens aan de slag met het aanbrengen van lussen en markeringen. Het
is mogelijk dat we met deze werkzaamheden uitlopen in de nacht. Op maandag 5.00 uur gaat
vervolgens de weg weer open voor alle verkeer.
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Toegang, laden en lossen Bochane
Bochane blijft bereikbaar via de inrit. Aangezien deze wegens de werkzaamheden wordt
versmald, worden er rijplaten aangelegd. Laden en lossen is niet mogelijk op de gebruikelijke
plaats vanwege onze machines, maar kan wel doorgang vinden iets verder van de inrit.
Meer informatie?
Met deze informatie vertrouwen we erop u goed te hebben geïnformeerd. Heeft u toch een
vraag of opmerking, neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.stationdriebergenzeist.nl of u kunt
de app Station Driebergen-Zeist downloaden. We zijn te volgen op Twitter (@stationDZ) en
Facebook (@StationsgebiedDriebergenZeist). Voor vragen en/of andere zaken zijn we
bereikbaar via telefoonnummer 088-400 8092 (24 uur per dag bereikbaar).
Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Pieter Kersten
Projectmanager

Afbeelding 1: afsluiting gedeelte Odijkerweg
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