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Geachte heer / mevrouw,
Zoals u wellicht heeft vernomen rijden er in de periode van 10 augustus tot 29 augustus 2018
geen treinen vanaf station Driebergen - Zeist, gelden omleidingsroutes en kunt u
geluidshinder ervaren. Met deze brief informeren wij u over de grootschalige werkzaamheden
die deze periode plaatsvinden. Daarnaast gaan wij specifiek in op de werkzaamheden die we
bij de Tiendweg uitvoeren en de bijbehorende overlast die we daarbij verwachten te
veroorzaken.
Werkzaamheden
In deze18 dagen voeren wij onder andere de volgende werkzaamheden uit:
- Slopen oude stationstunnel
- Demonteren monumentale perronkap
- Trekken van 50km kabels
- Inschuiven 130m lang spoordek over Hoofdstraat
- Bouwen spoor en tijdelijke perrons
- Afbouwen onderdoorgang Hoofdstraat
- 3,8 km spoorvernieuwing
Geen treinen
Van 11 augustus 01.20 uur tot 27 augustus 5.20 uur rijden er geen treinen van en naar station
Driebergen-Zeist (tussen Utrecht Centraal en Ede-Wageningen/Rhenen). NS zet bussen in
tijdens deze periode. Wilt u reizen met de trein? Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl.
Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 – 9292
(€ 0,70 per minuut).
Omleidingsroutes
Hierbij een overzicht van afsluitingen die zijn ingepland.
 Maandag 6 augustus 07.00 uur tot woensdag 29 augustus 6.15 uur spoorovergang
Hoofdstraat afgesloten voor fietsverkeer.
o Fietsen via Hockeyvereniging Shinty/Breullaan
 Vrijdag 10 augustus 20.00 uur tot woensdag 29 augustus 6.15 uur Hoofdstraat afgesloten
voor alle verkeer.
o Omrijden via Arnhemse Bovenweg
 Vrijdag 10 augustus 20.00 uur tot maandag13 augustus 05.00 uur spoorovergang
Arnhemse Bovenweg afgesloten





o Omrijden via Stationsweg/Odijkerweg en Breullaan/Odijkerweg
Vrijdag 17 augustus 20.00 uur tot maandag 20 augustus 05.00 uur spoorovergang
Odijkerweg afgesloten.
o Omrijden via Arnhemse Bovenweg
Maandag 27 augustus 05.10 uur einde treinvrije periode.
Woensdag 27 augustus Hoofdstraat open voor doorgaand verkeer.

Alle omleidingen worden met bebording langs de weg aangekondigd. Houd rekening met een
extra reistijd van ongeveer 10 minuten. Zie voor kaartjes met omleidingsroutes onze website
en social media.
Werkzaamheden specifiek bij de Tiendweg
De huidige werkzaamheden worden geïntensiveerd in deze treinvrije periode. Dus de
specialismen treinbeveiliging en kabels & leidingen zijn aan het werk.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het parkeerbeleid nabij de Tiendweg wordt onder strikte voorwaarden toegestaan, zoals dit
nu ook wordt toegepast. Als medewerkers nog niet eerder bij de Tiendweg zijn geweest
ondertekenen zij deze voorwaarden, waarna zij begeleid waarbij de instructies in de praktijk
worden toegelicht. Aan en afvoer van materialen wordt via het spoor uitgevoerd, maar
logistiek via de Tiendweg vindt plaats zoals gebruikelijk.
Woningen, bedrijven en verenigingen blijven bereikbaar in dit weekend, volgt u s.v.p. de
borden en/of aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

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,
Combinatie Stationsgebied Driebergen Zeist v.o.f.

Clementine Roest
Omgevingsmanager
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