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Onderwerp

Update Informatie werkzaamheden

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Beste buurman, buurvrouw, relatie,
Sinds 2 oktober is het tijdelijk station Driebergen-Zeist geopend en is de loopbrug in gebruik
genomen. Het oude station is gesloopt en geeft een compleet ander gezicht. Met deze brief
informeren wij u over de werkzaamheden die nu en op korte termijn plaatsvinden in het
stationsgebied.

Huidige werkzaamheden
Damwanden trillen
In het hele stationsgebied zijn veel stalen damwanden nodig, om een veilige en droge
‘bouwkuip’ te maken. Een bouwkuip is een tijdelijke waterdichte constructie waarbinnen een
bouwwerk wordt gerealiseerd. Nu is weer een periode aangebroken van het intrillen van
damwanden. Dit gebeurt met een kraan en een trilstelling. Dit duurt in elk geval tot het einde
van 2017. U kunt hiervan geluidshinder en mogelijk ook trillingshinder ervaren. Onze
werktijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 13.00 uur. Tijdens het
buitendienststellingsweekend van december (zie verderop in deze brief) brengen wij het hele
weekend damwanden aan.
Ontgraven, betonstort, timmerwerkzaamheden
Het eerste deel van de onderdoorgang, aan de zuidwestzijde van het station, ter hoogte van
de Hoofdstraat, is ontgraven. Het betonwerk is afgelopen week begonnen. Dit veroorzaakt
beperkte hinder.
Wij hebben het stationsgebied verdeeld in meerdere bouwkuipen, die na elkaar worden
vrijgemaakt van obstakels en kabels en leidingen. Daarna worden damwanden geplaatst en
waar nodig funderingspalen. Dan kan de bouwkuip ontgraven worden en voorzien van beton
en de uiteindelijke constructie.
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Foto 1: eerste deel van de (westelijke)
onderdoorgang bij Hoofdstraat is ontgraven.

Foto 2. Funderingspalen boren.

Funderingspalen boren
Om de constructie van het nieuwe station te kunnen dragen, worden funderingspalen
geboord. Dit gebeurt met een boorstelling. Dit geeft nauwelijks hinder.
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Weekendwerkzaamheden: buitendienststelling station Driebergen-Zeist
weekend 25/26 november
In dit weekend werken wij dag en nacht door, van vrijdagavond 22.00 uur tot en met
maandagochtend 27 november 5.00 uur. Houd u rekening met veel hinder. In dit weekend
rijden geen treinen. NS zet bussen in.
Werkzaamheden weekend 25/26 november
Sloopwerkzaamheden van voetgangerstunnel
Damwanden drukken
Opbreken straatwerk bij oude perrons
Lossen spoorstaven
Funderingspalen boren
Betonwerk, timmerwerkzaamheden

Hinder
Geluid
Minimaal
Geluid
Geluid
Minimaal
Geluid, licht

Tabel 1. Beknopt overzicht werkzaamheden 25/26 november en daarmee gepaarde hinder

Weekendwerkzaamheden: buitendienststelling station Driebergen-Zeist
weekend 16/17 december
In dit weekend werken wij dag en nacht door, van vrijdagavond 15 december 22.00 uur tot en
met donderdag 21 december. Houd u rekening met aanzienlijke hinder. Er rijden geen treinen
in het weekend van zaterdagochtend 16 december 1.20uur tot en met maandagochtend 18
december 5.20 uur. NS zet bussen in.
Er geldt in deze periode een afsluiting van de Hoofdstraat, tussen de kruising
Breullaan/Driebergseweg en de verkeerslichten bij de A12. Voor gemotoriseerd verkeer
worden omleidingsroutes ingesteld en er komen aangepaste routes voor fietsers en
voetgangers. Over de exacte wegafsluitingen en routes wordt u in november geïnformeerd.
Verleggen Stationsweg
Van 18 tot en met 21 december vinden werkzaamheden plaats rond de Stationsweg. In de
periode van 16 tot en met 21 december vindt hinder plaats voor alle verkeer en omwonenden.
Houd de projectwebsite www.stationdriebergenzeist.nl en de website van NS www.ns.nl in de
gaten voor actuele (reis)informatie.
Werkzaamheden weekend 16/17 december
Asfalt Hoofdstraat bij overweg opbreken
Asfalteren verlegde Stationsweg
Damwanden trillen
Overweg vervangen
Hulpbrug inhijsen ter hoogte van Stationsweg/ Hoofdstraat
Betonwerk, timmerwerkzaamheden
Funderingspalen boren

Hinder
Geluid, licht, geur
Geluid, licht, geur
Geluid
Geluid, licht
Geluid, zicht
Geluid, licht
Minimaal

Tabel 2. Beknopt overzicht werkzaamheden weekend van 16/17 december en daarmee gepaarde
hinder.
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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

Jorien Batterink
Omgevingsmanager
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