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Onderwerp

Weekendafsluiting Breullaan/Driebergseweg vrijdag 14 juli – maandag 17 juli 2017

Datum
Projectnaam
Uw referentie
Onze referentie
Behandeld door
Telefoon direct
E-mail

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Aan de bewoners van dit pand

Beste buurman, buurvrouw,
De komende maand voeren wij intensief wegwerkzaamheden uit om het nieuwe busstation
begin september in gebruik te kunnen nemen.
Er zijn 3 weekenden waarbij er afsluitingen en omleidingsroutes nodig zijn:
- Komend weekend, waarbij de aansluiting Odijkerweg – Driebergseweg afgesloten is.
Hiervoor hebben wij u op 23 juni een bewonersbrief gestuurd. In afwijking van deze
brief zal deze afsluiting korter duren, naar verwachting tot zaterdagavond 22.00u.
- Het weekend van vrijdagavond 14 juli tot maandag 17 juli waarbij de gehele kruising
Breullaan/ Driebergseweg is afgesloten; daarover gaat deze brief.
- Het weekend van vrijdagavond 28 juli – 31 juli waarbij wederom de aansluiting
Odijkerweg – Driebergseweg afgesloten is ; hierover ontvangt u later informatie.

In het weekend van vrijdag 14 juli tot maandag 17 juli voeren wij werkzaamheden uit aan de
Breullaan/Driebergseweg. De werkzaamheden starten op vrijdag 14 juli 20.00 uur en op
maandag 17 juli 5.00 uur stellen wij de weg weer open voor alle verkeer. We voeren een
weekendafsluiting in om de werkzaamheden goed en zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.
Wij werken dan ook dag en nacht door.
Omleidingsroutes
Aangezien de Driebergseweg het gehele weekend afgesloten is voor verkeer, worden
verschillende omleidingsroutes ingesteld. Zo wordt het verkeer van en naar de
Odijkerweg/Kwekerijweg omgeleid via de spoorwegovergang Odijkerweg en de Stationsweg.
Verkeer richting Zeist kan de omleidingsroute ‘Z’ via de Arnhemse Bovenweg volgen. Zie
afbeelding 1 voor de omleidingskaart ‘Z’. Verkeer richting Driebergen kan de omleidingsroute
‘D’ via de Arnhemse Bovenweg volgen. Zie afbeelding 2 voor de omleidingsroutekaart ‘D’
Werkzaamheden
In dit weekend voeren wij onder andere de volgende werkzaamheden uit:
- Frezen van de weg;
- Opbreken van de verharding/straat;
- Maken groeiplaatsvoorzieningen voor bomen in de Driebergseweg;
- Verlichtingsmasten plaatsen en kabels aanleggen;
- Aanbrengen en verdichten wegfundering;
- Asfalteren;
- Verkeersregelinstallatie vernieuwen;
- Bestrating aanleggen.

Datum
Onze referentie
Blad

30-06-2017
SDZ-COR-0019
2 van 3
Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden brengen, dag en nacht, hinder met zich mee. Aangezien wij ook ’s nachts
aan het werk zijn moeten we het werkterrein verlichten. Frezen van de weg, opbreken van de
verharding en het verdichten van zand en puin kan leiden tot geluidshinder. Ook opnieuw
bestraten van de weg kan geluids-/trillingshinder met zich meebrengen.
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,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Pieter Kersten
Projectmanager

BAM Infra werkt aan het stationsgebied Driebergen-Zeist in opdracht van ProRail
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Afbeelding 1: omleidingsroute ‘Z’ – richting Zeist

Afbeelding 2: omleidingsroute ‘D’ – richting Driebergen

