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Werkzaamheden weekend 29 september t/m 2 oktober

Datum
Projectnaam
Uw referentie
Onze referentie
Behandeld door
Telefoon direct

Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Beste buurman, buurvrouw,
Hierbij informeren wij u over werkzaamheden in de aankomende periode.
Vanaf 30 september 1.20 uur tot en met 2 oktober 5.00 uur rijden geen treinen van en naar station
Driebergen‐Zeist. BAM werkt dan non‐stop aan en rond het station Driebergen‐Zeist. Om dit veilig te
kunnen doen is er geen treinverkeer mogelijk. NS zet bussen in. De spoorwegovergang ter hoogte van
de Hoofdstraat is afgesloten voor alle verkeer. Fietsers, voetgangers en autoverkeer worden omgeleid
via de Odijkerweg‐spoorwegovergang. Direct aanwonenden blijven bereikbaar. Tijdens de
werkzaamheden rijden de streekbussen hun gebruikelijke dienstregeling. Reizigers dienen rekening te
houden met extra reistijd.
Werkzaamheden
In dit weekend wordt de tijdelijke loopbrug (traverse) ingehesen en de voetgangerstunnel afgesloten.
Met ingang van 2 oktober 5.00 uur zijn de liften en de loopbrug in gebruik net als het tijdelijk
stationsgebouw aan de Driebergen‐zijde van het spoor.
In het weekend van 30 september werken wij dag en nacht aan het spoor en station en ook verderop
langs het spoor ter hoogte van de Arnhemsebovenweg vinden werkzaamheden plaats. Het tijdelijk
stationsgebouw met wachtruimte, toilet en kiosk wordt afgebouwd en het oude stationsgebouw
wordt gesloopt. Ook brengen wij funderingspalen aan en voeren wij werkzaamheden aan de
bovenleiding uit. Daarnaast worden kabels en leidingen aangepast en stationsvoorzieningen
aangesloten zoals de kaartautomaten en check in/check uit‐paaltjes.
Deze werkzaamheden kunnen hinder met zich meebrengen. In de week van 25 september zullen wij al
grote kranen aanvoeren en in het weekend van 30 september kunt u hinder in de vorm van geluid,
licht, aan‐ en afvoer van materialen en materieel ervaren.
Gewijzigde situatie vanaf 2 oktober 2017
Met ingang van 2 oktober 5.00 uur is de spoorwegovergang ter hoogte van de Hoofdstraat weer open
voor alle verkeer en rijden de treinen weer. Wat is er dan anders?
 Voetgangersbrug over de sporen is in gebruik (tot het einde van het project)
 Twee liften zijn in gebruik (aan Zeist‐zijde en Driebergen‐zijde)
 Tijdelijk station met voorzieningen aan Driebergen‐zijde in gebruik
BAM werkt aan het stationsgebied Driebergen‐Zeist in opdracht van ProRail
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Meer informaatie over de werkzaamhed
Op zaterdag 23
2 septemberr is het Burend
dag. Tussen 100 en 12 uur zijn twee mede
ewerkers van het
project aanwezig ter hoogtte van ‘halen en brengen’ aan
a de Station
nsweg, om uw
w eventuele vrragen
over de werkzaamheden tee beantwoord
den. U bent vaan harte welko
om, er is gezo
orgd voor kofffie met
iets lekkers.
n nieuw station, nieuwe fiettsenkelder, nieuwe sporen en
BAM bouwt in opdracht vaan ProRail een
er hoogte van
n de Hoofdstraaat. Meer info
ormatie:
nieuwe onderdoorgang van de sporen te
driebergenzeiist.nl, Bouwcaafé aan de Stationsweg 13 is iedere woen
nsdagmiddag tussen
www.stationd
13.00 en 16.0
00 uur geopen
nd. U kunt onss ook volgen via
v de gratis tee downloaden
n app Station
Driebergen‐Zeist, Facebook (@StationsggebiedDrieberrgenZeist) en Twitter (@staationDZ).
Met vriendeliijke groet,
Stationsgebie
ed Driebergen
n‐Zeist

Jorien Batteriink
Omgevingsmaanager
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Bijlagen:

Afbeelding 1. Beknopte situatieschets 29 september tot en met 2 oktober

BAM werkt aan het stationsgebied Driebergen‐Zeist in opdracht van ProRail
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Afbeelding 2. Situatieschets stationsgebied vanaf 2 oktober 5.00 uur

BAM werkt aan het stationsgebied Driebergen‐Zeist in opdracht van ProRail

