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Onderwerp

Update van werkzaamheden op en rond bus- en treinstation Driebergen-Zeist
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Telefoon direct
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Retouradres: Stationsweg 13, 3972 KA Driebergen

Bewoner of eigenaar van dit pand

Beste buren,
Hierbij informeer ik u over de werkzaamheden op en rond de noordzijde van station
Driebergen-Zeist. Wij werken op korte termijn toe naar twee mijlpalen, de eerste is het in
gebruik nemen van het nieuwe busstation (3 september). De tweede is een treinvrije periode
(weekend) van 30 september t/m 2 oktober waarin wij dag en nacht werken aan en rond het
station / sporen. Hieronder licht ik toe welke werkzaamheden wij uitvoeren. Wilt u uw gasten,
leveranciers en medewerkers hierover informeren?
Wat verandert er?
Vanaf 3 september is het nieuwe busstation in gebruik en is het huidige busstation buiten
gebruik. Vanzelfsprekend wijzigen dan de looproutes van en naar de bussen. Binnenkort volgt
een kaartje waarop deze routes zijn aangegeven. Uiteraard wordt de juiste route ter plaatse
aangegeven met borden.
Vanaf 2 oktober wijzigt de inrichting en bereikbaarheid van het stationsgebied behoorlijk.
Hierover ontvangt u binnenkort nadere informatie. Met bijgaande informatie wil ik u laten
weten welke werkzaamheden wij de komende periode uitvoeren en welke hinder daar
eventueel mee gepaard gaat. Zie de tabel op de tweede bladzijde.
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).
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Afbouwen busstation en verdiept stationsplein
tot 3 sept
Werkzaamheden
Eventuele hinder
Bestrating perrons en
voetgangersgebied

Geluid van
(stoep)bandenzaag en
trilplaat

Betonverharding
Afbouw perrons
Afbouw tijdelijke
buschauffeursruimte

Timmerwerkzaamheden

Damwanden
aanbrengen
Plaatsen
fietsenstallingen bij
busstation

Geluid en trillingen

Treinvrijweekend 30 sept 20.00u – 2 okt 5.00u
Werkzaamheden dag en
nacht
Inhijsen loopbrug over
spoor
Plaatsen tijdelijke
perronkap
Inrichten stationspleinen
noord- en zuidzijde
Slopen
voetgangerstunnel en
stationsgebouw
Verleggen kabels &
leidingen
Perrons uithijsen en
terugplaatsen
Aanbrengen
funderingspalen
(schroefpalen)
Verplaatsen installaties
stationsvoorzieningen
Bouwhekken plaatsen

Met vriendelijke groet,
Stationsgebied Driebergen-Zeist

Jorien Batterink
Omgevingsmanager

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

Eventuele hinder
Hele weekend rijden
geen treinen

Geluid van
sloopwerkzaamheden,
breken, puin afvoeren

