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T.a.v. omwonenden Statiosngebied Driebergen-Zeist

Geachte bewoner/ eigenaar,
Geachte bewoner/ eigenaar,
Inmiddels heeft u het nodige gemerkt van de voorbereidingen van de bouw voor het nieuwe
stationsgebied Driebergen-Zeist. Zo worden kabels en leidingen verlegd, is het voormalig
pand van Staatsbosbeheer gesloopt en zijn bomen gerooid. BAM is hoofdaannemer en wij
starten begin maart met de bouw. Aankomende jaren zullen we werken aan het nieuwe
stationsgebied en worden we voor ruim drie jaar uw buren. We kunnen ons voorstellen dat u
vragen heeft en wij leggen graag uit wat we gaan doen. Daarom nodigen wij u hierbij van
harte uit voor een

informatieavond en een hapje en drankje op
16 februari 2017 van 19.30 uur tot circa 21.30 uur
congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen
We hopen op uw komst! We starten met een aantal presentaties over het ontwerp, de bouw,
de te verwachten hinder en planning. U kunt het nieuwe station in 3D bekijken en na de
presentatie is er een mini-informatiemarkt. Medewerkers van BAM, ProRail, Arcadis en NS
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Hoe ziet het programma eruit?
19.00 - 19.30 uur: Inloop, met koffie en thee
19.30 - 20.30 uur: Ontwerp, bouwen en resultaat – presentaties door BAM, ProRail, Arcadis
en NS
20.30 - 21.30 uur: Mini-informatiemarkt stationsgebied Driebergen-Zeist – ProRail, Arcadis,
BAM en NS
Wat gaan we doen?
De overweg van de Hoofdstraat vormt al jaren een knelpunt in het gebied. Er komt een
onderdoorgang onder het spoor, de overwegen worden opgeheven en de wegen worden
aangepast. Ook worden er twee nieuwe doorgaande sporen gebouwd. Het busstation wordt
verplaatst en vergroot en fietsen kunnen in de toekomst geplaatst worden in een nieuwe
ondergrondse fietsenkelder. NS en bouwbedrijf Aan de Stegge bouwen een parkeergarage
met 600 plaatsen.
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Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van ProRail (in
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu), provincie Utrecht, gemeente
Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist en NS. BAM realiseert als hoofdaannemer het nieuwe
stationsgebied.
We ontmoeten u graag op donderdag 16 februari.
Met vriendelijke groet, mede namens ProRail en de projectpartners,
BAM projectteam Stationsgebied Driebergen-Zeist

Jorien Batterink
Omgevingsmanager

