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Vooruitblik op werkzaamheden Stationsgebied Driebergen-Zeist maart 2017
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Aan de bewoner(s) of eigenaar van het pand

Geachte bewoner/ eigenaar,
Met deze brief informeren wij u als direct betrokkene over de werkzaamheden die wij vanaf
6 maart 2017 uitvoeren in het nieuwe stationsgebied. Tijdens de informatiebijeenkomst van
16 februari 2017 hebben wij al het één en ander toegelicht.
Werkzaamheden vanaf 6 maart 2017
Vanaf 6 maart starten wij met het aanleggen van het nieuwe busstation. Deze komt aan de
noordzijde van het station, op het terrein waar voorheen het Staatsbosbeheer-pand stond.
Ook starten wij met de aanleg van de nieuwe Stationsweg. Deze komt aan de zuidzijde van
het gebouw Vierdaelen en dus meer zuidelijk van het spoor te liggen.
Verder leggen wij in- en uitritten aan langs de Odijkerweg, Stationsweg en Hoofdstraat, om
duidelijke toegangen te creëren tot de werkterreinen. Ook vinden er werkzaamheden plaats
voor het aanleggen van fiets-/voetpaden en verbreden van rijbanen aan de Hoofdstraat ter
hoogte van de Breullaan en ten zuiden van het spoor (zie bijgaande tekening).
Vanaf 13 maart zullen wij een proef met funderingspalen uitvoeren. Hiervoor wordt in de nacht
van 7 op 8 maart een grote funderingskraan naar het terrein naast kantoor Vierdaelen
gebracht.
Vanaf 27 maart starten we met het aanbrengen van damwanden, zowel aan de noordzijde
van het station als aan de zuidzijde. Om het station droog en veilig te kunnen bouwen is een
bouwkuip nodig. Een bouwkuip is een tijdelijke waterdichte constructie waarbinnen een
bouwwerk wordt gerealiseerd, in dit geval het station met ondergrondse fietsenstalling en
stationspleinen. Met verticale damwanden zorgen we ervoor dat er een veilige en droge
bouwkuip ontstaat.
Wat merkt u van onze werkzaamheden?
Bouwen zonder hinder gaat helaas niet. Wel beperken wij de hinder zo veel mogelijk. Onze
bouwmethode en gebruikte materialen zijn afgestemd op de omgeving (bereikbaarheid,
bedrijfsvoering, verkeersdoorstroming, reizigerscomfort, etc.). Dit wil zeggen dat wij de hinder
zo veel mogelijk beperken in tijdsduur en in hinder (geluid, trillingen, stof, looproutes, etc.).
U zult de komende periode (meer) bouwverkeer en materieel zien en horen. De hoeveelheid
transporten in de directe omgeving van het station beperken wij, door de transporten op te
vangen op het terrein bij de A12, en zodra er ruimte is op de exacte locatie, rijdt de
vrachtwagen daar naar toe.
Het aanbrengen van damwanden (vanaf 27 maart) zal geluidshinder geven.
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Van de proef met funderingspalen kunnen bewoners aan de Odijkerweg aan de zuidkant van
het spoor geluidshinder ervaren. De panden, percelen en stationsvoorzieningen blijven
bereikbaar tijdens deze werkzaamheden.
Wat wordt er gebouwd?
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. Bouwbedrijf Aan de Stegge bouwt in opdracht van NS een
parkeergarage aan de toekomstige Stationsweg.
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).

Kaartje met werkzaamheden Stationsgebied Driebergen-Zeist.

Met vriendelijke groet,
Combinatie Stationsgebied Driebergen Zeist v.o.f.

Jorien Batterink,
Omgevingsmanager

