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Aankomende werkzaamheden stationsgebied Driebergen-Zeist

Geachte leden van de commissie MME,
Voor het project Stationsgebied Driebergen Zeist beleven we deze zomermaanden de meest spannende fase
van het project. In augustus staat een 16-daagse TVP (treinvrije periode) gepland die onder meer zal leiden tot de
ingebruikname van de Westelijke onderdoorgang op woensdag 29 augustus. Tijdens de 16-daagse
buitendienststelling (van 11 tot 27 augustus) is er geen treinverkeer mogelijk tussen Utrecht en Ede-Wageningen.
NS zet bussen in. Van 11 – 29 augustus zijn er voor het overige verkeer omleidingsroutes ingesteld. In de TVP
voert Aannemer BAM onder andere de volgende werkzaamheden uit:
• Slopen oude stationstunnel
• Opheffen overweg Hoofdstraat
• Aanpassen overweg Odijkerweg
• Wegtillen monumentale perronkap station
• Trekken van 50 km kabels (van de in totaal 270 km)
• Inschuiven 130 m lang spoordek over Hoofdstraat
• Bouwen spoor en perron op dek
• Verwijderen hulpbrug Hoofdstraat
• Asfalteren onderdoorgang
• Totaal 3.8 km spoorvernieuwing
• Afgraven van ballast
• Lassen van spoorstaven
• Aan- en afvoer van materialen per trein en vrachtwagen
Het wordt een intensieve periode waarin ProRail, BAM en Arcadis nauw met elkaar en met de omgevingspartijen
samenwerken. Het is duidelijk dat ook de communicatie van groot belang is om dit soepel te laten verlopen.
Hiervoor worden o.a. de volgende communicatiemiddelen ingezet:
• Facebookberichten volgt u via @StationsgebiedDriebergenZeist, en Twitter via @StationDZ;
• Nieuwsberichten en alle bewonersbrieven treft u aan op de projectwebsite;
• De omgevingsapp ‘Station Driebergen Zeist’ is gratis te downloaden door in de App store;
• NS verzorgt de Reizigersinformatie over de TVP: vervangend busvervoer, reisadviezen, aankondigingen
op stations, omroep, V-cards in de trein etc.;
• Voor vragen, meldingen of klachten heeft is BAM 24/7 bereikbaar op nummer 088 - 400 8092
• In lokale- en regionale media berichten we over bouwhinder en omleidingen (BAM i.s.m. ProRail)
• Landelijke- en regionale media verzorgen reizigerscommunicatie (NS i.s.m. ProRail)
• Specifieke informatie over de spoorse werkzaamheden zijn te volgen via blogs (ProRail i.s.m. BAM)
• Na de 16-daagse is een videojournaal en een timelapse van het inschuiven spoordek beschikbaar
Op 27 augustus wordt het treinverkeer hervat. Op 29 augustus 2018 wordt de Westelijke onderdoorgang
Driebergen Zeist geopend en in gebruik genomen. Voor deze opening ontvangt u nog een uitnodiging
De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn in volle gang. De afgelopen 2 jaar is intensief toegewerkt naar
deze cruciale periode in het project. Op 29 augustus moet de drukke overweg op de Hoofdstraat definitief
verleden tijd zijn.

