ProRail grijpt in: trillen bij Driebergen-Zeist stopt vroeger

Werk aan damwanden station houdt omwonenden uit slaap
DRIEBERGEN
INDRA JAGER

Het nachtelijke in de grond trillen
van damwanden bij station
Driebergen-Zeist heeft voor zoveel
klachten gezorgd dat
spoorbeheerder ProRail dit
gisteravond al om 22.00 uur stil
heeft laten leggen. Omwonenden
klaagden dat ze in het afgelopen
weekeinde, 's nachts geen oog
dicht hebben gedaan door de
herrie.
Volgens ProRail waren de
omwonenden over de
werkzaamheden in het weekeinde
geïnformeerd door middel van een
brief en daarmee op de hoogte
gesteld van eventuele hinder.
Bij ProRail zijn volgens
woordvoerder René Vegter via
mail, Facebook en Twitter vijftien
klachten binnengekomen, volgens
hem meer dan verwacht.
Daarnaast waren er ook klagers op
de sociale media die zich niet bij
ProRail meldden, maar hoeveel dat
er waren is onduidelijk.
Bijvoorbeeld op Twitter werd flink
gemopperd door omwonenden.
,,Niet alleen verkeersoverlast, maar
heb ook de halve nacht wakker
gelegen van de herrie!'', tweette
Lieke van der Ven.

creëren. In een modderpoel kan er
immers geen onderdoorgang
worden gemaakt, legt Vegter uit.
Dat het trillen wordt stilgelegd, is
volgens hem nog niet vaak
gebeurd.
ProRail heeft naar eigen zeggen
veel ervaring met dit soort
werkzaamheden. Bij de bouw van
station Breda en Eindhoven werden
bijvoorbeeld ook damwanden in de
grond getrild. Over de klachten van
afgelopen weekeinde zegt Vegter:
,,We gaan het heel goed evalueren
en nemen het zeker mee.''
Planning
Het uitstellen van de
werkzaamheden heeft voor de
planning nagenoeg geen gevolgen.
Het trillen wordt komende week
overdag gedaan. Dit heeft verder
geen invloed op de dienstregeling
of het verkeer.
De bouw van het nieuwe station
Driebergen-Zeist heeft nogal wat
voeten in de aarde. Zo reden er
verschillende weekenden geen
treinen en zorgt het volgens
omwonenden ook voor
verkeersproblemen.

Ook Susan Lammers was niet te
spreken over de nachtelijke
werkzaamheden van aannemer
BAM, die werkt in opdracht van
ProRail. Volgens haar was de
informatie over het werk niet
voldoende: ,,In de 'beste buren'brief stond op pagina 3 een
algemeen zinnetje: 'de
werkzaamheden kunnen hinder
geven voor alle verkeer, reizigers
en omwonenden'. Zeg dan gewoon
dat het een klereherrie wordt!''
Het in de grond trillen van
damwanden is nodig om een droge
ondergrond voor de bouw te
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