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Betreft: advies omleiding Driebergen
Utrecht, 21 maart 2016

Geachte heer Assendelft, Beste Bart,
Deze week bereikte het ROCOV Utrecht uw verzoek om mee te denken over de ruim vier
maanden durende tijdelijke omleidingen in Driebergen in dit voorjaar. Wij zijn blij dat ons
die gelegenheid geboden wordt.
Op de omleidingsroute verwachten wij veel extra verkeersdrukte met de daaruit
voortvloeiende vertragingen voor het busverkeer.
Er zijn voor reizigers twee dingen belangrijk. De aansluitingen op de trein en andere
bussen op station Driebergen-Zeist en niet te lang hoeven wachten op een halte
verderop op vertraagde bussen.
Reizigers uit Leersum en Amerongen zou geadviseerd kunnen worden een bus eerder
(lijn 81) te nemen naar station Driebergen-Zeist.
Wellicht is het voor lijn 56 mogelijk het vertrek uit Wijk bij Duurstede iets te vervroegen,
op voorwaarde dat dit in Wijk bij Duurstede, Langbroek en Doorn uitgebreid wordt
meegedeeld aan de potentiele reizigers.
De loopafstanden van de vervallen haltes langs de Hoofdstraat naar de haltes aan de
Arnhemse Bovenweg vinden wij met circa 1000 meter onaangenaam lang. Wellicht is het
mogelijk om lijn 75 tijdelijk wat dichter bij het winkelgebied van Driebergen te laten
eindigen bijvoorbeeld Lange Dreef, Engweg, Korte Dreef.
Bij het gefaseerd aanpakken van de Hoofdstraat in Driebergen zou omleiden door de
zuidelijke wijken (Damhertlaan), dan wel busverkeer over één rijstrook door de
Hoofdstraat misschien ook mogelijk zijn. We nemen aan dat dit door Connexxion
onderzocht is en niet mogelijk zal zijn.
Binnen het ROCOV hebben we nog enkele afwegingen gemaakt, zoals lijn 50 via de A12
en Maarn en lijn 56 via Odijk, maar we denken dat de voorgestelde omleiding via de
Arnhemse Bovenweg de minst slechte oplossing is.
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Vragen
Als u vragen heeft over ons advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze
brief.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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