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BIJLAGE Overzicht planning en kaartje 

bereikbaarheid 

ONDERWERP Planning en verkeersmaatregelen groot 
onderhoud N228, Montfoort. 

 
Beste bewoner/weggebruiker, 
 
Eind vorig jaar hebben we u per brief en via de website uitgebreid geïnformeerd over de 
wegwerkzaamheden die voor deze zomer gepland zijn op de N228. Nu de aannemer die het 
werk gaat uitvoeren bekend is (Gebr. van Kessel) wordt het plan voor de uitvoering nader 
uitgewerkt en afgestemd met alle belanghebbenden. In deze brief geven wij u meer 
gedetailleerde informatie over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid. 
 
WAT EN WANNEER 

Van 12 juli tot en met 28 augustus 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N228 in Montfoort 
over een lengte van ongeveer 4 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van 
de fundering en het opnieuw asfalteren van het gehele wegvak, vanaf de rotonde Anne 
Franklaan (km 19,5) tot en met de scherpe bocht bij de Noord IJsseldijk (km 23,7). Tegelijkertijd 
voeren we een aantal aanpassingen uit op en langs de weg. 
 
WEGAFSLUITING EN BEREIKBAARHEID AANLIGGENDE PANDEN 

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de weg worden afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Voor bestemmingsverkeer naar aanliggende woningen en bedrijven blijft de N228 in 
twee richtingen open via één rijstrook, met uitzondering van drie momenten tijdens het asfalteren. 
Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Aanvullende informatie over uw bereikbaarheid 
ontvangt u nog van ons. > In de bijlage vindt u een kaartje met bereikbaarheidsgegevens. 
 
OMLEIDINGSROUTE DOORGAAND VERKEER 

Gedurende de uitvoering wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de N204 en de A12. 
 
WERKZAAMHEDEN, FASERING EN PLANNING 

Het groot onderhoud bestaat uit twee delen: rehabilitatie (km 19,5 – 21,45) en ‘gewoon’ 
asfaltonderhoud (km 21,45 – 23,7). Bij rehabilitatie wordt naast de bovenste laag asfalt ook de 
fundering vervangen. De werkzaamheden vinden in principe plaats van maandag t/m vrijdag 
tussen 07:00 en 16:00 uur. Als de werktijden hiervan afwijken, hoort u dat tijdig van ons. 
Op maandag 12 juli starten we met de rehabilitatiewerkzaamheden op de rand van de rotonde bij 
de Anne Franklaan. Vanaf de rotonde werken we stap voor stap verder de N228 op in oostelijke 
richting. Tegelijkertijd met het uitvoeren van het groot onderhoud voeren we een aantal geplande 
wegaanpassingen uit op de N228. Op die manier kunnen we werk met werk maken en is er 
minder hinder voor de omgeving. Deze wegaanpassingen kunt u vinden op www.provincie-
utrecht.nl/n228montfoort. > In de bijlage vindt u een schematisch overzicht van de planning. 
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SLAG OM DE ARM 

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien 
waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Als de planning onverhoopt 
gaat schuiven, krijgt u daarvan bericht. 
 
CONTACTINFORMATIE 

 
Omgevingsmanager Jamie Kradolfer 
De contactpersoon voor de omgeving is Jamie Kradolfer, omgevingsmanager van Gebr. van 
Kessel. U kunt haar telefonisch of via de email bereiken: 
T  06 23 75 50 31  
E  jkradolfer@kessel.nl 
 
Informatiebijeenkomst/aanmelden 
Op donderdag 24 juni 2021 organiseren wij een informatiebijeenkomst op locatie, tussen 16:00 
en 18:00 uur en tussen 19:00 en 21:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om 
kennis te maken met het uitvoeringsteam, informatie op te halen en vragen te stellen. 
 
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen, verzoeken wij u om zich vóór 22 juni per mail 
aan te melden bij Jamie Kradolfer (zie boven) als u de informatiebijeenkomst wilt bezoeken. 
Graag vermelden met hoeveel personen en op welk tijdstip u wilt langskomen. Aan de hand van 
uw aanmelding ontvangt u van ons per mail de uitnodiging voor de bijeenkomst, inclusief locatie 
en tijd. 
 
Wekelijkse inloop 
Vanaf 12 juli organiseren wij iedere woensdag een inloopspreekuur van 15:00 tot 16.00 uur in 
onze bouwkeet. Tijdens dit spreekuur kunt u terecht met al uw vragen over de uitvoering. Ook 
hier volgen we de laatste richtlijnen van het RIVM. De locatie van de bouwkeet vindt u in de 
BouwApp (zie hieronder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Website provincie Utrecht 
Op de website van de provincie Utrecht vindt u achtergrondinformatie over het groot onderhoud 
N228 Montfoort: www.provincie-utrecht.nl/n228montfoort 
 
 
Wij hopen dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat 
voor uw begrip. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Gerben van Leeuwen, 
projectleider realisatie N228 

BouwApp 
Via de BouwApp van Gebr. van Kessel houden we u op de 
hoogte van de planning, de fasering en de verkeersmaatregelen. 
Ook via de BouwApp kunt u gemakkelijk en snel contact met ons 
opnemen. 
 
U kunt de App gratis downloaden in de App Store (Google, 
Apple of Windows): 
Zoek in de App Store naar Gebr. van Kessel. Na het 
downloaden van de app gaat u naar “Zoek op projectnaam” > 
Vul hier de projectnaam “Onderhoud N228 Montfoort” in > 
Selecteer project > Klik op volgen. 
 
Of scan de hiernaast afgebeelde QR-code en download de app 
via de website van Van Kessel. 
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