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Busdienst Syntus tijdens groot onderhoud N228 in Montfoort 
 
Vanaf 12 juli is aannemer Gebr. van Kessel bezig met het groot onderhoud aan de N228 in Montfoort. 
De werkzaamheden duren nog tot en met 28 augustus waarbij het doorgaande verkeer gebruik moet 
maken van de omleidingsroute. Deze omleidingsroute geldt ook voor de buslijn 107. Door de 
omleiding vervallen daarbij de haltes vanaf de halte Montfoort Groen tot en met de halte De Meern 
Reijerscop. 
De lijnen 5 en 504 hebben geen hinder van het werk en blijven hun haltes in Montfoort wel aandoen. 
 
Tot en met 7 augustus: 
Inzet pendelbus tussen haltes Het Eng en Keizerrijk 
In overleg met vervoerder Syntus, is besloten om in ieder 
geval tot en met 7 augustus een pendelbus in te zetten. 
Reizigers uit Montfoort kunnen gebruik maken van deze 
pendeldienst. Deze rijdt op maandag t/m zaterdag tussen 
Montfoort Het Eng en Montfoort Keizerrijk.  
Bij de halte Het Eng geeft de pendeldienst aansluiting op 
lijn 107 richting Gouda of Utrecht. 
Vanuit Montfoort richting Utrecht en vanaf Gouda richting 
Montfoort, dient u 200 m verder over te stappen op de 
halte.  
Zie bijgevoegde afbeelding voor de locaties van de 
haltes.  
 
Vanaf zondag 8 augustus: Reguliere dienstregeling 
Vanaf 8 augustus laten de werkzaamheden het weer toe dat er op een veilige manier, en met minder 
oponthoud, langs het werk gereden kan worden met reguliere bussen. Vanaf 8 augustus rijdt de bus 
weer zijn normale route.  
 
Let op: Op vrijdagavond 20 augustus en op de zaterdagen 21 en 28 augustus wordt nog geasfalteerd 
en kunnen de bussen niet langs het werk rijden. Dan zal de pendelbus weer worden ingezet. 
Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website van Syntus. 
 
Geen openbaar vervoer tussen Heeswijk Snel en De Meern Reijerscop 
Voor het gedeelte tussen de haltes Heeswijk Snel en De Meern Reijerscop rijden er gedurende de 
werkzaamheden geen bussen. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van dit traject is tijdens de 
zomermaanden dermate gering dat het onrendabel is om hier een pendelbus in te zetten. U kunt op 
dit traject gebruik maken van de regiotaxi. 
Bel 088-0025400 om telefonisch te reserveren, tenminste één uur voor het gewenste vertrektijdstip. 
Voor informatie en vragen over de regiotaxi kunt u bellen met nummer 088-0025444 of kijk op de 
website www.regiotaxiutrecht.nl. 
 
Vragen/meer informatie 
Als u vragen heeft over de werkzaamheden aan de N228 in Montfoort, kunt u telefonisch of per mail 
contact opnemen met Jamie Kradolfer, omgevingsmanager van Gebr. van Kessel: 
T  06 23 75 50 31  
E  jkradolfer@kessel.nl 
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