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Planning restwerkzaamheden groot
onderhoud N228 Montfoort.

Beste bewoner/weggebruiker,
Inmiddels ligt er op de N228 vanaf de rotonde bij de Anne Franklaan tot aan Heeswijk 118 een
nieuwe laag geluidreducerend asfalt. Hiermee is het onderhoud aan dit deel van de N228
afgerond.
De komende periode staan de nog resterende werkzaamheden op de planning. Het gaat daarbij
om het vervangen van een deel van de wegverlichting en om het asfaltonderhoud bij Achthoven
Oost. Hieronder geven we een overzicht van de restwerkzaamheden en de verwachte
uitvoeringsperiode.
Vervangen wegverlichting
Vanaf maandag 11 oktober tot en met dinsdag 19 oktober wordt een gedeelte van de
wegverlichting vervangen tussen Heeswijk 101 en Heeswijk 185. De werkzaamheden vinden
plaats buiten de spits, tussen 09:00 en 15:00 uur. Er wordt gewerkt met een rijdende afzetting
waarbij het verkeer beurtelings via één rijstrook wordt geleid ter hoogte van de werkzaamheden.
Planning werkzaamheden Achthoven Oost nog niet bekend
De werkzaamheden aan de N228 bij Achthoven Oost betreffen asfaltonderhoud en het
aanbrengen van een linksafstrook. Omdat de vergunningverlening door het waterschap langer
duurt dan verwacht, is het nog niet zeker of we de werkzaamheden nog dit jaar kunnen
uitvoeren. Richting november wordt de temperatuur lager en de kans op neerslag groter. Deze
weersomstandigheden hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het aan te brengen
asfalt. Als het dit jaar niet meer lukken gaat, schuiven we de uitvoering door naar het voorjaar
van 2022.
Zodra we zicht hebben op de planning, hoort u dat van ons!
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Vragen?
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jamie Kradolfer,
omgevingsmanager van Gebr. van Kessel:
T 06 23 75 50 31
E jkradolfer@kessel.nl

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.
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 over de
restwerkzaamheden en danken u bij voorbaat voor uw begrip.
Vriendelijke groet,

Gerben van Leeuwen,
projectleider realisatie N228
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