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Datum 25 januari 2022  
Onderwerp: Restwerkzaamheden N228 Achthoven Oost  

 
Beste bewoner/ondernemer,  
 
Afgelopen zomer hebben wij groot onderhoud uitgevoerd aan de N228 in Montfoort. Het grootste deel 
van de werkzaamheden is succesvol afgerond. Nu we de planning hebben voor de laatste fase, 
kunnen we ook van start met de restwerkzaamheden. 
 
In deze brief informeren we u over de restwerkzaamheden, de planning en de gevolgen voor het 
verkeer en de bereikbaarheid. 
 
WERKZAAMHEDEN 

Deze laatste werkzaamheden betreffen: 

• Het realiseren van een watercompensatie in de sloot nabij de carpoolplaats N228. 

• Het aanbrengen van de linksafstrook en een wegverbreding bij Achthoven Oost. 

• Het opnieuw asfalteren van het wegvak tussen Achthoven Oost en de Noord IJsseldijk 
 
Hoewel we de hinderperiode zo kort mogelijk laten duren, leveren de werkzaamheden geluids- en 
verkeershinder op voor bewoners en ondernemers in de omgeving. 
 
DE (VOORLOPIGE) PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 
Maandag 7 februari 2022 t/m vrijdag 25 februari 2022 - Voorbereidende werkzaamheden:  
We starten maandag 7 februari met de voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft onder andere het 
leveren van de materialen en het voorbereiden van het werkvak. Hierbij werken we met een halve 
rijbaanafzetting op een gedeelte van Achthoven Oost (vanaf de ingang van de parallelweg t/m 
huisnummer 13). De parallelweg blijft hierbij vanaf beide kanten bereikbaar. Verkeersregelaars zorgen 
ervoor dat het verkeer kan passeren. De werkzaamheden en afzetting vinden plaats van maandag t/m 
vrijdag tussen 09:00 en 15:30 uur. 
Verkeer tussen afslag Woerden (A12) en de Slotlaan ondervindt geen hinder van deze 
werkzaamheden.  
 
Maandag 28 maart 2022 t/m woensdag 30 maart 2022 - Voorbereiden linksafstrook: 
Tijdens deze werkzaamheden werken we ook met een halve rijbaanafzetting, waarbij 
verkeersregelaars ervoor zorgen dat het verkeer kan passeren. Ook hier vinden de werkzaamheden 
plaats tussen 09:00 en 15:30 uur. 
 
Woensdag 30 maart 19:00 uur t/m maandag 4 april 06:00 uur - Volledige afsluiting:  
Gedurende bovenstaande periode is er sprake van een volledige afsluiting van de weg tussen de 
Noord IJsseldijk en het begin van Achthoven Oost (zie kaartje op de achterzijde) 

➢ Verkeer vanaf de Noord IJsseldijk kan rechtsaf richting de Meern. 
➢ Verkeer van de parallelweg bij Achthoven Oost kan in- en uitrijden via de zijde Montfoort. 
➢ De uitrit aan de zijde van de Meern is gedurende deze periode afgesloten. 

 
BEREIKBAARHEID TIJDENS DE WEGAFSLUITING 

Gedurende het aanbrengen van de linksafstrook en een nieuwe asfaltlaag (30 maart t/m 4 april) is het 
weggedeelte van de N228 zoals hierboven genoemd en te zien op het bijgevoegde kaartje, volledig 
afgesloten. Het is voor bewoners, ondernemers, leveranciers en overige weggebruikers niet mogelijk 
om van de weg gebruik te maken. De fietspaden blijven wel toegankelijk voor fietsverkeer. 
Leveranciers voor de bedrijven rondom Heeswijk moeten gedurende de afsluiting aanrijden via de 
afslag Woerden – Montfoort.  
Let op: Ook de busdiensten zullen gedurende de wegafsluiting omrijden. Exacte informatie 
over de aangepaste dienstregeling zullen wij spoedig delen via de BouwApp (z.o.z.) en via de 
busmaatschappij.  
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VOLG DE WERKZAAMHEDEN VIA DE 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. 
 
VRAGEN? 

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze omgevingsmanager Jamie Kradolfer. Mochten er 
vragen zijn dan u kunt haar bereiken.  
T  06 23 75 50 31  
E  jkradolfer@kessel.nl 
 
 
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de restwerkzaamheden en 
danken u bij voorbaat voor uw begrip. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Het team van de Gebr. Van Kessel  
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