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Aan geadresseerde 

     

 

 

 

 
 

ONDERWERP Uitnodiging inloopbijeenkomst 

N210, Lopik 

DATUM 19‑05‑2022 

DOCUMENTNUMMER UTSP-1156396092-45 

VAN Jesse Ooijevaar 

TELEFOONNUMMER 0611731356 

E-MAILADRES n210@provincie-utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE Mobiliteit 

TEAM PPM 

BIJLAGEN - 

Beste bewoner/weggebruiker, 

 

Op donderdagavond 2 juni 2022 organiseert de provincie Utrecht een inloopbijeenkomst over de 

voorgenomen wegaanpassingen op de N210 in Lopik, tussen de Zijdeweg-zuid en S.L. van Alterenlaan. 

De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6, Lopik. 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt vanaf 18:30 tot 21:00 uur vrij inlopen. 

 

Informeren en consulteren 

De bijeenkomst heeft als doel bewoners, weggebruikers en andere belangstellenden te informeren over 

de voorgenomen wegaanpassingen op de N210, tussen de Zijdeweg-zuid en de S.L. van Alterenlaan. 

Daarnaast hoort de provincie graag wat de omgeving van de plannen vindt. Uitvoering van de 

wegaanpassingen staat gepland voor 2023, gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud van het 

betreffende gedeelte van de N210. 

Onderstaand kaartje geeft aan over welk gedeelte van de N210 het tijdens de inloopbijeenkomst gaat. 
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Doel maatregelen 

De voorgenomen wegaanpassingen op de N210 tussen de Zijdeweg-zuid en de S.L. van Alterenlaan 

hebben als doel: 

➢ Het op peil houden van de doorstroming en de bereikbaarheid. 

➢ De veiligheid vergroten voor de fietsers op de parallelweg. 

➢ De oversteekbaarheid van de weg verbeteren en veiliger maken. 

➢ De hoofdrijbaan veiliger inrichten voor alle weggebruikers. 

➢ Het verminderen van de geluidsoverlast. 

 

Website N210 vanaf 2 juni 2022 in de lucht 

Vanaf 2 juni 2022 zijn de voorgenomen wegaanpassingen tussen de Zijdeweg-zuid en de S.L. van 

Alterenlaan ook te bekijken op de website www.provincie-utrecht.nl/n210 

Op die website vindt u vanaf 2 juni ook de andere trajecten van de N210 waar de provincie Utrecht 

plannen mee heeft. 

 

Actuele wegwerkzaamheden op de N210 

De uitvoering van groot asfaltonderhoud en een aantal wegaanpassingen op een ánder gedeelte van 

de N210 gaat van start op 30 mei aanstaande. Het gaat om het gedeelte tussen de provinciegrens met 

Zuid-Holland (iets voorbij Schoonhoven) en de Zijdeweg-zuid in Lopik. De werkzaamheden zijn 

inmiddels breed onder de aandacht gebracht in de omgeving en duren tot 10 juli 2022. 

 

Achtergrondinformatie trajectaanpak N210 

De N210 tussen de provinciegrens met Zuid-Holland en IJsselstein is de komende jaren toe aan een 
grote onderhoudsbeurt om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Om een en ander goed 
en tijdig voor te bereiden, is de provincie Utrecht in 2020 gestart met een trajectstudie waarbij de weg 
en de omgeving onder een vergrootglas zijn gelegd. Op die manier kijkt de provincie of er aanvullende 
maatregelen/wegaanpassingen nodig zijn die tegelijkertijd met het groot onderhoud kunnen worden 
uitgevoerd. 
Vanwege de lengte van de N210 is het onmogelijk om het groot asfaltonderhoud en de 
wegaanpassingen in één keer uit te voeren. De bereikbaarheid en de doorstroming zouden dan te 
ernstig verstoord worden en de overlast voor de omgeving zou te groot zijn. Daarom is het tracé van de 
N210 in 7 trajecten opgedeeld en worden de wegwerkzaamheden per traject, dus gefaseerd, 
uitgevoerd. 

 

Vragen en contact 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

projectmedewerker Esther IJsbrandij via het emailadres n210@provincie-utrecht.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jesse Ooijevaar 

projectleider studie en verkenningen, 

domein Mobiliteit 

http://www.provincie-utrecht.nl/n210
mailto:n210@provincie-utrecht.nl

