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Beste bewoner, weggebruiker,
In opdracht van de provincie Utrecht voert KWS Infra deze zomer groot
onderhoud uit aan de Rijksstraatweg (N402). Het gaat om het deel
tussen de bebouwde komgrens bij Breukelen en de Bloklaan (N403)
bij Loenen aan de Vecht.

K

In dit boekje vindt u informatie over de werkzaamheden die wij
uitvoeren en wat dit voor u betekent.
De Straatweg is een oude weg waar al zeer lange tijd gebruik van
wordt gemaakt. Uit inspecties blijkt dat de weg toe is aan groot
onderhoud. Dit betekent dat op grote delen van het tracé de weg tot
en met de fundering vervangen moet worden, zodat de weg daarna
weer jarenlang veilig gebruikt kan worden.

N403

Om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te
borgen werken we niet overal tegelijk, maar in verschillende fases.
Hiernaast vindt u een overzicht van de fasering. Op pagina 6 t/m
19 is per fase meer informatie te vinden.
Om de tijdsduur van het project zo kort mogelijk te houden werken wij
6 dagen in de week van 05:00 uur tot 23:00 uur.
Ondanks de maatregelen die wij treffen zullen de werkzaamheden
overlast geven in de vorm van wegafsluitingen en omleidingen. Zo zal
de omleiding op de pagina hiernaast de gehele periode actief zijn.
Op de volgende pagina vindt u de planning en meer informatie
over het project in de vorm van een aantal veelgestelde vragen en
antwoorden.
KWS-app

Tijdens de uitvoering houden wij
u op de hoogte via de KWS-app.
De actuele planning is in te zien
via de app en u kun ons berichten
sturen. Op de achterzijde van dit
boekje is te zien hoe de app is te
downloaden.

Heeft u vragen over de
werkzaamheden of de
informatie in dit boekje?

Dan kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager
Raymond van Langevelde
E: rvanlangevelde@kws.nl
T: 06 509 491 25
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Planning
In onderstaande weergave ziet u de planning voor het project.
Let op! Deze is vooraf opgesteld en afhankelijk van onvoorziene
(weers)omstandigheden tijdens de uitvoering. Over eventuele
wijzigingen op deze planning houden wij u op de hoogte via
de KWS app.

11 juli ‘22

18 juli ‘22

25 juli ‘22

1 aug ‘22

8 aug ‘22

wk 28

wk 29

wk 30

wk 31

wk 32

15 aug ‘22 22 aug ‘22 29 aug ‘22

wk 33

wk 34

wk 35

N402 Midden
Fase 1
Fase 2
Fase A
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase B

Oude
situatie

Tijdens
werkzaamheden

Nieuwe
situatie
BERMVERHARDING

dwarsdoorsnede
vervanging
asfalt en fundering

ASFALT

ASFALT

KLINKER

ZAND
PUINFUNDERING
ZAND

4

Groot Onderhoud N402 | Loenen aan de Vecht - Nieuwersluis - Breukelen | Juli - September 2022

FAQ - Veelgestelde vragen
Is mijn woning/perceel nog wel bereikbaar?

Wij doen er alles aan om alle woningen en bedrijven zo goed mogelijk
bereikbaarheid te houden. In dit boekje vindt u de bereikbaarheid per fase in grote
lijnen. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan kunt u deze stellen via de KWSapp. Het gaat enkele keren voorkomen dat percelen niet bereikbaar zijn met de auto,
in dit geval nemen we vooraf persoonlijk contact met u op.

Kan ik nog wel met de bus?

De doorgaande buslijn 120 tussen Loenen dorp en Breukelen rijdt om via de A2.
In Breukelen rijdt er een pendelbus. Busverkeer in Nieuwersluis is niet mogelijk.
Exacte info over routes en tijden vindt u op www.9292.nl of www.syntusutrecht.nl

Wordt mijn vuilnis nog wel opgehaald?

Ja. U kunt uw kliko op de gebruikelijke dagen aan de weg zetten. Wij brengen de
kliko naar een voor de ophaaldienst bereikbare locatie.

Ben ik nog wel bereikbaar in noodgevallen?

Ja. Wij houden contact met de nood- en hulpdiensten, zodat ze op elk moment
weten hoe ze het snelst op locatie kunnen zijn.

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

In de KWS app vindt u updates, foto’s en de actuele planning. Daarnaast kunt u ons
berichten sturen via de app.

Welke hinder nemen de werkzaamheden met zich mee?

We doen er zoveel mogelijk aan om de hinder voor iedereen te beperken, helaas
is enkele hinder niet te voorkomen. Hierbij valt te denken aan wegafsluitingen,
geluidsoverlast, trillingen en stof. Om de hinder te beperken houden we u op de
hoogte, zodat u weet wat u te wachten staat.

Ben ik nog wel bereikbaar voor post/pakketbezorgers?

Post-/pakketbezorgers krijgen zoveel als mogelijk doorgang door het werkvak. Op
momenten dat dit niet mogelijk is nemen onze verkeersregelaars de laatste meters
voor hun rekening en brengen het bij u aan de deur. Als u grote bestellingen of
verhuizingen verwacht tijdens de werkzaamheden, neemt u dan contact met ons op.

Waar vind ik meer informatie over de werkzaamheden?

Op de KWS-app vindt u actuele informatie over het project. Hier houden we u op
de hoogte van de werkzaamheden op dat moment, in de toekomst en eventuele
planningswijzigingen.

Bij wie kan ik terecht met vragen/opmerkingen/klachten/complimenten?

Voor vragen over de werkzaamheden zijn wij op meerdere manieren te bereiken:
KWS – voor vragen over de uitvoering
• U kunt ons een bericht sturen in de KWS-app
• Omgevingsmanager Raymond van Langevelde is ook bereikbaar via de mail of
telefoon
Provincie Utrecht – voor inhoudelijke vragen over het groot onderhoud
• Projectleider Thijs van der Zon
Contactgegevens zijn te vinden op de achterzijde van dit boekje.

Wat voor werkzaamheden worden er precies uitgevoerd?

De Rijksstraatweg is toe aan groot onderhoud. Dit betekent dat de gehele weg
(asfalt en fundering) vervangen moet worden. Dit doen we in fases en in elke fase
Breken we de weg op en bouwen we stap voor stap de weg weer op.
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N402

11.5

Fase 1

N402

11.9

11-07 t/m 19-07
Locatie
In de eerste fase werken we vanaf Nieuwersluis na huisnummer
30 richting Breukelen tot voor huisnummer 18. We vervangen
in deze fase het asfalt en de fundering van de hoofdrijbaan.
Alleen de laatste laag asfalt brengen we nog niet aan.
Werkzaamheden
Verkeersregelaars laten bestemmingsverkeer door over het
fietspad vanuit zuidelijke richting.
Bereikbaarheid
Het dorp Nieuwersluis is in deze periode alleen vanuit
noordelijke richting te bereiken.
Doorgaand fietsverkeer over het fietspad is niet mogelijk.
Er zijn enkele momenten waarop u uw woning niet met de
auto kunt bereiken, dan kunt u parkeren op de hier links
aangegeven locaties. Hierover krijgt u persoonlijk bericht.
Ook wordt de brug over de Nieuwe Wetering in
Nieuwersluis tijdens deze periode onderhouden, gereinigd
en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden zijn met enig
oponthoud te passeren.
Tijdens deze fase voeren we ook werk uit op andere delen van
het tracé. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor enig
oponthoud, maar zijn wel te passeren. Voorbeelden van deze
werkzaamheden: Herstraten van inritten, afwerken bermen,
bermverharding aanleggen en beschoeiing aanbrengen.
Denkt u aan de veiligheid van uzelf, uw
omgeving en die van ons? Pas uw snelheid
aan aan de situatie, tijdens de
werkzaamheden kunnen er onvlakheden
en onverwachte verkeerssituaties optreden.
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N402

12.3

Fase 2

N402

12.58

20-07 t/m 28-07
Locatie
In de tweede fase werken we tussen de parkeerplaats bij Bos
Over Holland en Buitenplaats Overweer.
Werkzaamheden
We vervangen de complete asfaltverharding én de fundering
van de hoofdrijbaan. Alleen de laatste laag asfalt brengen we
nog niet aan.
Bereikbaarheid
Verkeersregelaars laten bestemmingsverkeer door over het
fietspad.
Het dorp Nieuwersluis is in deze periode alleen vanuit
noordelijke richting te bereiken.
Er zijn enkele momenten waarop u uw woning niet met de
auto kunt bereiken, dan kunt u parkeren op de hier links
aangegeven locaties. Hierover krijgt u persoonlijk bericht.
Tijdens deze fase voeren we ook werk uit op andere delen van
het tracé. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor enig
oponthoud, maar zijn wel te passeren.

Denkt u aan de veiligheid van uzelf, uw
omgeving en die van ons? Pas uw snelheid
aan aan de situatie, tijdens de
werkzaamheden kunnen er onvlakheden
en onverwachte verkeerssituaties optreden.
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N402

12.58

Fase A

N402

11.3

28-07 t/m 30-07
Locatie
In fase A werken we op het deel waar we in fase 1 en 2 al
bezig zijn geweest, op het complete stuk tussen de brug in
Nieuwersluis tot net over de komgrens in Breukelen.
Werkzaamheden, planning en bereikbaarheid
We asfalteren de deklaag en brengen markeringen aan.
Dit doen we in één keer achter elkaar, zodat er geen naden
in de nieuwe weg komen. De fase houden we qua tijd zo
kort mogelijk.
• Op donderdag voeren we diverse voorbereidingen uit
voorafgaand aan het asfalteren. Voor bestemmingsverkeer
zijn deze werkzaamheden te passeren.
• Op vrijdag zijn we de hele dag aan het asfalteren en
brengen we daarna ook gelijk de belijning aan. Het is op
deze dag niet mogelijk om het werk te doorkruisen.
De werkrichting is vanaf Nieuwersluis richting Breukelen.
Op deze manier beperken we zwaar transport door het
smalle gedeelte in Nieuwersluis.
• Op zaterdag ruimen we op en werken we de bermen af.
Voor bestemmingsverkeer zijn deze werkzaamheden te
passeren.
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N402

10.8

Fase 3

N402

11.2

01-08 t/m 11-08
Locatie
Nadat de werkzaamheden ten zuiden van Nieuwersluis
afgerond zijn starten we ten noorden van Nieuwersluis ter
hoogte van de Stationsweg, richting Loenen aan de Vecht.
Het deel tussen de brug en de Stationsweg slaan we dus over.
Werkzaamheden
We vervangen de complete asfaltverharding én de fundering
van de hoofdrijbaan. Alleen de laatste laag asfalt brengen we
nog niet aan.
Bereikbaarheid
In alle fases ten noorden van Nieuwersluis is geen vrijliggend
fietspad aanwezig, zoals in fase 1, 2 en A wel het geval is.
Hierdoor zal de bereikbaarheid van aanliggende percelen dóór
het werkvak verlopen. Aanwonenden worden persoonlijk door
ons geïnformeerd over de tijden en bereikbaarheid.
Verkeersregelaars zijn 24/7 aanwezig om de toegang te
regelen en het verkeer in goede banen te leiden. Het dorp
Nieuwersluis is in deze periode alleen vanuit zuidelijke richting
te bereiken. Tijdens deze fase voeren we ook werk uit op
andere delen van het tracé. Deze werkzaamheden kunnen
zorgen voor enig oponthoud, maar zijn wel te passeren.
Denkt u aan de veiligheid van uzelf, uw
omgeving en die van ons? Pas uw snelheid
aan aan de situatie, tijdens de
werkzaamheden kunnen er onvlakheden
en onverwachte verkeerssituaties optreden.
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N402

10.2

Fase 4

N402

10.8

N403 11-08 t/m 20-08
Locatie
In fase 4 werken we tussen huisnummer 68 en 65.
Werkzaamheden
We vervangen de complete asfaltverharding én de fundering
van de hoofdrijbaan. Alleen de laatste laag asfalt brengen we
nog niet aan.
Bereikbaarheid
Ook in fase 4 is de bereikbaarheid van de aan het werkvak
grenzende percelen dóór het werkvak én zullen er momenten
zijn dat bereikbaarheid per auto niet mogelijk is.
Via persoonlijk contact brengen we u van tevoren op de
hoogte van de exacte tijdstippen van de afsluitingen en vanuit
welke richting u het best bereikbaar bent.
Tijdens deze fase voeren we ook werk uit op andere delen van
het tracé. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor enig
oponthoud, maar zijn wel te passeren.

Denkt u aan de veiligheid van uzelf, uw
omgeving en die van ons? Pas uw snelheid
aan aan de situatie, tijdens de
werkzaamheden kunnen er onvlakheden
en onverwachte verkeerssituaties optreden.
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N402

9.9

Fase 5

N402

10.2

20-08 t/m 31-08
Locatie
Omdat binnen de bebouwde kom van Loenen aan de Vecht
een hogere dichtheid is qua bebouwing, houden we hier een
loopstrook vrij langs het werkvak.
Werkzaamheden
De werkzaamheden in fase 5 zijn ook het vervangen van
de complete asfaltverharding én de fundering van de
hoofdrijbaan. Alleen de laatste laag asfalt brengen we nog
niet aan.
Bereikbaarheid
Tijdens de periode dat we hier aan het werk zijn, is het niet
altijd mogelijk om met de auto de aangrenzende percelen
te bereiken. Parkeren kan op deze momenten op de hier
links aangegeven locaties. Er zijn er extra verkeersregelaars
aanwezig om voetgangers te begeleiden en te assisteren.
Op de momenten dat het wel mogelijk is om met de auto bij
uw huis te komen, laten wij u dit van tevoren weten. U kunt
dan stapvoets door het werkvak rijden.
Tijdens deze fase voeren we ook werk uit op andere delen van
het tracé. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor enig
oponthoud, maar zijn wel te passeren.
Denkt u aan de veiligheid van uzelf, uw
omgeving en die van ons? Pas uw snelheid
aan aan de situatie, tijdens de
werkzaamheden kunnen er onvlakheden
en onverwachte verkeerssituaties optreden.
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N402

9.9

Fase B

N402

11.2

31-08 t/m 03-09
Locatie
In de laatste fase van het project werken we vanaf
Nieuwersluis tot aan de N403, in de fases 3, 4 en 5 waar we
dan al geweest zijn.
Werkzaamheden, planning en bereikbaarheid
We brengen een asfaltdeklaag met rode suggestiestroken
aan. Dit doen we in één keer achter elkaar, zodat er geen
naden in de nieuwe weg komen. De fase houden we qua tijd
zo kort mogelijk.
• Op woensdag asfalteren we in fase 5 en tegelijkertijd
voeren we in fase 3 en 4 diverse voorbereidingen uit
voorafgaand aan het asfalteren. Voor bestemmingsverkeer
in fase 3 en 4 zijn deze werkzaamheden te passeren.
• Op donderdag zijn we de hele dag aan het asfalteren en
brengen we daarna ook gelijk de belijning aan. Het is op
deze dag niet mogelijk om het werkvak te doorkruisen.
De werkrichting is vanaf Nieuwersluis richting de Bloklaan.
Op deze manier beperken we zwaar transport door het
smalle gedeelte in Nieuwersluis.
• Op vrijdag en zaterdag ruimen we op en werken we
de bermen af. Voor bestemmingsverkeer zijn deze
werkzaamheden te passeren.
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Weetjes, feiten en cijfers
•

Totaal vernieuwen we de weg over een afstand
van 2,7 kilometer.

•

Hiervoor gebruiken we 6.000.000 kilo asfalt.

•

Het asfalt dat we verwijderen brengen we naar
de asfaltfabriek in Amsterdam, hier wordt er
nieuw asfalt van gemaakt.

•

Al onze machines werken op de duurzame
brandstof HVO100, hiermee reduceren
we CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot t.o.v.
normaal dieselgebruik.

•

Waar mogelijk maken we gebruik van
elektrische machines zoals trilplaten,
graafmachines en walsen.

•

N402 is een deel van de vroegere ‘Route
impériale 2’, de weg tussen Parijs en
Amsterdam, in 1811 ontworpen onder het
bewind van Napoleon.

KWS Infra Amsterdam - Utrecht
Contactpersoon
groot onderhoud N402:

Download de KWS-app
Scan hieronder de QR-code en
zoek in de app naar: ‘N402’

Raymond van Langevelde
omgevingsmanager
E: rvanlangevelde@kws.nl
T: 06 509 491 25
iOS 		

20

Android

provincie Utrecht

Contactpersoon groot onderhoud N402:

Thijs van der Zon
projectleider

E: thijs.van.der.zon@provincie-utrecht.nl
T: 06 364 163 74

