
Planning
De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf deeltrajecten die we van west naar oost aanpakken. 

De aannemer werkt steeds aan één deeltraject tegelijk. Het overzicht hieronder toont de 

planning per deeltraject.

We doen er alles aan om deze planning te halen. Wanneer er vertraging dreigt, dan zet de 

aannemer een extra ploeg in en/of wordt er langer gewerkt om toch op tijd met het volgende 

deeltraject te kunnen starten. Desondanks zijn er wijzigingen mogelijk. Houdt hiervoor de 

berichten via omgevingsapp, website en IJsselbode in de gaten.

Woont of werkt u aan de weg?
Woont u direct aan de provinciale weg? Of is uw 

bedrijf of organisatie hier gevestigd? Dan komt een 

omgevingsmanager van de aannemer uiterlijk twee 

weken voor de start van uw deeltraject persoonlijk bij 

u langs. Bij deze afspraak licht de omgevingsmanager 

een aantal belangrijke zaken toe. En u kunt natuurlijk 

al uw vragen stellen. Uiterlijk vier weken voor de start 

van uw deeltraject ontvangt u van de aannemer een 

uitnodiging waarmee u het gesprek kunt inplannen.

Alvast goed om te weten:

•  Uw woning, bedrijf of organisatie is tijdens de 

werkzaamheden altijd bereikbaar, behalve op de 

momenten dat de aannemer nieuw asfalt aanbrengt. 

Het gaat dan om twee keer een tijdsblok van drie uur 

tussen vrijdagavond en zaterdagochtend waarin u de 

weg niet kunt gebruiken en uw perceel niet toegankelijk 

is met de auto. De omgevingsmanager laat op tijd weten 

om welke datum en welk tijdsblok het gaat.

•  U ontvangt van de omgevingsmanager een vignet 

waarmee u langs het werkvak naar uw perceel kunt 

rijden als daar gewerkt wordt.

•  Medewerkers, bezoekers en leveranciers melden zich 

bij de verkeersregelaars die aan weerszijden van het 

deeltraject staan.

Historie
De Historische Vereniging Haastrecht maakt een serie 

artikelen over de geschiedenis van de provinciale weg 

zelf, de mensen die aan de weg woonden en bedrijven 

die er gevestigd waren. Via de N228 Veiliger nieuws-

brief en de omgevingsapp delen we deze artikelen.

Kunt u vertellen hoe de weg vroeger werd gebruikt, 

weet u een leuke anekdote of heeft u iets bijzonders 

meegemaakt op of langs de weg? Of heeft u foto’s 

uit het verleden van de weg? U kunt uw verhalen en 

herinneringen nog steeds delen door een bericht te 

sturen aan r.anders@kpnplanet.nl.

Werktijden en hinder
De aannemer werkt op maandag t/m zaterdag van 

7 – 17 uur. Daarnaast brengt de aannemer een 

aantal keer in de nacht van vrijdag op zaterdag 

nieuw asfalt aan. De aannemer doet onder andere 

het volgende om hinderbeleving te minimaliseren:

•  Daar waar nodig inzet van mobiele 

geluidsschermen bij werkzaamheden die veel 

geluid maken, zoals het frezen (= weghalen) van 

het oude asfalt.

•  Nat maken van bouwwegen en water sproeien op 

plekken waar door werkzaamheden stof ontstaat.

•  Inzet van een gebiedsconciërge die altijd aanwezig 

is als er gewerkt wordt.

Van 80 naar 60 km/uur
Als de werkzaamheden klaar 

zijn, gaat de maximumsnelheid 

op de N228 omlaag van 80 naar 

60 km/uur. De beslissing hierover 

is genomen na een zorgvuldige 

afweging van de mogelijkheden 

om de provinciale weg veiliger 

te maken. De aanleiding hiervoor was een dringend 

verzoek van het comité N228 Veilig, gesteund door een 

oproep van de gemeenteraden van Krimpenerwaard en 

Gouda om de maximumsnelheid te verlagen. 

N228 veiliger maken

De N228 is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg 

met een maximumsnelheid van 80 km/uur buiten de 

bebouwde kom. Dit type weg zorgt ervoor dat een 

groter gebied bereikbaar is, waardoor er relatief veel 

verkeer over de weg rijdt. Op zo’n soort weg zijn 

fietsers en landbouwvoertuigen meestal gescheiden van 

het autoverkeer en er zijn geen erfaansluitingen van 

woningen en bedrijven. De N207/Schoonhovenseweg 

tussen Stolwijk en Gouda is een duidelijk voorbeeld 

hiervan. De N228 ligt echter op een vrij smalle, bochtige 

dijk en er is weinig uitwijkruimte. Ook zijn er veel 

erftoegangen, rijden er regelmatig landbouwvoertuigen 

met een lagere snelheid en stoppen bussen, vuilnis-

ophaaldiensten en pakketbezorgers soms op de rijbaan. 

Bovendien steken fietsers en voetgangers op vele 

plekken de weg over. Gezien al deze kenmerken is er 

uiteindelijk voor gekozen  om de maximumsnelheid 

te verlagen van 80 naar 60 km/uur met de daarbij 

behorende snelheid remmende maatregelen .

Lagere snelheid = minder (ernstige) ongevallen

Bij een lagere snelheid heeft verkeer een kortere rem-

weg en meer tijd om te anticiperen op een (onveilige) 

verkeerssituatie, zoals overstekende fietsers. Het meest 

voorkomende type ongeval op de N228 is een aan- 

rijding waarbij een snel rijdend voertuig botst op een 

ander voertuig dat afslaat van/naar een erftoegang. 

Met een lagere snelheid is de kans op ongevallen in elk 

geval kleiner. Gebeurt er toch een ongeval, dan loopt 

dit waarschijnlijk minder ernstig af.
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Rotonde Stolwijkersluis - Goverwellesingel  Maandag 28 juni t/m zaterdag 17 juli

Goverwellesingel - Hoogstraat West  Maandag 19 juli t/m zaterdag 7 augustus

Hoogstraat West - Hoogstraat Oost  Maandag 9 augustus t/m zaterdag 28 augustus

Hoogstraat Oost - Hoenkoopserijweg  Maandag 30 augustus t/m zaterdag 18 september 

Hoenkoopserijweg - provinciegrens  Maandag 20 september t/m zaterdag 23 oktober

Bereikbaarheid
De aannemer werkt steeds aan één deeltraject 

tegelijk. Dit deeltraject is dan afgesloten voor alle 

autoverkeer, met uitzondering van hulpdiensten en 

bestemmingsverkeer. Verkeersregelaars begeleiden 

dit verkeer. Alleen zo kan de aannemer het werk 

snel, efficiënt en veilig uitvoeren.

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers is er altijd een veilige 

route langs de werkzaamheden mogelijk.

Bestemmingsverkeer

Bij bestemmingsverkeer gaat het om bewoners, 

bedrijven en organisaties die direct aan de weg 

gevestigd zijn. Met hen maakt de aannemer 

afspraken over toegang tot het deeltraject waar 

gewerkt wordt voor henzelf en voor en medewer-

kers, bezoekers en leveranciers. Hiervoor zetten we 

onder andere een speciaal vignet in.

Overig autoverkeer

Al het overige autoverkeer leiden we om. De om-

leidingsroutes verschillen per deeltraject. De routes 

geven we aan met tekstkarren en gele omleidings-

borden. De omleidingsinformatie is ook gemeld bij 

navigatiesystemen zoals Google Maps, Apple Maps, 

TomTom, Waze en Flitsmeister.

Werkverkeer

Aan de oostkant van Haastrecht heeft de aannemer 

een bouwhub, een werkterrein waar de bouwketen 

staan en waar materialen liggen. Werkbussen en per-

sonenauto’s die niet direct in het werkvak nodig zijn, 

staan bij de bouwhub geparkeerd. Werknemers van 

de aannemer gaan vanaf daar met de fiets verder.

Syntus buslijnen 106 en 107

Syntus rijdt tijdens de werkzaamheden een 

alternatieve route. 

Actuele informatie hierover is te vinden op 

https://reizen.keolis.nl/nl/utrecht/meldingen.
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