
HOE KUNNEN BEZOEKERS MIJN WONING 
BEREIKEN?
Wanneer u bezoek krijgt, informeer ze dan vooraf over de 
wegafsluiting. Bezoekers krijgen doorgang als ze bij de 
verkeersregelaar kenbaar maken dat ze bij u op bezoek gaan.  

IS NA 18 AUGUSTUS DE WEG WEER 
VOLLEDIG OPEN?
Ja, na 18 augustus kunt u weer gewoon gebruik maken van 
de N231. Alleen de werkzaamheden aan de rotonde bij 
Achttienkavels zijn dan nog niet gereed.Deze werkzaamheden 
lopen door tot eind 2019. De N231 zal hiervoor nog een 
weekend worden afgesloten. Ook Achttienkavels zal tijdelijk 
nog eens worden afgesloten. Betrokkenen worden hierover 
nog geïnformeerd.

HOE  HOUDEN JULLIE MIJ OP DE HOOGTE 
VAN DE WERKZAAMHEDEN?
U kunt de gratis KWS-app downloaden. In de app vindt u alle 
informatie en updates over het project. Ook kunt u hier uw 
mening geven en contact met ons opnemen.

WAAR KAN IK TERECHT ALS IK VRAGEN OF 
KLACHTEN HEB?
Via de KWS-app kunt u contact met ons opnemen om uw 
vragen te stellen of klachten te melden. 

Hee�t u acute vragen of klachten? Bel of app dan met onze  
omgevingsmanager Marcel Stiefelhagen:

06 37 343 740

Ivm vakantie kunt u van zaterdag 13 juli t/m zondag 28 juli contact 
opnemen met André van der Zanden: 06 50 225 382

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
DOWNLOAD DE GRATIS KWS-APP
ZOEK OP PROJECT N231

HOE WERKT DE ONTHEFFINGSKAART?

Om sluipverkeer tegen te gaan wordt het gebied rondom 
de werkzaamheden aan de N231 tijdelijk afgesloten voor 
doorgaand verkeer. U hee�t als bewoner uiteraard wel 
toegang tot de zone waar u woont.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee onthe�fi ngskaarten. 
Als u deze zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig 
plaatst, hee�t u onthe�fi ng voor de betre�fende zone en 
mag u doorrijden.

Het gebied is opgedeeld in drie zones: 
A (zone rood), B (zone blauw) en C (zone groen). 
U vindt deze zones terug op de kaart in het midden.

De afsluiting wordt aangegeven met deze borden:

Op verschillende tijdstippen worden controles 
uitgevoerd. Zorg dus dat u deze kaart in de periode van 
26 juli t/m 18 augustus zichtbaar in uw voertuig plaatst.

v

Beste bewoners,

Van vrijdag 26 juli tot en met zondag 18 augustus voert KWS Infra in opdracht van provincie Zuid-
Holland groot onderhoud uit aan de N231. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met 
de N207 tot aan de rotonde met de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop. Er wordt een aantal bestaande 
bruggen en duikers vervangen of aangepast. Daarnaast wordt er een start gemaakt met het 
aanleggen van een rotonde bij Achttienkavels om de veiligheid van dit kruispunt te verbeteren. 

Tijdens de werkzaamheden wordt de N231 tussen de N207 en de Nieuwveenseweg volledig 
afgesloten. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden, de bereikbaarheid 
van uw woonomgeving en waar u terecht kunt voor vragen. Ook organiseren wij twee 
informatieavonden. Hee�t u vragen of wilt u meer informatie? U bent hier van harte welkom.
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NIEUWSBRIEF JUNI 2019

MAANDAG 24 JUNI 
Het Oude Rechthuis
Dorpsstraat 40 
Aarlanderveen

WOENSDAG 26 JUNI
Gemeentehuis Nieuwkoop 
Teylersplein 1 
Nieuwveen

PROGRAMMA
19:00: inloop
19:30-21:00: presentatie en 
ruimte voor vragen

UITNODIGING INFORMATIEAVOND

Om u goed te informeren organiseren wij twee informatieavonden:
• Maandag 24 juni in Aarlanderveen
• Woensdag 26 juni in Nieuwveen 

Tijdens deze avonden komen in elk geval de volgende onderwerpen 
aan bod:
• De bereikbaarheid van het gebied en de geplande omleidingen
• Doseermaatregelen om sluipverkeer te voorkomen
• Omleidingen van het openbaar vervoer
• Bereikbaarheid van de hulpdiensten
• Onze bereikbaarheid bij vragen of klachten

Uiteraard geven wij ook antwoord op al uw andere vragen. 
Hiernaast vindt u het programma en de adresgegevens van de locaties.

We zien u graag op 24 of 26 juni!

Aannemerscombinatie Van Hattum & Blankevoort, 
KWS en provincie Zuid-Holland

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
DOWNLOAD DE GRATIS KWS-APP
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WAT GAAT ER GEBEUREN? 
De N231 tussen N207 en Nieuwveenseweg wordt van 26 juli 
t/m 18 augustus volledig afgesloten. In de kaart hiernaast kunt 
u zien welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren. 

WAAROM EEN VOLLEDIGE WEGAFSLUITING?
• Door de weg volledig af te sluiten kunnen we  24 uur per 

dag , 7 dagen per week doorwerken. Daardoor kunnen we 
de werkzaamheden in slechts 3 weken tijd uitvoeren. 

• We doen dit in de vakantieperiode, zodat zo min mogelijk 
mensen overlast ervaren. 

WELKE OVERLAST KAN IK ERVAREN?
• Uw reistijd kan langer worden. Al het verkeer wordt 

omgeleid. U vindt hieronder meer informatie over de 
verschillende omleidingsroutes.

• 24/7 werken betekent dat wij ook ‘s nachts doorwerken. 
Mogelijk ervaart u hierdoor geluidsoverlast. Uiteraard 
proberen wij in de planning van de werkzaamheden 
geluidsoverlast ‘s nachts zoveel mogelijk te beperken.

WAT WORDT ER GEDAAN OM DE OVERLAST 
TE BEPERKEN?

WAT BETEKENT DE AFSLUITING  VOOR ...
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AUTOVERKEER 
De omleiding voor autoverkeer is in de kaart blauw 
gemarkeerd.

FIETSERS
De omleiding voor fi etsverkeer is in de kaart oranje 
gemarkeerd. 

LANDBOUWVERKEER 
Landbouwverkeer wordt aangemerkt als bestem-
mingsverkeer  en hee�t altijd toegang tot het gebied. 

HULPDIENSTEN
Alle woningen en bedrijven in het gebied zijn bereik-
baar voor de hulpdiensten. Er zijn extra maatregelen 
genomen om dit te garanderen.

OPENBAAR VERVOER 
Buslijn 147 (Alphen aan den Rijn – Uithoorn) wordt tijdens de 
afsluiting omgeleid. De bus rijdt vanaf Nieuwveen via Papenveer 
naar Alphen aan den Rijn en vice versa. Alle haltes in Aarlanderveen, 
Nieuwkoop, Zevenhoven en Noordeinde vervallen. Tijdens deze 
omleiding rijdt er een pendelbus tussen Nieuwkoop en Nieuwveen. 
Hiervoor wordt een tijdelijke halte gebruikt op de Schoterweg waar 
zowel de pendelbus als bus 147 gaat stoppen. Voor Aarlanderveen is 
een belbus beschikbaar. Meer info vindt u op arriva.nl/lijn147.

HOOFDOMLEIDINGSROUTE 
AUTOVERKEER RICHTING NIEUWVEEN

HOOFDOMLEIDINGSROUTE 
AUTOVERKEER RICHTING ALPHEN AAN 
DEN RIJN

ALTERNATIEVE OMLEIDINGSROUTE

OMLEIDINGSROUTE FIETSVERKEER

TIJDELIJKE HALTE SCHOTERWEG
(OVERSTAPHALTE LIJN 147 EN 
PENDELBUS)
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VERVANGEN BRUG OF DUIKER

REALISEREN ROTONDE KRUISING 
ACHTTIENKAVELS

PECHHAVEN VERWIJDEREN

FIETSPAD VERBREDEN

UITRIT AANPASSEN

AANBRENGEN PARKEERVOORZIENING 
TBV ONDERHOUD GEMAAL

VERLICHTING KRUISING & FIETSPAD 
AANBRENGEN

MEUBILAIR BUSHALTES VERVANGEN

ROTONDE AANPASSEN

TRANSPORTATION

Er worden verschillende verkeersmaatregelen 
genomen om vrachtverkeer, met name door de 
dorpskernen van Ter Aar en Papenveer, te weren.

Om grote verkeersdrukte te voorkomen, 
werken we met een zogenaamd dynamisch 
verkeersmanagement systeem: via tekstwagens 
wordt verkeer geïnformeerd over de status van 
de hoofd-omleidingsroute. Bij drukte wordt het 
verkeer via de alternatieve route gestuurd.

Om de kans op sluipverkeer te beperken wordt 
een zone-systeem ingezet. Aan de hand van een 
onthe�fi ngskaart wordt doorgang verleend aan 
bestemmingsverkeer. Alle bewoners ontvangen 
twee van deze onthe�fi ngskaarten. Op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief leest u hoe u de 
kaart gebruikt.
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TOEGANG TOT ZONE MET 
ONTHEFFINGSKAART A

TOEGANG TOT ZONE MET 
ONTHEFFINGSKAART B

TOEGANG TOT ZONE MET 
ONTHEFFINGSKAART C

ZONES ONTHEFFINGSKAARTEN
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