
Volgt in 2018
Vanaf Molen 
De Liefde tot 
en met kruising 
Randweg.

vr 29-09 07.00 UUR  t/m  
mA 09-10 17. 00 UUR
Vanaf kruising Randweg 
tot aan kruising Zijdeweg 
inclusief bebouwde kom 
Streefkerk.

DI 10-10 7.00 uur  tot 
vr 13-10 6.00 uur
Vanaf Lekdijk 332 tot aan 
kruising Hoogaarslaan.

ma 09-10 7.00 uur  t/m  
vr 13-10 17 uur

Kruising Hoogaarslaan tot 
aan afrit Boezemkade.

volgt in 2018
Kruispunt 

Standerdmolen 
(rotonde) tot aan 

Lekdijk 332.

ma 16-10 7.00 uur  t/m  
DO 19-10 17.00 uur
Vanaf kruising Zijdeweg tot 
bocht bij ’t Zwaantje, alleen 
herstel asfalt onderlagen. 

volgt in 2018
Deklaag aanbrengen.

volgt in 2018
Vanaf Zijdeweg tot 
en met kruising 
Schoonenburglaan 
Nieuw-Lekkerland.
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Veerdienst Schoonhoven
Op donderdag 21 september 2017 
sluiten we vanaf 20.00 uur het kruispunt 
Schoonhovenseveer–Veerstoep–N216 af voor 
doorgaand verkeer. Veerdienst Schoonhoven zet 
vanaf 20.00 uur alleen fi etsers en voetgangers 
over. Autoverkeer kan vanaf dat moment 
gebruikmaken van veerdienst Bergstoep in 
Bergambacht (vaart tot 24.00 uur). Vrijdagmorgen 
start veerdienst Bergstoep om 5.00 uur met de 
dienstregeling. Het kruispunt stellen we op vrijdag 
22 september 2017 om 6.00 uur open waarna 
veerdienst Schoonhoven weer 
volledig in bedrijf komt.

Legenda

Asfalteren 2017
Herstel/onderlagen 2017
Asfalteren 2018
Omleidingfacebook.com/dijkverbeteringKIS

Vanwege de dijkverbetering KIS asfalteren we de rijweg op de dijk opnieuw. De fietsstroken krijgen 
een andere kleur evenals de plateaus op de kruisingen. De rijweg voorzien we daarnaast van de nodige 
snelheidsremmers in de vorm van drempels. Een deel van de locaties voeren we pas in 2018 uit.

De volgende werkzaamheden voeren we uit:
1. Frezen van de huidige rijweg;
2. Reparatie scheuren, aanbrengen asfaltonderlaag 

drempels en zo nodig asfalteren afritten;
3. Asfalteren deklagen grijs-zwart-grijs (nachtwerk);
4. Asfalteren drempels en plateaus grijs asfalt.
 
Tijdens het asfalteren van de deklaag sluiten we de rijweg 
volledig af voor alle verkeer. Deze werkzaam heden voeren 
we ’s avonds en in de nacht uit. 

Gedurende de overige werkzaamheden is de dijk afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. Bestemmingsverkeer van en 
naar de woningen/bedrijven is wel mogelijk. Aanwonenden 
informeren we per brief.

Omleidingen geven we met gele borden aan. Aan het begin 
en eind van de werkvakken stellen we verkeers regelaars op 
die aanwijzingen verstrekken. 
De busdiensten van Arriva worden tijdelijk aangepast aan de 
hand van de omleidingen.

VERKEERSHINDER TIJDENS
ASFALTWERKZAAMHEDEN LEKDIJK

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS)

Do 28-09
7.00-17.00 uur
Sluis Groot Ammers, 
alleen onderlagen. 
Deklaag inclusief kruis-
punten volgt in 2018.

Kruising Halfweg tot net voorbij 
Molen De Liefde 

wo 12-09  
7.00 uur t/m  
do 14-09 
17.00 uur
Voor  be-
reidingen.

wo 04-10  
20.00 uur  
Asfalteren 
van Oost 
naar West.

vr 06-10
7.00 uur  
Asfalteren 
drempels en 
plateau’s.

ma 25-09 7.00 uur  t/m  DO 28-09 17.00 uur
Opperstok vanaf parallelweg tot Opperstok/

Bergstoep nabij de veerpont Bergstoep 
Bovenweg en afritten voorzien van deklaag, 
onderweg op enkele delen. Het verkeer kan 

altijd onderlangs.

volgt in 2018
Kruispunt nabij 
veerpont Bergstoep.

Veerdienst 
Bergstoep

volgt in 2018
Ter hoogte van 
Stop and Go op 
Kinderdijk.

Vanaf kruising Veerweg Nw. Lekkerland tot 
vóór Standerdmolen, onder- en bovenweg. 

ma 02-10
7.00 uur 
t/m di 03-10 
17.00 uur
Frezen en 
reparatie.

do 05-10  
20.00 uur
Asfalteren 
deklagen.

ma 9-10  
7.00 uur
Asfalteren 
parkeer-
vakken.

Do 14-09 7.00 uur  t/m  
vr 22-09 17.00 uur
Gelkenes Groot Ammers, 
van Schoonhovenseveer tot 
en met de afrit naar de voet-
balvelden (De Boomgaard).

Vanaf kruising Veerweg
tot Halfweg 

do 07-09  
7.00 uur

t/m  
di 12-09 

17.00 uur
Voor  be-

reidingen.

vr 29-09  
20.00 uur  
Asfalteren 

deklagen van 
Oost naar 

West.

ma 02-10
7.00 uur  

Asfalteren 
drempels.
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