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Geachte heer/ mevrouw, 

 

De firma Van Asch werkt sinds eind 2014 hard aan een nieuwe weg naar Soesterberg-Noord (de Verlengde 

Tempellaan, ook wel ‘Oostelijke Ontsluiting’ genoemd). Van het grootste deel van de werkzaamheden heeft 

u weinig last. Maar binnenkort wordt de nieuwe weg aangesloten op de Batenburgweg/Veldmaarschalk 

Montgomeryweg. Dat zorgt ervoor dat u tijdelijk maar in één richting over de Batenburgweg en 

Montgomeryweg kunt rijden.  

 

Hoe gaat het eruit zien? 

Als eind dit jaar de provincie begint met het verdiept aanleggen van de N237, dan is de Verlengde 

Tempellaan voor u de belangrijkste toegangsweg naar uw buurt. In de bocht waar de Batenburgweg 

overgaat in de Veldmaarschalk Montgomeryweg, wordt een aansluiting gemaakt met de nieuwe Verlengde 

Tempellaan. Er ontstaat een T-splitsing. De Batenburgweg en Verlengde Tempellaan liggen in elkaars 

verlengde en vormen straks een doorgaande route van en naar de N237. De Montgomeryweg staat daar 

haaks op en wordt uw verbindingsweg met het dorpshart van Soesterberg. 

 

Wat voor werkzaamheden zijn er? 

Voor het aanleggen van de T-splitsing moet het volgende gebeuren: 

- bestaand asfalt en bestrating verwijderen 

- een deel van de zandbodem afgraven 

- een fundering aanbrengen 

- nieuw asfalt leggen. 
En nu de aannemer toch bij u in de buurt aan de weg werkt, worden op de Batenburgweg en 

Veldmaarschalk Montgomeryweg ook gelijk enkele slechte plekken in het asfalt hersteld. 

 

Tijdelijk eenrichtingverkeer 

We vinden het belangrijk dat de werkzaamheden snel en veilig worden uitgevoerd. Idealiter zou je dan 

tijdelijk het werkvak voor al het verkeer afsluiten. Maar dan kunt u niet meer de N237 op richting 

Amersfoort of de N237 oversteken richting het dorpshart. Dit brengt voor u zulke lange omleidingsroutes 

met zich mee, dat we dat niet acceptabel vinden.  

 

Daarom doen we het werk in twee delen en zorgen we dat de bocht van de Batenburgweg naar de 

Montgomeryweg vrijwel de hele periode in één richting toegankelijk blijft. U kunt dan vanuit heel 

Soesterberg-Noord via de Montgomeryweg naar de N237. Ook kunt u aan de westkant van Soesterberg-

Noord via de parallelweg op de N237 komen.    

Als u vanaf de N237 Soesterberg-Noord in wilt, dan kan dat tijdens de werkzaamheden alleen bij de 

aansluiting met de parallelweg. 
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Omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven. 

 

3 nachten volledige afsluiting 

Er zijn 3 momenten waarop de aannemer aan de hele T-splitsing en aan een gedeelte van de 

Batenburgerweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg tegelijk moet werken. Dan kan er geen verkeer 

langs. We doen dit ’s avonds/’s nachts zodat verkeer hier zo min mogelijk hinder van heeft. Dat gebeurt in 

de nacht van: 

- 9 maart / 10 maart (afsluiting tussen 19:00 – 6:00 uur) 

- 31 maart / 1 april (afsluiting tussen 16:00 – 6:00 uur) 

- 1 april / 2 april (afsluiting tussen 16:00 – 6:00 uur) 
De werkzaamheden ’s avonds/’s nachts kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Maar overdag zouden de 

nadelige gevolgen voor uw bereikbaarheid te groot zijn.  

 

Oproep aan bedrijven 

Als iedereen op de hoogte is van de werkzaamheden en de omleidingen, dan kunnen we 

verkeersopstoppingen zo veel mogelijk voorkomen en blijft iedereen bereikbaar. Daarom willen we met 

deze brief aan alle bedrijven op Soesterberg-Noord vragen ook leveranciers, klanten en medewerkers te 

informeren.  

 

Planning 

De aanleg van de T-splitsing begint op maandag 9 maart. Bij goed weer zijn de werkzaamheden 2 april 

klaar. Slecht weer kan voor vertraging zorgen. 

Wij doen onze uiterste best om de periode van werkzaamheden zo kort mogelijk te houden en de overlast 

zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen op uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich 

meebrengen. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.soest.nl (via Wonen en Leven en dan onder pagina Projecten, 

Soesterberg).  

 

U kunt ook bellen met de heer Eddy Buring van de gemeente Soest, 035 6093 414. Of mailen naar 

postbus2000@soest.nl. Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u ook contact opnemen met de 

heer Adriaan van Boven van de firma Van Asch. Hij is op werkdagen bereikbaar op 0653 192097. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

het hoofd van de afdeling Projectbureau, 

 

J. Sluizeman  

 


