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 Wijkbericht 
   Blokhoeve 
 

 

 

Asfalteringswerkzaamheden Taludweg en 
AC Verhoefweg  

Vanwege de werkzaamheden die aan de 

stadsverwarming verricht zijn op het 

kruispunt AC Verhoefweg/Taludweg gaat 

er nu geasfalteerd worden. Met dit 

wijkbericht informeren wij u graag over de 

werkzaamheden. Ook vertellen wij u over 

de mogelijke tijdelijke hinder die u hiervan 

kan ondervinden.  

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd 

vanaf vrijdag 18 juni vanaf 18.00 uur tot 

en met zondag 20 juni tot 20.00 uur.  

 

Andere route van de bus 

De bussen rijden dit weekend een andere 

route. De haltes Blokhoeve – Noord, Herman 

Heijmanshove en Galecopperdijk vervallen 

daarom tijdelijk. Voor de  haltes Herman 

Heijmanshove en Galecopperdijk is de 

dichtstbijzijnde halte De Kempenaerpark. 

Voor de haltes Blokhoeve Noord is de 

dichtstbijzijnde halte Remiseweg. U vindt de 

actuele informatie ook op: 

https://www.u-ov.info/reizen/omleidingen-en-

verstoringen 

 

Het heeft helaas even geduurd voordat er 

begonnen kon worden met de laatste 

werkzaamheden namelijk het asfalteren van de 

kruising AC Verhoefweg en de Taludweg. Dit 

komt omdat de leiding van de stadsverwarming  

dieper lag dan werd gedacht. Daardoor moest 

de grond eerst goed inzakken en kan er nu 

begonnen worden met het asfalteren. 

  

Eneco heeft het afgelopen jaar in de buurt van 

Blokhoeve reparatiewerkzaamheden uitgevoerd 

aan de stadsverwarming. Met het asfalteren komt een 

einde aan deze werkzaamheden en is er geen hinder 

meer voor bewoners in de omgeving.  

 

De kruising wordt in een keer geasfalteerd. Dit heeft 

tot gevolg dat in die periode de volgende wegen 

afgesloten zijn:   

- De AC Verhoefweg vanaf de Symfonielaan  richting 

A12;  

- De Taludweg van Blokhoeve richting de AC 

Verhoefweg. 

 

Fietsers omgeleid 

Tegelijk wordt het fietspad weer hersteld en 

geasfalteerd. Dit heeft tot gevolg dat fietsen vanaf 

Blokhoeve naar Galecop niet mogelijk is. Ook fietsers 

die gebruik maken van de route parallel aan de AC 

Verhoefweg langs ‘The Edge’ richting Papendorp 

worden tijdens de werkzaamheden omgeleid. Zij 

worden tijdens de afsluiting in dat weekeinde 

omgeleid via de Veldhoeve in Blokhoeve. We 

realiseren ons dat dit even een tijdelijke extra 

belasting is voor de wijk. We verwachten tegelijk 

weinig fietsend woon-werk vanwege het weekeinde. 

  

Er worden gedurende het hele weekeinde 24 uur 

verkeersregelaars ingezet om sluipverkeer in 

Blokhoeve of andere aanliggende wijken zoveel 

mogelijk tegen te gaan. De Shell is tijdens de 

werkzaamheden komende vanuit het centrum nog wel 

bereikbaar. Verkeer vanaf de A12 richting Nieuwegein 

Centrum is nog wel mogelijk. 

 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u contact opnemen met André de Vree via 

het algemeen nummer 14030. 
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