
 

 

 

 

 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

 

 

Datum 

Onderwerp 

 

Ons kenmerk 

27 oktober 2021 

Voorbereidende werkzaamheden 

Geluidsschermen A16-N3 Amstelwijck 

G017138-BRF-2322 

 

 Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

 

Noël Kolvenbach 

+31 (0)6 11 00 30 53 

nkolvenbach@heijmans.nl 

 

 

Heijmans Infra B.V. 

Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen • Postbus 418, 5240 AK  Rosmalen • Nederland  

Telefoon +31 (0)73 543 66 11 • E-mail GVOZN@heijmans.nl • www.heijmans.nl  

 IBAN NL88 INGB 0675 3163 16, BIC INGBNL2A  

Handelsregister 17104126 • BTW NL.8069.15.870.B.01  

Beste bewoners/gebruikers van dit pand, 

 

In opdracht van de gemeente Dordrecht bouwt Heijmans geluidsschermen aan de A16 en de N3. 

Om de bouw mogelijk te maken voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Wat u daarvan 

merkt, leest u in deze brief. 

 

Wat gaat er gebeuren?  

Het project is opgedeeld in twee delen: fase 1 en fase 2. In fase 1 bouwen we het geluidsscherm 

van de A16 en in fase 2 het geluidsscherm van de N3. De voorbereiding van beide schermen wordt 

momenteel voorbereid. U ziet Heijmans steeds vaker aan het werk.   

 

Voorbereidende werkzaamheden 

In oktober is het werkterrein afgezet voor fase 1. Dit is het terrein waar het nieuwe scherm wordt 

gebouwd. Op de A16 wordt de vluchtstrook afgezet en mag het verkeer nog maar 90 km per uur 

rijden. Hierdoor kunnen de medewerkers van Heijmans veilig werken. De parkeerplaats aan de 

Laan van Londen is in gebruik genomen. Hier staat onze keet en is het materiaal opgeslagen. Bij de 

A16 en de N3 zijn faunaschermen geplaatst. Deze schermen zorgen ervoor dat amfibieën en kleine 

zoogdieren niet op het werkterrein komen en ergens anders een plekje zoeken voor hun 

winterslaap. De komende periode wordt het werkterrein tussen de Laan van Londen en de A16 

klaar gemaakt.  
 

Wat gaat u ervan merken? 

- De vluchtstrook op de A16 is afgezet. Het verkeer mag hier nog maar 90 km per uur rijden.  

- Op de Laan van London mag het verkeer 30 km per uur rijden. Verder komt op de Laan van 

Londen een verkeerslicht dat het bouwverkeer en reguliere verkeer regelt.  

- Een toename van bouwverkeer van en naar het werkterrein. 

- Wij werken dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. Bij 

uitzonderingen hierop wordt u geïnformeerd middels een bewonersbrief.  
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Meer informatie  

Op de website www.woneninamstelwijck.nl vindt u meer informatie. Alle informatie over de 

geluidsschermen A16 – N3 vindt u onder het kopje Amstelwijck – Geluidsschermen.  

Op deze website plaatst de gemeente regelmatig nieuwsberichten om u op de hoogte te houden.  

 

Contactgegevens 

Heeft u vragen over de uitvoering van de Geluidsschermen A16 – N3? Neem dan contact op met 

Noël Kolvenbach, omgevingsmanager van Heijmans, via telefoonnummer 06 11 00 30 53 of per 

mail via nkolvenbach@heijmans.nl. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 073 543 5353 

o.v.v. Geluidsschermen A16-N3 Amstelwijck.  
 

Met vriendelijke groet,  

Heijmans Infra  

 

 

Noël Kolvenbach 

Omgevingsmanager 
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