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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  

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

De voorbereidende werkzaamheden voor het geluidsscherm aan de A16 zijn uitgevoerd in het 

najaar van 2021. Vanaf 10 januari 2022 begint de opbouw van het nieuwe scherm en de activiteiten 

die daarbij komen kijken. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en de mogelijk 

hinder.  

 

Locatie en werkzaamheden 

Het nieuwe geluidscherm aan de A16 wordt gebouwd tot 

aan het huidige, gebogen, geluidsscherm aan de A16. De 

locatie van het nieuwe scherm staat met een rode lijn op de 

afbeelding hiernaast. De werkzaamheden die vanaf 10 

januari starten zijn onder andere het kappen van bomen, 

het plaatsen van funderingspalen en het plaatsen van 

enkele damwanden.  

 

Bomenkap 

Tussen de Simon de Danserweg en de Laan van Londen 

staan bomen. Een gedeelte van deze bomen wordt 

weggehaald om ruimte te maken. Alleen de bomen die in 

weg staan worden verwijderd. Daarnaast worden van veel 

bomen alleen takken afgezaagd. Hierdoor ontstaat 

voldoende ruimte om het scherm te bouwen en kunnen de 

bomen in het voorjaar weer uitgroeien tot mooie bomen. Bij 

de bomenkap ontstaat vermoedelijk weinig tot geen 

overlast en duren twee weken voort. 
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Plaatsing funderingspalen 

Over de gehele lengte van het nieuwe scherm plaatsen we funderingspalen. Deze palen worden 

diep in de grond aangebracht. Hierdoor staat het nieuwe scherm veilig in de grond en kan deze 

tegen een forse windstoot. De palen worden op een speciale wijze in de grond gebracht die trilling- 

en geluidsarm is. Het aanbrengen van deze palen duurt naar verwachting zeven weken.  

 

Aanbreng damwanden 

Op een enkele locatie worden damwanden aangebracht. Eén locatie hiervan is tussen de Simon de 

Danserweg en de Admiraal de Ruyterweg. Deze damwanden worden geplaatst als grondkering. De 

damwanden worden in de grond getrild. Hierbij ontstaat mogelijk geluids- en trillingshinder. Deze 

werkzaamheden vinden plaats van 17 januari tot 28 januari 2022.  

 

Verkeersmaatregelen Admiraal de Ruyterweg 

Ter hoogte van de Admiraal de Ruyterweg starten de werkzaamheden vanaf 10 januari 2022. Voor 

de veiligheid van de weggebruiker en het personeel van Heijmans, plaatsen we tijdelijk 

verkeersmaatregelen op de Admiraal de Ruyterweg. De tijdelijke verkeersmaatregelen zien er als 

volgt uit: 

 

Maandag 10 januari 2022 9.00 uur – vrijdag 14 januari 2022 16.00 uur 

In verband met het verwijderen van bomen wordt één rijbaan afgesloten voor alle verkeer, in de 

rijrichting van Adm. de Ruyterweg naar Simon de Danserweg. Het verkeer rijdt hier om-en-om over 

de andere rijbaan. Verkeersregelaars ter plaatse zorgen voor een veilige doorstroming.  

 

Maandag 17 januari 2022 9.00 uur – vrijdag 28 januari 2022 16.00 uur 

Voor het plaatsen van de damwanden wordt een grote heistelling ingezet. Hierdoor is het niet veilig 

om de Admiraal de Ruyterweg open te laten en wordt deze volledig afgesloten. Het verkeer wordt 

omgeleid via de Witte de Withstraat. Gedurende de afsluiting geldt een verkeerverbod in de Witte 

de Withstraat. Hierdoor is genoeg ruimte voor passerend verkeer. In bijlage 1 is het afgesloten 

weggedeelte weergegeven met bijbehorende omleidingsroute. 

 

Meer informatie  

Op de projectwebsite Amstelwijck Dordrecht plaatsen wij regelmatig updates over de voortgang. De 

website is te bezoeken via www.woneninamstelwijck.nl. Alle informatie over de geluidsschermen 

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

 

Contactgegevens 

Heeft u vragen over de uitvoering van de Geluidsschermen A16 – N3 Amstelwijck? 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 B.V.  

  

Noël Kolvenbach 

Omgevingscoördinator 
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Bijlage 1: Omleidingskaartje 

 

 


