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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 december heeft u een brief ontvangen over de afsluiting van de toerit Laan van Nieuw 

Groenhoven naar de N3, vanwege de bouw van een geluidsscherm. Er komen extra maatregelen 

bij. In deze brief leest u hier meer over.  

 

Afsluiting toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3 

Om de bouw van het scherm aan de N3 mogelijk te maken, is vanaf 10 januari jl. de toerit Laan van 

Nieuw Groenhoven – N3 afgesloten voor alle verkeer. In de afgelopen periode is de gemeente in 

gesprek geweest met bewoners uit de wijk Wilgenwende. Uit de gesprekken kwam naar voren dat 

aanvullende verkeersmaatregelen gewenst zijn zodat het autoverkeer op een betere manier uit de 

wijk kan rijden. Er zijn verschillende mogelijkheden besproken. De bewoners hebben een sterke 

voorkeur voor een extra ontsluiting via de Kilweg richting Europaplein. Alle betrokken partijen 

hebben deze optie onderzocht. De uitkomst is positief. Een extra tijdelijke uitrit voor het autoverkeer 

via de Kilweg is goedgekeurd.  

 

Extra verkeersmaatregelen Kilweg  

De extra verkeersmaatregelen zijn tijdelijk. Omdat deze route kwetsbaar is worden 

verkeersregelaars ingezet, zodat iedereen aan de nieuwe situatie kan wennen. Ook worden 

stoplichten geplaatst bij de Kilweg. Deze worden geplaatst vanaf woensdag 2 februari 2022 tot 

maandag 31 juli 2022, gelijktijdig met de afsluiting van de toerit. Wanneer de toerit weer wordt 

opengesteld, vervallen deze verkeersmaatregelen op de Kilweg.  
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Ontsluiting Wilgenwende – Europaplein (richting A16) 

 

De aanvullende verkeersmaatregelen op de Kilweg zorgen ervoor dat het autoverkeer uit de wijk 

Wilgenwende kan rijden. Dat ziet er als volgt uit: 

• Ontsluitingsroute: via Wilgenwende – Laan van Nieuw Groenhoven – Kilweg – 

Europaplein richting de A16.  Zie de afbeelding hierboven 

• Het midden eiland op de Laan van Nieuw Groenhoven wordt verwijderd zodat 

personenauto’s voldoende ruimte hebben om de bocht maken.  

• De Kilweg is een weg voor tweerichtingsverkeer voor bestemmingsverkeer en fietsers. 

Voor alle richtingen worden tijdelijke stoplichten geplaatst die aanslaan op signalering 

van weggebruikers. 

• Bij de start van de extra maatregelen staan de eerste twee weken verkeersregelaars op 

de Kilweg van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur en tot 19.00 uur.  

 

Evaluatiemoment na twee weken 

De verkeersregelaars worden ingezet bij de start van de extra verkeersmaatregelen. Na twee 

weken wordt door de betrokken partijen en met een aantal inwoners van de wijk geëvalueerd. Dan 

wordt ook bekeken of het nodig is om de verkeersregelaars voor een langere periode in te zetten.  

 

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 afsluiting van de toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3? Dan kunt u 

contact opnemen met de gemeente Dordrecht via telefoonnummer 14 078 of per mail via 

amstelwijck@dordrecht.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Heijmans Infra  

 

 

Noël Kolvenbach 

Omgevingsmanager 

 

 

http://www.woneninamstelwijck.nl/
mailto:amstelwijck@dordrecht.nl

