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Geachte heer/mevrouw, 

 

In januari heeft u een brief ontvangen over extra verkeersmaatregelen op de Kilweg en de Laan van 

Nieuw Groenhoven. Dagelijks worden deze maatregelen gemonitord. In deze brief leest u hoe de 

verkeersmaatregelen eruit zien totdat de toerit naar de N3 weer wordt opengesteld.  

 

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. Op verzoek van bewoners uit Wilgenwende 

zijn aanvullende verkeersmaatregelen geplaatst op de Kilweg / Laan van Nieuw Groenhoven, zodat 

het autoverkeer op een betere manier uit de wijk kan rijden. 

 

Evaluatie 2 februari 2022 

Twee weken geleden heeft een evaluatie plaatsgevonden met inwoners uit Wilgenwende en 

overige betrokkenen. Gezamenlijk is besloten om de tijdelijke verkeersmaatregelen te handhaven 

totdat de toerit naar de N3 weer wordt geopend. Een uitzondering hierop is de inzet van 

verkeersregelaars (VKR’s), deze worden niet meer ingezet omdat de getroffen tijdelijke 

verkeersmaatregelen hiervoor afdoende zijn. De VKR’s zijn twee weken ingezet bij aanvang van de 

tijdelijke verkeersmaatregelen. Hieruit is gebleken dat zij weinig tot niets betekenen voor de regeling 

van het verkeer. Desondanks dat de tijdelijke verkeersmaatregelen wenselijk zijn tot einde van de 

afsluiting, is het opmerkelijk dat weggebruikers zich niet ten alle tijden aan de voorgeschreven 

verkeersregels houden. 

 

Oproep gedrag in het verkeer 

De gemeente Dordrecht doet middels deze brief een dringende oproep aan alle gebruikers van de 

Kilweg en de Laan van Nieuw Groenhoven, het wegverkeer van en naar Wilgenwende, houdt u aan 

de tijdelijke verkeersmaatregelen! Uit de monitoring van afgelopen weken blijkt dat onveilige 

situaties ontstaan zodra de verkeerslichten worden genegeerd, of als men zich niet aan de 

rijrichtingen houdt. Het is enkel toegestaan om op de Laan van Nieuw Groenhoven, komende vanuit 

Wilgenwende, linksaf naar de Kilweg te rijden. Vanuit de andere zijde is het niet toegestaan 
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rechtsaf de Kilweg op te rijden. In de week van maandag 14 maart worden twee extra borden op de 

Laan van Nieuw Groenhoven geplaatst om het verkeer te attenderen dat rechts afslaan niet is 

toegestaan. Dit wordt de komende dagen extra  gemonitord. Bij terugkerende overtreding worden  

alle verkeersmaatregelen op de Kilweg verwijderd die dienen als extra ontsluiting van de wijk, zoals 

eerder is afgesproken met de bewoners van Wilgenwende. Zie hieronder de toegestane rijroute.  

 

 
Ontsluiting Wilgenwende – Europaplein (richting A16) 

 

Overzicht verkeersmaatregelen tot opening toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3 

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. 

 

Meer informatie  

Op de website www.woneninamstelwijck.nl vindt u meer informatie over het project, onder het 

kopjes ‘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 
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