
 

 

 

 

 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

«Straatnaam» «huisnummer» «huisletter» «toevoeging» 

«postcode» «Woonplaats» 

 

 

Datum 

Onderwerp 

 

Ons kenmerk 

16 mei 2022 

Nachtwerkzaamheden 

Geluidsschermen A16-N3 Amstelwijck 

G017138-BRF-2991 

 

 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 binnenkort nachtwerkzaamheden uit. Wat u daarvan 

merkt, leest u in deze brief. 

 

Wat gaat er gebeuren?  

De A16 wordt voorbereid voor de aansluiting van het nieuwe geluidscherm. Tussen de vluchtstrook 

en het nieuwe geluidsscherm wordt nieuw asfalt aangebracht. Hiervoor wordt een gedeelte van het 

oude asfalt verwijderd. Daarnaast worden de barrier en de pechhaven verplaatst.  

Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, worden verkeersmaatregelen geplaatst op de A16. 

Veelal werken we overdag, maar dit veroorzaakt veel hinder. Vandaar dat deze werkzaamheden 

ook gedurende de nachtelijke uren worden uitgevoerd.  

 

Planning werkzaamheden 

De komende tijd staan de werkzaamheden op de A16 tijdens de volgende nachten gepland:  

 

Maandag 30 mei 19.00 uur – Dinsdag 31 juni 05.00 uur Asfalteren en verplaatsen tijdelijke 

barrier 

Dinsdag 31 mei 19.00 uur – Woensdag 1 juni 05.00 uur Asfalteren en verplaatsen tijdelijke 

barrier 

 

Wat gaat u ervan merken? 

- De vluchtstrook op de A16 en één of twee rijstroken worden afgezet. Het verkeer mag hier 

nog maar 70 km per uur rijden.  

- De werkzaamheden aan het asfalt en het verplaatsen van de barrier veroorzaakt mogelijke 

geluidshinder. Daarnaast kunt u geconfronteerd worden met veiligheidssignalen (zoals 

achteruitrijdend werkverkeer).  

- De geur van nieuw asfalt bij asfalteerwerkzaamheden.  

Heijmans doet uiteraard alles om de hinder voor u zoveel als mogelijk te beperken.  
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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 

Omgevingsmanager  
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