Aan de bewoners/gebruikers van dit pand
Cornelis Evertsenstraat 94
3317XJ Dordrecht

Datum

Dinsdag 7 juni 2022

Contactpersoon

Noël Kolvenbach

Onderwerp

Afsluiting Adm. De Ruyterweg

Telefoon

+31 (0)6 11 00 30 53

Ons kenmerk

G017138-BRF-21091

E-mail

nkolvenbach@heijmans.nl

Bijlage(n)

1

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Dordrecht bouwt Heijmans geluidsschermen aan de A16 en de N3.
Het scherm aan de A16 wordt net zoals aan de N3 in hoog tempo opgebouwd. Met deze brief
informeren wij u over de werkzaamheden en de mogelijke hinder.
Locatie en werkzaamheden
De fundering van het nieuwe scherm aan de A16 is inmiddels aangebracht. Vanaf nu gaan we de
hoogte in. We starten de opbouw van het scherm vanaf de noordzijde, ter hoogte van de Admiraal
de Ruyterweg.
Verkeersmaatregelen Admiraal de Ruyterweg
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:
Woensdag 15 juni 2022 7.00 uur – vrijdag 17 juni 2022 16.00 uur
In verband met voorbereidende werkzaamheden 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 20 juni 2022 9.00 uur – vrijdag 24 juni 2022 16.00 uur
De tijdelijke damwand die voorheen is aangebracht, wordt weer verwijderd. Hiervoor wordt
wederom 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.
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Maandag 27 juni 2022 9.00 uur – vrijdag 1 juli 2022 16.00 uur
Deze week hebben wij deels als reserve ingepland. Mochten de werkzaamheden tegenvallen,
kunnen deze doorlopen tot en met 1 juli 2022. Indien deze reserve week niet benodigd is, wordt de
Adm. De Ruyterweg eerder opengesteld voor weggebruikers.
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

