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Geachte heer/mevrouw, 

  

Vanaf januari 2022 is de toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3 afgesloten. Zoals eerder 

aangegeven wordt deze eind juli weer opengesteld. In deze brief leest u wat dat betekent.  

  

Openstelling toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3 

Om de bouw van het scherm aan de N3 mogelijk te maken, is de toerit vanaf begin dit jaar 

afgesloten voor alle verkeer. Deze wordt eind juli weer opengesteld, u hoeft niet langer om te rijden.  

  

Oorspronkelijke situatie Kilwegtunnel wordt hersteld 

Tegelijkertijd met het openstellen van de toerit naar de N3 wordt de tijdelijke maatregel van het 

openstellen van de Kilwegtunnel weer verwijderd. De oude verkeerssituatie wordt weer van kracht. 

Na de vakantie periode zal het terugbrengen in de oorspronkelijke situatie worden uitgevoerd. 

  

Overige verkeersmaatregelen N3 

De overige verkeersmaatregelen op de N3, die de vluchtstrook onttrekken, worden op een later 

moment verwijderd. Naar verwachting is dit medio oktober. Deze verkeersmaatregelen blijven 

langere tijd staan, zodat de beplanting van het scherm in het plantseizoen kan worden geplaatst. 

Hierdoor ontstaat de grootste slagingskans om het scherm zo snel mogelijk te begroeien.  
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Planning werkzaamheden N3 

  

  Waar     Wat    Wanneer 

Openstelling toerit Laan van Nieuw 

Groenhoven - N3 

Rijstrookafsluiting N3 Tijdens de nacht van 

donderdag 28 juli – 

vrijdag 29 juli 

Verwijderen tijdelijke 

verkeersmaatregelen Kilweg 

Tijdelijke 

verkeersmaatregelen 

Kilweg / Laan van Nieuw 

Groenhoven 

Vrijdag 29 juli 

Verwijderen tijdelijke 

verkeersmaatregelen N3 tot aan de 

toerit Laan van Nieuw Groenhoven 

– N3 

Rijstrookafsluiting N3 Medio oktober 

Aanbrengen geluidsscherm op het 

viaduct Copernicusweg en Kilweg 

Afsluiting onderliggend 

wegennet Copernicusweg 

en Kilweg / lokale 

rijstrookafzetting N3 

November (datum tot 

dusver niet definitief) 

  

Meer informatie  

Op de website www.woneninamstelwijck.nl vindt u meer informatie over het project, 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 openstelling van de toerit Laan van Nieuw Groenhoven – N3 of over de 

terugkerende verkeersituatie op de Kilweg? 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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