
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aan de bewoners/gebruikers van 

«OpenbareRuimteNaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Huisnummertoevoeging» 

«Postcode» «WoonplaatsNaam» 

 

Datum 

Onderwerp 

 

Ons kenmerk 

16 december 2022 

Verkeersmaatregelen Copernicusweg-

Kilweg-N3 t.b.v. geluidsscherm N3 

G017138-BRF-21248 

 

 Contactpersoon 

Telefoon 

 

E-mail 

 

Sharon Bonder 

073 543 5353 o.v.v. Geluidsschermen 

A16-N3 Amstelwijck 

sbonder@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  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Namens de gemeente Dordrecht bouwt Heijmans geluidsschermen aan de A16 en de N3.  

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden van het geluidsscherm aan de N3 en de 

mogelijke hinder door deze werkzaamheden.  

 

Locatie en werkzaamheden 

Het afgelopen jaar is het geluidsscherm langs de N3 

gebouwd, met uitzondering van 2 stukken die meer 

voorbereidingstijd nodig hadden. Dit zijn de 

geluidsschermen op de viaducten boven de Copernicusweg 

en de Kilweg. Deze locaties zijn rood omcirkeld in de 

afbeelding hiernaast. 

Op dit moment is de voorbereiding klaar en worden deze 

laatste meters geluidsscherm begin 2023 neergezet. De 

werkzaamheden zullen plaats vinden op en onder de 

viaducten. 

 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 

De werkzaamheden starten 9 januari 2023 en duren tot 3 

februari 2023. Heijmans werkt van maandag tot vrijdag van 

7:00 uur tot 17:00 uur. Een aantal dagen wordt ook ’s nachts 

gewerkt. Verderop in deze brief leest u wanneer dit is. 

 

Verkeersmaatregelen en/of afsluitingen 

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, zijn 

verschillende verkeersmaatregelen nodig in deze gebieden.  
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N3 

Op de N3 wordt de vluchtstrook afgezet en geldt een snelheidsbeperking van 90 km/h. De 

verkeersmaatregel geldt voor 24 uur per dag. 

Wanneer: donderdag 12 januari 20:00 uur tot en met dinsdag 31 januari 05:00 uur 

 

Corpernicusweg 

De Copernicusweg wordt onder het viaduct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer 

wordt met verkeersborden omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen het bestaande fietspad 

blijven gebruiken. De afsluiting geldt voor 24 uur per dag. 

Wanneer: donderdag 12 januari 20:00 uur tot en met dinsdag 31 januari 05:00 uur 

 

Kilweg 

Bij de Kilweg zijn tijdens werktijden mogelijk verkeersregelaars aanwezig. Deze verkeersregelaars 

kunnen kortstondig het verkeer tegenhouden zodat de werknemers de werkzaamheden op het 

viaduct veilig uit kunnen voeren .  

 Wanneer: vrijdag 13 januari t/m maandag 30 januari  
 

Toerit van de Laan van Nieuw Groenhoven naar de N3 

Gedurende 4 nachten wordt de toerit naar de N3 vanaf de rotonde Laan van Nieuw Groenhoven 

afgesloten. Het wegverkeer wordt tijdens deze tijd omgeleid. Deze nachtafsluitingen zullen 

plaatsvinden op: 

vrijdag 20- op zaterdag 21 januari tussen 21:00 en 10:00 uur 

zaterdag 21- op zondag 22 januari tussen 21:00 en 10:00 uur  

maandag 23- op dinsdag 24 januari tussen 21:00 en 05:00 uur 

dinsdag 24- op woensdag 25 januari tussen 21:00 en 05:00 uur 

 

Omleidingsroutes  

In de bijlage van deze brief staat een overzicht van de 

omleidingsroutes. De omleidingen zijn: 

 

Vanuit Sterrenburg naar A16: Route via toerit 

Dordrecht-Sterrenburg richting A15 en daarna keren 

bij afrit Dordrecht-Krispijn (4)  (blauwe route op kaart) 

Vanaf A15 naar Sterrenburg: Route via afrit Laan van 

Europa, via de rotonde keren en daarna de N3 op en 

afrit Dordrecht-Sterrenburg (5) nemen. (groene route 

op kaart) 

Vanuit Wilgenwende naar A15: Route via toerit naar 

N3 om vervolgens via afrit Laan van Europa op de 

rotonde te keren. (roze en groene route op kaart) 

Vanaf A16 naar Wilgenwende: doorrijden richting de 

A15 en vervolgens keren bij afrit Dordrecht-Krispijn 

(4)  (blauwe route op kaart), daarna de afrit 

Dordrecht-Sterrenburg (5) nemen en de normale 

route vervolgen (blauwe route op kaart) 

Ten tijde van de afsluiting van de toerit N3 kan 

verkeer vanuit Wilgenwende door de Copernicusweg. 
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Samenvatting 

 

Waar Wanneer Hinder automobilisten Hinder fietsers en 

voetgangers 

Omleidingen 

N3 Donderdag 12 januari 
2023 20:00 uur t/m  
dinsdag 31 januari 
2023 05:00 uur 

Vluchtstrook afgezet en 
snelheidsbeperking van 90 
km/h op N3 

n.v.t. n.v.t. 

Copernicusweg Donderdag 12 januari 
2023 20:00 uur t/m  
dinsdag 31 januari 
2023 05:00 uur 

Volledige afsluiting, 
verkeer wordt omgeleid 
middels verkeersborden 

n.v.t. Blauw,  
Groen,  
Roze en groen 

Kilweg Vrijdag 13 januari 
2023 t/m maandag 30 
januari 
Reguliere werkdagen 
en werktijden 

Doorgang mogelijk, middels 
verkeersregelaars 

Doorgang mogelijk, 
middels verkeersregelaars 

n.v.t. 

Toerit van de 
Laan van 
Nieuw 
Groenhoven 
naar de N3 

Vrijdag 20- op 
zaterdag 21 januari 
en zaterdag 21- op 
zondag 22 januari a.s. 
tussen 21:00-10:00 
uur en van maandag 
23- op dinsdag 24 
januari en van 
dinsdag 24- op 
woensdag 25 januari 
tussen 21:00  en 
05:00 uur 

Volledige afsluiting, 
verkeer wordt omgeleid 
middels verkeersborden 

n.v.t. n.v.t. 

 

Overwogen alternatieven 

Het bouwen van het geluidsscherm leidt onvermijdelijk tot hinder. Alle betrokkenen hebben met 

elkaar alle opties doorgenomen om tot de minste hinder te komen. Bovenstaande afsluitingen zijn in 

relatie tot de gewenste uitvoeringsperiode en vooral vanwege de veiligheid van medewerkers én 

van weggebruikers, de enige optie. 
 

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 hiervoor genoemde afsluitingen? 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  

 

 

Sharon Bonder 

Omgevingsmanager 

 

 
  

http://www.woneninamstelwijck.nl/
mailto:amstelwijck@dordrecht.nl
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Bijlage 1: omleidingskaartje 

 


