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Uitloop werkzaamheden & 

verkeersmaatregelen Copernicusweg-

Kilweg-N3 t.b.v. geluidsscherm N3 

G017138-BRF-21258 

 

 

  

 

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, 

 

In opdracht van de gemeente Dordrecht bouwt Heijmans geluidsschermen aan de A16 en de N3.  

Recent is gecommuniceerd over de werkzaamheden aan het geluidsscherm boven de 

Copernicusweg en de Kilweg met bijbehorende verkeersmaatregelen. Wegens onvoorziene 

omstandigheden hebben deze werkzaamheden niet volledig plaats kunnen vinden.  

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden welke komende weken nog uitgevoerd 

worden.  

 

Concrete gevolgen voor de u als omwonende 

Wanneer Wat gebeurt er Omleidingen 

Vrijdag 27 januari 

t/m zondag 5 

februari 

Tijdelijk openstellen 

Copernicusweg 

Tijdelijk geen beperkingen 

Maandag 6 februari 

07.00 uur t/m 

zondag 12 februari 

20:00 uur 

Afsluiten Copernicusweg ter 

plaatse van het viaduct N3 

Automobilisten: omleidingsroutes volgen (in deze 

brief aangegeven met blauw, groen en/of roze) 

Fietsers: geen beperkingen 

Woensdagavond 8 

februari 21:00 uur 

t/m donderdag 

ochtend 05:00 uur 

Afsluiten toerit van de Laan van 

Nieuw Groenhoven naar de N3 

Omleidingsroute volgen (in deze brief 

aangegeven met blauw). Tijdens de afsluiting 

wordt de Copernicusweg richting Sterreburg 

opengesteld voor verkeer vanuit Wilgenwende, 

zodat dit verkeer naar omleiding blauw kan. 

Donderdagavond 9 

februari 21:00 uur 

t/m vrijdagochtend 

05:00 uur 

Afsluiten toerit van de Laan van 

Nieuw Groenhoven naar de N3 

Omleidingsroute blauw volgen. Tijdens de 

afsluiting wordt de Copernicusweg richting 

Sterreburg opengesteld voor verkeer vanuit 

Wilgenwende, zodat dit verkeer naar omleiding 

blauw kan. 

Vanaf 13 februari Resterende 

afbouwwerkzaamheden 

Mogelijk wordt middels verkeersregelaars het 

verkeer kortstondig tegen gehouden. 
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Toelichting op verkeersmaatregelen en/of afsluitingen 

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, zijn verschillende verkeersmaatregelen nodig. 

 

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: heden tot en met dinsdag 21 februari 05:00 uur 

 

Copernicusweg 

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: maandag 6 februari 07:00 uur tot en met zondag 12 februari 20:00 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: maandag 6 februari t/m zondag 12 februari 
 

Toerit van de Laan van Nieuw Groenhoven naar de N3 

Gedurende 2 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: 

Woensdag 8 op donderdag 9 februari tussen 21:00 en 05:00 uur 

Donderdag 9- op vrijdag 10 februari tussen 21:00 en 05:00 uur 

Let op: Ten tijde van deze afsluiting wordt de Copernicusweg richting Sterreburg opengesteld voor 

verkeer vanuit Wilgenwende. 

 

 

 

Omleidingsroutes  

Uw woning blijft te allen tijden bereikbaar. In deze brief staat een omleidingskaartje 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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Omleidingskaartje 

 
 

Contactgegevens 

Heeft u vragen over de hiervoor genoemde afsluitingen? Dan kunt u contact opnemen met 

Heijmans per mail via sbonder@heijmans.nl  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Heijmans Infra 

 

 

Sharon Bonder 

Omgevingsmanager 

mailto:sbonder@heijmans.nl

