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Waar gaat het om?

• N3 asfalt en fundering vervangen
(weg is einde levensduur, wegcomfort niet op orde)

• Vlotte & veilige doorstroming
(nu vaak onvoorzien onderhoud)

• Gesteld staan voor de toekomst!

ZIE: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n3-groot-onderhoud/index.aspx
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Regionale context

Groot onderhoud N3 maakt deel uit van de grootste verjongings- en 
vernieuwingsopgave ooit

• Groot Onderhoud N3
• Verbreding A15 Papendrecht-

Sliedrecht
• Aansluiting A16-N3
• Aansluiting A15-N3
• Sandelingenknoop (al gereed)
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Wie doen er mee?

Verantwoordelijk:
– Rijkswaterstaat

In samenwerking met:
– Drechtsteden
– Dordrecht
– Papendrecht

– De omgeving:
bedrijven, bewoners,
weggebruikers, publiek

&
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Wat gaan we doen?

Wat?
• Grootschalig onderhoud van de gehele N3 

incl. beweegbare deel van de Wantijbrug
• Nieuwe fundering
• Nieuw asfalt
• Onderhoud geluidsschermen en viaducten
• Vervangen bewegwijzering en verlichting (duurzaam led)

Wat niet?
• Papendrechtse brug constructie (wel asfalt)

En hoe?
• Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
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Wat specifiek

• Veilig en betrouwbaar werken (N3) 
• Vlot en bereikbaar blijven (omgeving)
• Over 10 km nieuw asfalt
• Over 8 km nieuwe fundering
• Duurzame aanpak vs. kwetsbare omgeving

– Groenvoorzieningen & natuurlijke geluidwering (?)
– Gebruik circulaire materialen
– Energie neutrale wegverlichting / zonnepanelen
– Stil asfalt, CO2 negatief
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Gefaseerde uitvoering

In 8 fases
• N3 is 10 kilometer lang, in één keer afsluiten 

onmogelijk

In 4 wegvakken
• A15 - Burg. Keijzerweg
• Burg. Keijzerweg – Provincialeweg (incl. bruggen)
• Provincialeweg – Laan der Verenigde Naties
• Laan der Verenigde Naties – A16

• Uitgangspositie 2-0-systeem
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Wat rijdt er nu op de N3?

Lokaal verkeer
Regionaal 
bestemmingsverkeer Doorgaand verkeer

37% 55% 8%

% van alle verplaatsingen die N3 gebruiken per etmaal
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Wordt geen ‘filedier…’

• Wat u kunt doen om de hinder te beperken
– Wees voorbereid
– Denk aan alternatief vervoer
– Pas uw route & planning aan
– Pas uw verkeersgedrag aan
– Volg de ontwikkelingen
– Geef feedback

• Als werkgevers & organisaties: 
– Uw vervoerbeleid structureel aanpassen?
– Investeren in alternatieven?
– Maak plannen met leveranciers
– Communiceer met uw doelgroepen
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Wat doet RWS & partners voor bereikbaarheid

Communicatie
Doelgroepen specifiek 

Diverse middelen

Verkeersmanagement
Actief bijsturen verkeersstroom

Optimalisatie verkeerslichten

Groentijden aangepast

Mobiliteitsmanagement
Stimuleren alternatief reisgedrag

- niet reizen
- ander tijdstip
- ander vervoermiddel
- andere route

Smart
Mobility

Slimme
reisinfo
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Planning werkzaamheden Drechtsteden e.o.

Project Uitvoering
Aansluiting A16-N3 mei 2018 – juli 2020
Aansluiting A15-N3 2e helft 2019 – juli 2021
Wantijbrug juli – aug. 2019
A15 Papendrecht-Sliedrecht eind 2019 – 2e helft 2021
N3 april 2020 – april 2022
Van Brienenoordbrug 2020 of 2021
Kiltunnel 2020 – 2021
Heienoordtunnel 2023 – 2024
Drechttunnel 2025
Papendrechtse Brug 2029

2018

2029
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Resumé

• 2 jaar lang verkeershinder in regio Drechtsteden, 
vanaf Q2 2020

• Alleen verkeersmaatregelen zijn niet toereikend.

• Werk wordt gefaseerd uitgevoerd

• Hinder is niet te voorkomen!

• Uitdaging gezamenlijk oppakken om regio bereikbaar te houden!



Zomer 2019

Diana Wonnink

Renovatie 
Wantijbrug

20 september 2018

22 september 2018
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Waarom gaan we renoveren?

• De beweegbare delen vertonen 
vermoeiingsverschijnselen, door toegenomen en 
zwaarder verkeer

• Werktuigbouwkundige en elektrotechnische delen 
zijn aan het einde van hun technische levensduur 
en voldoen vaak niet aan de nieuwste eisen

• Geluidsoverlast voor de omgeving
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Wat merkt u ervan?
• Hinder voor de scheepvaart

o 27 mei -2 september 2019, brug wordt niet meer bediend: geen doorgang hoge 
scheepvaart >6,25 m. Lage scheepvaart kan passeren, behalve in weekenden 2-5 
augustus en 9-12 augustus.

• Hinder voor autoverkeer
o 2 weekenden in augustus 2019

 Afsluiting N3 van 2-5 augustus  
 Afsluiting N3 van 9-12 augustus

• Hinder voor vrachtwagens
o Gevaarlijke stoffenvervoer moet omrijden, via A16, knooppunt Zonzeel en Gorinchem

• Hinder voor fietsers en voetgangers
o Weekend 2-5 augustus mogelijkheid tot vervoer in busjes.
o Weekend 9-12 augustus doorgang aan 1 zijde van brug 

• Nachtelijke afsluitingen, van 22–25 aug. Van 21.00-05.00 uur



Bedankt voor 
uw aandacht!
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