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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 (8 km) 

• Nieuw asfalt (10 km) 

• Onderhoud geluidsschermen en viaducten 

• Vervangen bewegwijzering en verlichting (duurzaam led) 

 

Wat niet? 

• Papendrechtse brug constructie (wel asfalt) 

 

En hoe? 

• Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd 



6 

Gefaseerde uitvoering 

Veilig werken en bereikbaar blijven 

In 8 fases 

• N3 is 10 kilometer lang, in één keer afsluiten 
onmogelijk 

 

In 4 wegvakken per rijrichting 

• 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 2e kw 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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Samenvatting 

• 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! 

 

 

 



Bedankt voor 
uw aandacht! 
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Geluid: de feiten 

• Wet milieubeheer van toepassing voor geluidsnormen langs rijks- en 

spoorwegen. 

 

• De maximale geluidnorm op woningen = 65 dB (voorkeurswaarde = 50 dB) 

Hangt altijd af van locatie en momentum. 

 

• Maximaal toegestane geluidproductie = geluidproductieplafond = GPP 

 

• 60.000 virtuele referentiepunten in NL om geluidproductie te meten. 

Voor ieder punt wordt de maximaal toegestane geluidproductie berekend, 

op basis van wettelijk rekenmodel. Info opgeslagen in het Geluidsregister.  

 

 Meer informatie over geluid:  
 www.rijkswaterstaat.nl/geluidregister 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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Geluid: de N3 

• Beheersen geluidproductie = verplichting Rijkswaterstaat 

 

• Jaarlijkse controle (naleving) op overschrijding GPP. 
 

• Maatregelen indien nodig 
 

• Maatregelen moeten voldoen aan doelmatigheidscriterium: 
Wegen de kosten op tegen het resultaat? Berekening = wettelijke methodiek 
 

• Inspraak en beroep mogelijk  
 
 

 Meer informatie over geluid:  
 www.rijkswaterstaat.nl/geluidregister 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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• Er is minder verkeer mogelijk 

 

• Sterk verminderde capaciteit tijdens werkzaamheden 

– 1 rijstrook per rijrichting 

– Lagere maximumsnelheid 

– Smal en bochten  

 

• En daarnaast speelt ook: 

– Blijvende verzakking 

– Trend: autogebruik stijgt 

– Kwetsbare omgeving 

– Evenementen 

 

 

 

 

De uitvoering aan de N3 geeft hinder 
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Hoe kunnen we elkaar komende tijd helpen om 
hinder te beperken? 

RWS Bewoners/ weggebruikers/ werkgevers 

Vanaf nu: 
Inzet hinderbeperkende 
maatregelen 
 
2020: aannemer start 
2022: werk gereed 
 

Vanaf nu: 
Zoek alternatieven 
Tref uw voorbereidingen 
 
Werkgevers / organisaties: 

Investeer in alternatieven 
Maak plannen met leveranciers 
Communiceer met uw doelgroepen 
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Wat speelt er nog meer? 

• Complexe omstandigheden 

– Blijvende verzakking 

– De Nederlander rijdt meer dan ooit 

– Bouwverkeer 

– Kwetsbare omgeving 

– Geen toename stikstofuitstoot  

– Bereikbaarheid, evenementen 

– Andere projecten (bijv. hoogspanning tracés) 
  

• Veilige doorstroming 
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       Optimalisatie verkeerslichten 

• Voor alle doelgroepen weggebruikers tijdens de uitvoeringsperiode 
 

• Nieuwe verkeersstromen tijdens werkzaamheden 
 

• Groentijden worden per richting aangepast 
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     Niet reizen / ander tijdstip 

• Niet reizen betekent een voertuig minder op de weg 

 

• Waar mogelijk thuiswerken / andere vertrektijd kiezen 

 

• Spitsmijden (vooral in de ochtend: voor 6 uur is er nog ruimte) 

 

 

Mobiliteitsmanagement 

Stimuleren alternatief reisgedrag 
 - niet reizen 

- ander tijdstip 
- ander vervoersmiddel 
- andere route 
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     Ander vervoersmiddel: fiets 

• Veel lokaal verkeer: 37% van alle verplaatsingen 

 

• Onderzoek onder werknemers toont potentieel: 

– 46% werknemers woont binnen 7,5 km van het werk (fietsafstand) 

– 18% werknemers woont tussen 7,5-15 km van het werk (e-fietsafstand) 

– 66% van deze werknemers reist nu met auto 

 

• Alternatief voor alle faseringen 

 

• Belangrijk voor langetermijn- 
doelstellingen 

 

  

 

 

 

Mobiliteitsmanagement 

Stimuleren alternatief reisgedrag 
 - niet reizen 

- ander tijdstip 
- ander vervoersmiddel 
- andere route 
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      Ander vervoersmiddel:  
      Openbaar Vervoer 

• Vooral tijdens fasering 2 (bruggen) is Waterbus goed alternatief 
tussen Papendrecht en Dordrecht 

– Brug te steil om te fietsen? Waterbus alternatief! 

 

• Merwedelingelijn mogelijk alternatief voor reizigers van/naar 
noordoosten 

 

• Checken: restcapaciteit NS 

 

 

Mobiliteitsmanagement 

Stimuleren alternatief reisgedrag 
 - niet reizen 

- ander tijdstip 
- ander vervoersmiddel 
- andere route 
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      Andere route 

• RWS zorgt voor tijdige en duidelijke aankondigingen van 
werkzaamheden zodat weggebruikers een andere route kunnen 
kiezen. 

 

 

Mobiliteitsmanagement 

Stimuleren alternatief reisgedrag 
 - niet reizen 

- ander tijdstip 
- ander vervoersmiddel 
- andere route 
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• Voor alle doelgroepen relevant, wordt doelgroepenspecifiek ingezet 

 

• Diverse middelen: 

– centraal interactief digitaal platform 

– websites RWS.nl, vanAnaarBeter.nl Dordrecht.nl, Papendrecht.nl 

– bijeenkomsten 

– Bewonersbrieven 

– Landelijke informatielijn 

– krant 

– Radio + regionale tv 

– social media etc. 

 

• Vóór en gedurende  
uitvoeringsperiode belangrijk 

 

 

Communicatie 
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• Specifieke vorm van communicatie 

 

• Weggebruikers informeren over actuele situatie op de weg 

 

• Bijvoorbeeld door middel van: 

– Pushberichten: persoonlijk bericht via Flitsmeister/Waze 

– Reistijden: inzicht in reistijd per modaliteit 

– Camera’s: live beeld van verkeerssituatie 

 

• Monitoring en evaluatie  
d.m.v. data 

 

 

Smart 
Mobility 

 

Slimme 
reisinfo 
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Aanvullende maatregelen nodig 

Inzetten op: 
 

• Communicatie 

 

• Slimme reisinformatie / data 

 

• Mobiliteitsmanagement 

– Niet reizen 

– Ander tijdstip 

– Ander vervoermiddel 

– Andere route 
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Wat kunnen werkgevers/ organisaties  doen? 

• Investeer in alternatieven 

• Maak plannen met leveranciers 

• Communiceer met uw doelgroepen 
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Hoe nu verder als RWS & Partners? 

• Minder Hinder Plan met maatregelen vormt basis voor voorbereiding 

tot aan 2020 

• Deel maatregelen als eis meegeven aan aannemer 

• Deel maatregelen samen met gemeente Dordrecht, Platform Samen 

Bereikbaar, werkgevers, stakeholders, et cetera uitwerken tot 

concreet plan van aanpak 

• Samen bepalen wie welke verantwoordelijkheid neemt 

• Informatiebijeenkomst(en) werkgevers en bewoners 

• Met nood- en hulpdiensten en OV in detail doorpraten 
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Meer informatie:  

• Websites  
– www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n3-groot-onderhoud/index.aspx 

– www.dordrecht.nl 

– www.papendrecht.nl  

• Centraal interactief digitaal platform N3 (vanaf 2019) 

• Bijeenkomsten voor bewoners en bedrijven 2018 t/m 2020 

• Bewonersbrieven 

• Landelijke informatielijn 0800-8002 

• Social media: Twitter, Facebook 

• Regionale kranten 

• Radio / regionale televisie 


