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Dit is een nieuwsbrief voor bewoners op de Westelijke Dordtse Oever.
Hiermee informeert de gemeente de bewoners van Wieldrecht, het Schotman-terrein, de Wieldrechtse Zeedijk/Tweede Tol, de Rijksstraatweg en
Willemsdorp over de ontwikkelingen in hun omgeving.

DORDTSE KIL IV GAAT DOOR

Holland, het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam wordt er ruim 150 miljoen euro gesto-

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van Dordtse Kil IV
en de aansluiting A16/N3. De gemeente
start nu met de voorbereidingen voor de
aanleg van het nieuwe logistieke bedrijventerrein op de Westelijke Dordtse Oever.
Maarten Burggraaf, wethouder Economie:
‘Dit is heel goed nieuws na een lang traject. We kunnen nu werk gaan maken van
nieuwe bedrijvigheid, economische groei en

ken in de ontwikkeling van Dordtse Kil IV,
de verbetering van de infrastructuur en
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever.
Dordtse Kil IV krijgt een eigen ontsluiting
via de naastgelegen rijksweg, zodat het optimaal bereikbaar is.
------------------------------

WERK AAN DE WEG

betere bereikbaarheid. Ik kijk er naar uit

Rijkswaterstaat pakt de doorstroming van

om nieuwe bedrijven naar Dordrecht te ha-

het knooppunt A16/N3 aan met de aanleg

len en daarmee extra nieuwe banen voor

van een nieuwe oprit van de N3 naar de A16

de stad en de regio.’

(in zuidelijke richting) en het aanpassen
van andere op- en afritten. De gemeente

De gemeente wil met Dordtse Kil IV de stad

Dordrecht zorgt voor de aansluiting van

nog verder versterken door nieuwe bedrij-

Dordtse Kil IV op de A16 en voor een

ven en zo nieuwe banen aan te trekken.

nieuwe ontsluitingsweg die de Dordtse zee-

Daarmee wordt een belangrijke stap gezet

haven verbindt met Dordtse Kil I, II, III en

richting de 4.000 extra arbeidsplaatsen in

IV. Na de zomervakantie start de gemeente

Dordrecht. Samen met de Provincie Zuid-

met de aanbesteding.
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BOSKALIS GAAT AANSLUITING
A16/N3 UITVOEREN
Boskalis Nederland voert in opdracht van
Rijkswaterstaat het vernieuwen van het
knooppunt A16- N3 en de aansluitingen op
het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV
uit. Het projectteam van Boskalis voor de
A16/N3 zit de komende twee jaar in Dordrecht aan de Laan van Kopenhagen 100,
direct naast het werk.
Werkzaamheden direct na zomervakantie
Een van de eerste, zichtbare werkzaamheden buiten zijn de realisatie van een aantal
quick-wins. Dit zijn relatief eenvoudige
maatregelen die de doorstroming op de N3
en A16 verbeteren al voordat de nieuwe situatie gereed is. Boskalis voert deze werk-

bedrijventerrein. Op de plek waar straks de
Aquamarijnweg komt te liggen worden de
gronddepots bij de Wieldrechtse Zeedijk
weggehaald en afgevoerd naar het perceel
ernaast. Vervolgens worden de watergangen enigszins aangepast zodat de waterhuishouding weer op orde is. Ook zal er op
de dijk voorbelasting (2 meter zand) worden aangebracht. De dijk blijft met betonplaten bereikbaar voor fietsers en bestemmingsverkeer. Verder zal er voorbereidend
bodemonderzoek worden gedaan in de
Wieldrechtse Zeedijk en bij de Rijkstraatweg.
------------------------------

BOUWKUNDIGE VOOROPNAMES
EN MONITORING

zaamheden in de week van 17 september in

Een deel van de werkzaamheden aan de

de avonden en nachten uit.

weg vindt in de buurt van bebouwing

Op de A16 en N3 ontstaan in de spits gere-

plaats. Hoewel er vooraf goed nagedacht

geld lange. Ondernemers hebben al vaker

wordt over de uitvoering, kan het zijn dat

hierover hun zorgen geuit. De westelijke af-

er onverhoopt schade ontstaat aan gebou-

en toerit van en naar de A16 wordt tijdelijk

wen. Dan is het belangrijk dat de staat van

aangepast zodat de wachtrijen op de A16

de gebouwen vastgesteld wordt voordat de

en N3 bij drukte zo kort mogelijk zijn. Wan-

werkzaamheden van start gaan en daarvoor

neer de nieuwe aansluiting helemaal klaar

een bouwkundige vooropname te doen.

is zal het verkeer naar verwachting soepeler doorstromen.

Boskalis start na de zomer met de bouw-

-----------------------------

kundige vooropnames in hun werkgebied.
Op basis van de werkzaamheden, de duur

VOORBEREIDINGEN VAN
DE GEMEENTE

en de uitvoering wordt het gebied bepaald
waarbinnen de vooropnamen plaatsvinden.
Voordat de bouwkundige opnamen uitge-

Nu er groen licht is voor de ontwikkeling

voerd worden, krijgen de eigenaren daar-

van Dordtse Kil IV start de gemeente met

over een brief.

de voorbereidingen voor de aanleg van het
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Monitoringsprogramma

worden in verband met de veiligheid. Na de

Er gaan straks verschillende werkzaamhe-

zomer zijn de uitkomsten van het onder-

den door meerdere partijen uitgevoerd

zoek bekend en is duidelijk wat er gaat ge-

worden. Indien nodig wordt er ook tijdens

beuren.

de uitvoering van deze werkzaamheden ge-

------------------------------

monitord. De gemeente en Rijkswaterstaat
gaan daarvoor één gezamenlijk monito-

BOMENKAP LANGS A16

ringsprogramma opstellen waarin de ver-

De afgelopen tijd zijn een aantal voorberei-

schillende metingen en onderzoeken wor-

dende werkzaamheden, zoals het kappen

den gecombineerd. In september is dit pro-

van een deel van de bomen en het ver-

gramma duidelijk en zal daarover met de

plaatsen van een hoogspanningsmast, al

betrokkenen worden gecommuniceerd.

door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Na de
bouwvak zal Boskalis het resterende nood-

Noodzaak bouwkundige vooropname
Onlangs is het belang van een bouwkundige
vooropname wel duidelijk geworden. In de
buurt van het werk aan de drinkwaterleiding door Evides en BAM, maken de bewoners zich zorgen over hun huizen de lijken
te verzakken. De bewoners zijn daarover in

zakelijke deel van de bomen en struiken
langs de A16 gaan kappen. Ter hoogte van
de Wieldrechtse Zeedijk worden alle bomen
en struiken gekapt. Zoals afgesproken
wordt de bomenkap gecompenseerd door
nieuwe aanplant.
-----------------------------

gesprek met Evides en hebben contact gezocht met de gemeente. Heeft u hierover
tijdens de zomerperiode vragen dan kunt u

BODEMONDERZOEK NAAR
MOGELIJKE EXPLOSIEVEN

contact opnemen met omgevingsmanager
Andre Groninger van Rijkswaterstaat via
andre.groninger@rws.nl of via 0800-8002.
------------------------------

Dordtse Kil IV was in de Tweede Wereldoorlog een gebied waar bombardementen zijn
geweest. Om straks veilig te kunnen werken
wordt de bodem onderzocht op mogelijke

ONDERZOEK ZIEKE BOMEN
Dordrecht is begonnen met een grote bomeninspectie. Zo'n 10 duizend bomen in de
stad worden komende tijd gecontroleerd op
ziektes, zoals de essentakziekte. Ook langs

resten. Mochten er resten worden aangetroffen dan worden deze veilig weggehaald.
------------------------------

GEBIEDSINFORMATIEMARKT
24 SEPTEMBER

de Rijksstraatweg worden de essen gecontroleerd. Zijn de bomen ziek en leveren ze

Op maandag 24 september is er weer een

acuut gevaar op door bijvoorbeeld afbre-

gebiedsinformatiemarkt voor inwoners en

kende grote takken, dan moeten ze gekapt

bedrijven op de Westelijke Dordtse Oever.
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Op de markt informeren Rijkswaterstaat en
de gemeente u over de ontwikkelingen op
de Westelijke Dordtse Oever. Op de markt
vindt u ook Boskalis, de aannemer van de
aanpassingen aan de aansluiting A16/N3, en
andere partijen die actief zijn. Op de gebiedsinformatiemarkt kunt u terecht met

VRAGEN? U KUNT TERECHT BIJ
Aldo van Kleef is gebiedsmanager van de
Westelijke Dordtse Oever. Ondernemers en
bewoners kunnen bij hem terecht met vragen, opmerkingen, zorgen, tips e.d.
Aldo is te bereiken per mail
a.van.kleef@dordrecht.nl

uw vragen en kunt u elk heel uur een presentatie bijwonen. U bent van harte wel-

U kunt ook terecht bij het projectsecretari-

kom tussen 16.30 en 20.30 uur in het

aat. Ivana Stuurman en Petra de Deugd zijn

Postillion Hotel op de Rijksstraatweg 30.

te bereiken op 078-770 4890 en 078-770

------------------------------

4292 of per mail i.stuurman@dordrecht.nl
en pe.de.deugd@dordrecht.nl

DOET U ALS BEWONERSVERTEGENWOORDIGER MEE?

------------------------------

In uw directe omgeving, op de Westelijke

INFORMATIE OVER WESTELIJKE
DORDTSE OEVER

Dordtse Oever, vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Wij willen u daarover zo goed

Op www.dordrecht.nl/wdo vindt u de laat-

mogelijk informeren, zodat u weet wat u

ste informatie over de Westelijke Dordtse

kunt verwachten en wat u eventueel kunt

Oever. U vindt daar onder andere nieuws,

doen. Maar we willen ook graag van u we-

nieuwsbrieven, informatie over bestem-

ten wat er speelt in uw directe omgeving.

mingsplannen, duurzaamheid en bereik-

Daarvoor wordt een keer per kwartaal een

baarheid en contactgegevens van het pro-

overleg met de bewoners van de gehele

grammateam Westelijke Dordtse Oever. |||

Westelijke Dordtse Oever georganiseerd.
Meld u aan als vertegenwoordiger
Wij zijn op zoek naar mensen die als vertegenwoordiger willen optreden voor de bewoners van Wieldrecht, het Schotman-terrein, de Wieldrechtse Zeedijk/Tweede Tol,
de Rijksstraatweg en Willemsdorp. U kunt
natuurlijk ook op persoonlijke titel meedoen. Meldt u zich daarvoor aan bij Petra
de Deugd van het projectsecretariaat op
078-770 4292 of pe.de.deugd@dordrecht.nl
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