VRAGEN OF MELDINGEN?
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in uw
omgeving? Hier kunt u terecht:

WESTELIJKE

DORDTSE
OEVER
NUCHTER BIJZONDERE
DINGEN DOEN

Vragen of opmerkingen die te maken hebben met de rijksweg
A16 en de A16/N3 kunt u terecht bij omgevingsmanager
Linda de Lange van Rijkswaterstaat, bereikbaar via 0800-8002.

BEWONERS & ONDERNEMERS

NIEUWSBRIEF
ONTWIKKELINGEN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER

ROTONDE
AQUAMARIJNWEG

Vragen over het beheer van bedrijventerrein
DistriPark Dordrecht, Dordtse Kil III en Louter Bloemen,
Krabbepolder en Zeehavengebied kunt terecht bij de
parkmanager Ad van de Berg, telefoonnummer
06 51 15 62 11.

GROOT ONDERHOUD N3
BIJNA NAAR LAATSTE
FASE
Het groot onderhoud aan de N3 loopt
volgens planning. Het grootste deel van de
werkzaamheden zit er al op. Vanaf 21 juni
werkt Rijkswaterstaat aan de 4de en daarmee
laatste fase. Daarvoor is het nodig om de hele
N3 het weekend van 18 tot 21 juni af te sluiten.
Op dit moment werkt Rijkwaterstaat
op het deel tussen de A16 (Laan van
Europa) en de Laan der Verenigde Naties.
Van woensdagavond 2 juni tot en met
maandagochtend 7 juni is nog een open een afrit afgesloten. Het gaat om de oprit
Copernicusweg (richting A15) en de afrit van
de N3 naar de Laan der Verenigde Naties.
De planning is dat het groot onderhoud van
de N3 begin oktober 2021 klaar is.
Hinder in de regio deze zomer Rijkswaterstaat
werkt de komende zomer niet alleen aan de
N3. Er wordt ook gewerkt aan de aansluiting
N3-A15-N214 en de A15 tussen Papendrecht
en Sliedrecht wordt verbreed. Ook hiervoor
is het nodig om op een aantal momenten
weggedeelten af te sluiten.
Ga voor meer informatie naar
n3werkzaamheden.nl
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De huidige bypass van de Rijksstraatweg ten oosten van de
rotonde bij de Aquamarijnweg wordt begin juni weggehaald
en verplaatst naar de westkant van de rotonde. Dan kan de
Rijksstraatweg ten zuiden van de rotonde gereconstrueerd
worden en een watergang gegraven worden. Vervolgens
kan het verkeer rond juli over de nieuwe rotonde rijden.

Voor Dordtse Kil I & II en Amstelwijck-West is Frank
Swaghoven de parkmanager, telefoonnummer 06 40 71 16 61
Bij vragen over de werkzaamheden van de gemeente
aan de wegen of voorbereidingen voor DistriPark
kunt u terecht bij omgevingsmanager Alexandra Braas,
telefoonnummer 06 479 52 750.

DE WEGEN OP
DISTRIPARK DORDRECHT

INFORMATIE OVER WESTELIJKE
DORDTSE OEVER
Behalve in deze nieuwsbrief vindt u op
www.westelijkedordtseoever.nl ook de laatste informatie
over de Westelijke Dordtse Oever. U vindt daar onder andere
nieuws, nieuwsbrieven, informatie over duurzaamheid en
bereikbaarheid en contactgegevens van het gemeentelijke
programmateam Westelijke Dordtse Oever. Het nieuws over de
werkzaamheden aan de A16/N3 en voor DistriPark Dordrecht
ontvangt u via de app Westelijke Dordtse Oever in Uitvoering.

De aanleg van de wegen op DistriPark gaat onverminderd
door. Het groot asfaltwerk aan de Aquamarijnweg is naar
verwachting in augustus klaar. Daarna zal nog de afronding
van het riool plaatsvinden, net als een aantal laatste
werkzaamheden. Voor oktober is de Aquamarijnweg dan
helemaal klaar. Dan zal de weg, de rotonde en de open afritten aan de westkant van de A16 geopend worden.
De doorgaande route voor alle verkeer loopt vanaf dat
moment niet langer via de Rijksstraatweg, maar via de
Aquamarijnweg en A16 met de nieuwe op- en afritten.
Fietsers kunnen uiteraard wel via de Rijkstraatweg blijven
rijden, en via de nieuwe vrij liggende fietspaden langs de
Aquamarijnweg in DistriPark Dordrecht.
Willemsdorp en bedrijventerrein DistriPark Dordrecht
zijn vanuit richting Rotterdam direct bereikbaar via
de nieuwe afrit van de A16. En vanuit Willemsdorp en

DistriPark Dordrecht kunt u via de oprit A16 richting Breda
rijden. Dordtse Kil III krijgt met het doortrekken van de
Aquamarijnweg een tweede hoofdontsluiting op de A16.
Verkeer richting Dordrecht en Rotterdam moet tot het
einde van het jaar nog via de nieuwe Aquamarijnweg en
de aansluiting A16/N3 rijden. Wanneer de fietsbrug naast
het Beerpolderviaduct klaar is, eind dit jaar, kan ook de
op- en afrit aan de oostkant van de A16 open voor verkeer
en zijn alle nieuwe routes open. Fietsers kunnen dan
namelijk veilig over de aparte fietsbrug fietsen, los van het
auto- en vrachtverkeer van en naar DistriPark Dordrecht en
Willemsdorp. De op- en afritten gaan dus in twee delen
open; de westkant voor 1 oktober en de oostkant eind 2021.
De exacte data waarop de op- en afritten en nieuwe
Aquamarijnweg open gaan worden de komende tijd
samen met Rijkswaterstaat gepland. Direct na de zomer
volgt hierover meer informatie, zodat duidelijk is wanneer
u van de nieuwe routes gebruik kunt maken.
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BUFFERZONE
WIELDRECHTSE ZEEDIJK
De aanleg en het inplanten van bufferzone ten
zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk is klaar! Laat
het groen maar groeien.

NEGEN KAVELS
DISTRIPARK VERGEVEN

JUMBO OP
DORDTSE KIL III

De negen kavels van de eerste fase op
DistriPark Dordrecht zijn allemaal verkocht
of gereserveerd. Er wordt hard gewerkt
aan de bouw van de panden voor Dylan
Steel en ELCEE en Crocs, heeft haar
deuren in maart geopend. De opening van
hun distributiecentrum is een belangrijke,
nieuwe mijlpaal in het project.

De bouw van het pand
voor Jumbo is gestart. Aan
de Heliotroopring komt
een zogenaamde Cityhub
van Jumbo van waaruit de
thuisbezorging van online
bestelde boodschappen
geregeld gaat worden.

Bij de entree van DistriPark Dordrecht
langs de A16 komt een waterstoftankstation met horeca. Met een compleet
aanbod om te tanken of op te laden op
deze strategisch gekozen locatie langs de
A16 op het terrein van DistriPark Dordrecht.

FIETSVIADUCT NAAST BEERPOLDERVIADUCT
Aannemer Heijmans is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuw fietsviaduct zoals de
inrichting van het werkterrein en het aanbrengen van de damwanden. Daarna start de daadwerkelijke bouw
van het fietsviaduct. Als eerste worden de betonnen steunpunten gemaakt, waar het dek van het viaduct straks
op komt te liggen. Het ziet er naar uit dat eind september de liggers van het viaduct geplaatst worden. De
werkzaamheden aan het fietsviaduct duren tot en met december 2021.
Tijdens de werkzaamheden mag er op het huidige viaduct 30 km/u worden gereden. Daarnaast wordt de
weg op het viaduct versmald tot 5,5 meter. Hierdoor kan er veilig worden gewerkt. Tijdens het intrillen van de
damwanden is er meer ruimte nodig op het viaduct en leiden verkeersregelaars het verkeer langs het werkvak.
Tijdens sommige werkzaamheden gaat de Polder Oudendijk dicht voor verkeer. Dit wordt twee weken van
tevoren met gele borden bij het viaduct aangekondigd.

FIETSPADEN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER
Op de Westelijke Dordtse Oever is maar liefst 7,5 kilometer aan nieuwe fietspaden aangelegd!
De Rijksstraatweg gaat eind dit jaar ten noorden van de nieuwe rotonde dicht voor doorgaand autoverkeer.
Daarmee ligt er straks een vrije en daarmee veilige fietsroute van Willemsdorp naar de N217.
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Binnenkort worden nog meer nieuwe
namen bekend gemaakt van bedrijven die
zich op het logistieke bedrijventerrein gaan
vestigen. Ook deze bedrijven gaan voor
meer werkgelegenheid in Dordrecht en de
regio zorgen.
De kaveluitgifte verloopt dus voorspoedig,
maar ook op het gebied van infrastructuur
zijn belangrijke stappen gezet. Zo zijn
vorig jaar de extra rijstroken op de A16
richting het zuiden opgeleverd en in 2021
is DistriPark Dordrecht met een eigen open afrit direct ontsloten op de A16.
De gemeentelijke infrastructuur moet
klaar zijn voor 1 oktober 2021.

RECONSTRUCTIE HELIOTROOPRING
De werkzaamheden aan de Heliotroopring gaan de laatste fase in. Op
Heliotroopring wordt tussen het kruispunt met de Aquamarijnweg bij
de Wieldrechtse Zeedijk tot en met de bocht bij nummer 500 gewerkt
aan de reconstructie van de rijbaan en het herstel van de riolering.
Naar verwachting is het werk 30 juli klaar.

GROOT ONDERHOUD
AAN DE KILTUNNEL
Het groot onderhoud aan de Kiltunnel is in september 2020
gestart. De eerste contouren van het nieuwe kantoorgebouw
en nieuwe trappenhuis zijn buiten al zichtbaar. In april is er door
aannemerscombinatie sKILs in twee weekenden gewerkt en zijn
onder andere nieuwe kabelgoten onder het wegdek aangelegd.
Meer informatie kunt u vinden op de website kiltunnel.nl of in de
app Kiltunnel. Vanaf half mei is de bouw gestart van de nieuwe
midden cabine. Hierdoor is tolstraat 1 in beide richtingen niet meer
in gebruik. Wilt u contant betalen? Let dan goed op het pictogram van
de tolbeambten boven de tolstraten.
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