Hinder voor weggebruikers

Groot onderhoud
N3 augustus 2020
– eind 2021

In augustus start Rijkswaterstaat met het groot onderhoud N3.
Het werk duurt tot eind 2021. Wegverkeer ondervindt hinder op
de N3. Houd rekening met extra reistijd door omleidingsroutes,
minder en versmalde rijstroken, en een maximumsnelheid van
70 kilometer per uur.

Groot onderhoud N3
De N3 verkeert in slechte staat. Daarom is groot onderhoud van de
weg noodzakelijk. Er komt nieuwe fundering en nieuw stil asfalt op
de N3. De Papendrechtse brug en de Wantijbrug krijgen nieuw asfalt
en stille voegovergangen. We vernieuwen het geluidsscherm bij het
Leerpark en de overige schermen passen we waar nodig aan. Er komt
LED verlichting. We vervangen de vangrail en bewegwijzering en we
voeren onderhoud uit aan viaducten en bruggen.
Om de hinder te beperken worden volledige wegafsluitingen alleen
in (lange) weekenden gepland en zoveel mogelijk tijdens vakantieperiodes. Op overige (werk)dagen blijft de N3 open in beide
richtingen, wel minder rijstroken.

Werk in fases
Het werk wordt in fases uitgevoerd. De mate van hinder varieert
per fase.

Tussen september 2020 en oktober 2021 werkt aannemer Boskalis
aan de Randweg bij Dordrecht (Merwedestraat - A16). Dit deel van
de N3 wordt in vier fases opgepakt:

Wanneer

Werkzaamheden aan de N3 tussen:

september –
december 2020

Merwedestraat – Copernicusweg

januari – maart 2021

Copernicusweg – A16

maart – juni 2021

A16 – Laan der Verenigde Naties

juni – oktober 2021

Laan der Verenigde Naties – Merwedestraat

Tijdens deze werkzaamheden zijn er drie rijstroken op één helft van
de weg. Twee rijstroken voor het verkeer richting Papendrecht (A15)
en één rijstrook voor het verkeer richting Breda (A16). Om dit
mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de vluchtstrook.
De rijstroken zijn versmald en er geldt een maximumsnelheid van
70 km/uur. De toe-en afritten blijven zoveel mogelijk open.
Waar mogelijk worden er pechhavens aangebracht.
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Verkeer op de N3 richting A15 rijdt tijdens de werkzaamheden over twee rijstroken. Verkeer op de N3 richting A16 rijdt tijdens de werkzaamheden over één rijstrook.

Voorbereiden tijdens weekendafsluiting

Advies aan weggebruikers

Om dit mogelijk te maken, moet de N3 tijdelijk worden afgesloten.
Het ombouwen wordt uitgevoerd tijdens een weekendafsluiting aan
het begin van elke fase en één aan het einde van de laatste fase.

Rijkswaterstaat doet er samen met de gemeenten alles aan om de
hinder tijdens het groot onderhoud zoveel mogelijk te beperken.
Naast omleidingen kijken we ook naar maatregelen zoals het anders
afstellen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen en
acties om fietsen te stimuleren.

Tijdens deze weekendafsluitingen is de N3 in beide richtingen
volledig afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16.
Verkeer wordt omgeleid via de A16 en A15 (en omgekeerd).
Kijk voor de planning van deze weekendafsluitingen op
www.N3werkzaamheden.nl.

Hinder tijdens overige werkzaamheden

Als weggebruiker kunt u zelf ook iets doen om de hinder te
beperken. Denk bijvoorbeeld aan:
• de fiets/e-bike pakken;
• op andere tijden (buiten de spits) reizen;
• thuis of op een andere locatie werken

De N3 tussen de Merwedestraat en de A15 wordt in 3 delen
aangepakt. Hiervoor zijn 10 (lange) weekendafsluitingen nodig.
Er gelden dan omleidingsroutes. Kijk voor meer informatie op
www.N3werkzaamheden.nl of bekijk de factsheets.
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