
 
 

Communicatie toolbox Wantijbrug - werkgevers 
 
Inleiding 
Van 19 januari tot 3 april 2020 is de Wantijbrug afgesloten in beide richtingen voor auto’s, motorfietsen en 
vrachtwagens. Klik hier voor de factsheet ‘renovatie Wantijbrug’.  
Nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer, (brom)fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug. 
Onderstaand de communicatie toolbox, met een korte uitleg, en de links naar de diverse documenten. 
 
Klik hier voor de RWS informatie brief. 
 
Hinder en omleidingsroutes 
Het verkeersmodel heeft een hinderkaart gemaakt van het gebied rondom de Wantijbrug. Klik hier voor de 
hinderkaart. 
 
De omleidingsroutes van RWS vindt u hier. Speciaal voor het vrachtverkeer heeft RWS deze flyer (in meerdere 
talen) ontwikkeld.  
 
Voor uw medewerkers en bezoekers hebben we in Word een voorbeeld tekst gemaakt die u kan plaatsen op 
het intranet en internet. De tekst is in Word, zodat u de mogelijkheid heeft de tekst nog iets aan te passen in 
de vormgeving van uw organisatie. Klik hier voor het algemene affiche voor weggebruikers, deze kunt u ook 
intern verspreiden.  
 
Maatregelen medewerkers 
In de gedachtenstroomkaart hebben we samengevat welke keuzes uw medewerkers dienen te maken. De 
gedachtenstroomkaart kunt u verspreiden onder uw medewerkers. 
In de borden rechts op de kaart, vindt u bij elke stap de maatregelen die getroffen zijn voor de sluiting van de 
Wantijbrug.  
1. De eerste keuze is nadenken of er die dag wel gereisd dient te worden. Is thuiswerken/flexibel werken 

een mogelijkheid? Daarnaast kan de keuze worden gemaakt om eerst thuis te starten en pas na de spits 
naar de werkplek te reizen.  

2. De tweede keuze is om je te verplaatsen, maar niet met de auto: met het openbaar vervoer, de waterbus 
of de e-fiets. Er is op de Staart Dordrecht een extra Waterbushalte gecreëerd. 

3. De derde keuze is om je wel te verplaatsen met de auto, maar reis naar een P&R-locatie. Voor de laatste 
kilometer(s): deelvervoer of carpoolen. 

4. Voor medewerkers die echt met de auto dienen te reizen, adviseren wij om altijd (elke dag) de 
verkeerssituatie in de gaten te houden en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Tot slot roepen we op 
om dan zoveel mogelijk te carpoolen. 

 
Speciaal voor de sluiting van de Wantijbrug is er een interactieve kaart ontwikkeld die alle plekken aangeeft, 
van de hubs tot aan de flexplekken in de regio. Klik hier voor de interactieve kaart.  
 
Voor de laatste informatie over de maatregelen (wat, kosten, enz.), ga dan naar https://ways2go.nl/nl/werk-
aan-de-weg/wantijbrug/  
 
Platform Samen Bereikbaar 
Het Platform zet in op slimme en duurzame mobiliteit en ondersteunt organisaties met diverse tools om de 
stap naar slimme, duurzame mobiliteit te zetten. Al ruim zestig organisaties zijn aangesloten. 
Klik hier voor ons visitekaartje en de aangesloten organisaties. Voor meer informatie over het platform, klik 
hier.  
Het Platform Samen Bereikbaar heeft als doel om 10% van het verkeer van de weg te halen, dit doen we door 
bedrijven te ondersteunen op het gebied van woon-werk verkeer en zakelijke ritten, maar ook voor logistieke 
processen. Voor ons stappenplan, klik hier. 
Voor logistiek, klik hier. 
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