
Groot 
onderhoud N3 
en renovatie Wantijbrug

juli 2020
Kim Stelleman

1



2

Waarom, wat en hoe?

Fasering en planning

Hinder en maatregelen

Planning werkzaamheden

Vragen

Start groot onderhoud N3: 6 augustus
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Waarom? 

Een noodzakelijke opgave:

• Slechte staat van de weg en fundering
• Spoorvorming, slecht wegdek
• Hoogteverschillen, hobbels en kuilen
• N3 klaarmaken voor de toekomst
• Grootste onderhoudsopgave uit 

geschiedenis van Rijkswaterstaat
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Wat gaan we doen?
• Nieuwe fundering en nieuw stil asfalt op de N3
• Asfalt Wantijbrug en Papendrechtse brug vervangen
• Stille voegovergangen bij bruggen
• Geluidsscherm bij Leerpark vernieuwen
• LED verlichting
• Vangrail vervangen
• Bewegwijzering vervangen
• Realiseren onderdoorgang voor kleine dieren bij Kilweg
• Onderhoud aan viaducten en bruggen

Periode: augustus 2020 - eind 2021

Aannemer:
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Hoe gaan we dat doen?

• Uitvoering van het werk in fases, hinder op wisselende plekken en tijden.

• Hinder beperken: volledige wegafsluitingen alleen in (lange) weekenden en 
zoveel mogelijk tijdens vakantieperiodes. 

• Overige (werk)dagen: N3 blijft in beide richtingen open, wel minder 
rijstroken.
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Planning en volgorde uitvoering
2021: 

juni – juli
4 weekendafsluitingen

2020: 
september -
december

minder rijstroken

2021: 
januari - maart
minder rijstroken

2020: augustus
(zomervakantie)

4 lange 
weekendafsluitingen
Papendrechtse brug2020: oktober

(herfstvakantie)
2 weekendafsluitingen

Wantijbrug

2021: 
juni – oktober

minder rijstroken

2021: 
maart - juni

minder rijstroken

1

24

5

7

36
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Hinder weekendafsluitingen
• Weggedeelte is afgesloten voor alle verkeer, m.u.v. fiets- en voetpaden.
• Lange weekenden (Papendrechtsebrug augustus): 

– donderdagavond 22.00 uur – maandag 05.00 uur.
– afrit Staart donderdag 13 augustus vanaf 19.00 uur dicht
– toerit Staart donderdag 27 augustus vanaf 19.00 uur dicht

• Reguliere weekendafsluitingen: 
– vrijdagavond 22.00 tot maandagochtend 05.00 uur. 

• Omleidingsroutes met borden aangegeven.
• Hulpdiensten kunnen altijd over het werkvak en de bruggen.
• Hinder voor scheepvaart:

– Papendrechtse brug (lange weekendafsluitingen augustus): 
• stremming hoge scheepvaart (> 13.40 m. – NAP). 
• Bediening twee keer per dag: om 06.00 en 18.00 uur.

– Wantijbrug:
tot 10 november geen bediening hoge scheepvaart.
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Omleidingsroutes (weekenden augustus 2020)
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Hinder 100 km deel (3-0 systeem)
• Opzetten (nieuwe) fase: tijdens een weekendafsluiting (5x)
• Afsluiting tussen Merwedestraat en A16 beide richtingen
• De N3 daarna open in beide richtingen met minder rijstroken.
• Verkeer richting A15: 2 rijstroken, verkeer richting A16: 1 rijstrook.
• Versmalde rijstroken en maximumsnelheid 70 km/uur.
• Af- en toeritten blijven zoveel mogelijk open.
• Pechhavens waar nodig.
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3-0 systeem

2 rijstroken richting A15
1 richting A16
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Planning werkzaamheden Wantijbrug 

Project loopt op schema: nieuwe panamawielen ingehesen, installatie systemen 
voor bediening, besturing en bewaking bijna gereed.

• Inhijsen kleppen in 2 lange zomerweekenden:
– vrijdag 17 juli 21.00 uur – dinsdag 21 juli 05.00 uur (West-val)
– donderdag 23 juli 21.00 uur – maandag 27 juli 05.00 uur (Oost-val)
– N3 dicht voor alle verkeer tussen Papendrecht en de Staart.

• In augustus en september nog een aantal nachtafsluitingen voor balanceren 
en testen.

• Tot 10 november geen bediening hoge scheepvaart.
• Op 10 november 2020 renovatie gereed en brug volledig open.
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Omleidingsroutes (Wantij juli 2020)
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Planning totaal
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Informatie 
• Planning/agenda/nieuws etc

– www.N3werkzaamheden.nl

• Mobiliteitsmaatregelen: 
– www.samenbereikbaar.nl voor bedrijven
– https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/n3/ voor bewoners

• Plan je reis, check drukte
– www.dordrechtonderweg.nl

http://www.n3werkzaamheden.nl/
http://www.samenbereikbaar.nl/
http://www.dordrechtonderweg.nl/
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Opgave Drechtsteden tot 2026 
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Vragen?


