Communicatie toolbox groot onderhoud N3 - bezoekers
Inleiding
Sinds 6 augustus werkt Rijkswaterstaat aan het groot onderhoud N3. Door de slechte staat van de weg is
groot onderhoud noodzakelijk. Het werk duurt tot eind 2021.
Het groot onderhoud van de N3 wordt in fases uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zullen we
informatie toevoegen/aanpassen over de verwachte hinder in volgende fases.
In deze toolbox vindt u alle relevante links en informatie over de eerste fases van het groot onderhoud.
Raadpleeg de toolbox regelmatig voor updates (alle updates worden in dit document bijgevoegd). Wilt u
op de hoogte gehouden worden voor updates, mail dan naar info@samenbereikbaar.nl. U ontvangt dan
via de mail een bericht als er een update is met de link naar de toolbox.
Wilt u meer weten over alle werkzaamheden aan de N3? Kijk dan op www.n3werkzaamheden.nl.
Klik hier voor de algemene factsheet over het groot onderhoud N3 en een toelichting op de aangepaste
situatie voor het verkeer vanaf september 2020.
Weekendafsluiting N3 voor opbouwen nieuwe verkeerssituatie
Tussen september 2020 en oktober 2021 werkt aannemer Boskalis aan het 100 km gedeelte van de N3
(Merwedestraat - A16). Tijdens deze werkzaamheden blijft de N3 (beperkt) open. Dit deel van de N3
wordt in vier fases opgepakt, klik hier voor meer informatie.
Om dit mogelijk te maken, moet de N3 tijdelijk volledig worden afgesloten inclusief de toe- en
afritten. Het ombouwen wordt uitgevoerd tijdens een weekendafsluiting aan het begin van elke fase en
één aan het einde van de laatste fase. Tijdens deze weekendafsluitingen is de N3 in beide richtingen
afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16, inclusief de toe- en afritten. Verkeer wordt
omgeleid via de A15 en A16 (en omgekeerd), klik hier voor de omleidingsroute.
De eerste weekendafsluiting is van vrijdagavond 4 september tot maandagochtend 7 september. Op 4
september start de aannemer vanaf 20.00 uur met het plaatsen van afzettingen op de toe- en afritten,
als laatste volgt de hoofdrijbaan. De N3 is vanaf 21.00 uur volledig afgesloten. Dit duurt tot 7 september
05.00 uur. Nood- en hulpdiensten kunnen door het werkvak. De fiets- en voetpaden blijven open. Op de
Wantijbrug moeten fietsers en voetgangers even opletten, want er is maar één zijde beschikbaar. Dit
wordt met borden aangegeven. Het openbaar vervoer volgt dit weekend een andere route. Klik hier voor
meer informatie over de weekendafsluiting in september en de lokale bereikbaarheid.
Houd rekening met extra verkeersdrukte en langere reistijd tijdens de weekendafsluitingen, startend 4
september. Plan uw route voordat u de deur uitgaat.
Minder rijstroken op N3
Vanaf maandag 7 september is één helft van de N3 open voor verkeer, met drie rijstroken: twee
rijstroken voor het verkeer richting Papendrecht (A15) en één rijstrook voor het verkeer richting Breda
(A16). Om dit mogelijk te maken, wordt de vluchtstrook gebruikt als rijstrook. De rijstroken zijn versmald
en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. De toe-en afritten blijven zoveel mogelijk open. Klik
hier voor meer informatie.

Voorbeeldteksten voor op uw website
Om ervoor te zorgen dat u uw bezoekers, leden en/of klanten zo goed mogelijk kunt informeren, zijn er
twee voorbeeldteksten die u kunt gebruiken:
- Voorbeeldtekst voor leden van bijvoorbeeld sportverenigingen die frequent naar uw locatie
komen en in de omgeving wonen
- Voorbeeldtekst voor bezoekers van onder andere musea, horeca en hotels die uw locatie minder
frequent bezoeken én wellicht minder bekend zijn met de omgeving.
Deze teksten zijn bewust in Word, zodat u de teksten kunt aanpassen aan de vormgeving/stijl van uw website.
Wantijbrug in de N3
De renovatiewerkzaamheden aan de Wantijbrug duren nog tot begin november 2020.
In september en oktober zijn er ook nog diverse nachtafsluitingen om de Wantijbrug te balanceren en
testen. Deze afsluitingen worden vermeld op de website N3werkzaamheden.nl.
De fiets als reisalternatief
Heeft u bezoekers die nu regelmatig gebruik maken van de N3? Rijkswaterstaat biedt een aantal acties
aan als alternatief. Bezoekers die in de regio werken/wonen, kunnen vijf dagen lang gratis een e-bike
proberen via een deelnemende fietswinkel. Voor mensen die nu regelmatig met de auto over de N3
rijden, is er een kortingsregeling voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter. Kijk
op www.ways2go.nl/N3 voor meer informatie.
Platform Samen Bereikbaar
Wilt u als werkgever aan de slag met uw mobiliteitsbeleid? Kijk dan eens op de website van Samen
Bereikbaar. Al meer dan zestig organisaties zijn aangesloten en zetten zich in voor meer minder verkeer
in de spits. Het platform heeft als doel om 10 procent van het verkeer van de weg te halen door
bedrijven te ondersteunen op het gebied van woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Voor meer
informatie over het platform, klik hier of bezoek de website www.samenbereikbaar.nl.

