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WERK AAN DE 
AANSLUITING A16/N3

Het kwart klaverblad is klaar

Het verkeer vanaf de N3 naar Breda kan nu 

zonder te wachten voor de verkeerlichten, 

direct de A16 op rijden. En dat scheelt 

aanzienlijk in de files bij de aansluiting van de 

A16 op de N3. Het is was wel even wennen 

voor het verkeer richting Breda en naar 

Wielwijk, dat nu anders moet voorsorteren. 

Maar nu de nieuwe opritten klaar zijn, 

stroomt het verkeer al veel beter door. 

Het totale effect van de nieuwe aansluiting is 

pas merkbaar in juli 2020, wanneer ook 

de nieuwe parallelbaan tot het benzinestation 

De Zuidpunt open gaat voor het verkeer.

Meer informatie vindt u op 
www.rijkswaterstaat.nl/hindera16n3
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HET STAAT ER: HET GROTE 
DISTRIPARK BOUWBORD

Hebt u hem al gezien? Langs de A16 staat het mega 

grote bouwbord van DistriPark Dordrecht. Waarmee heel 

duidelijk is dat er 67 hectare logistiek terrein te koop is.



Aanleg hoofdwegen

Ook de voorbereiding voor de aanleg van de 

hoofdwegen op DistriPark Dordrecht is in volle gang. 

Hier komt de nieuwe Aquamarijnweg te liggen die 

van Dordtse Kil III tot aan de nieuwe rotonde bij de 

nieuwe afrit van de A16 loopt. De daadwerkelijke 

uitvoering start in het tweede kwartaal van 2020 en  

is in het derde kwartaal van het jaar erop klaar.

Dijkweg doorgetrokken

Deze zomer is er hard gewerkt aan het doortrekken 

van de dijkweg. De weg kan volgend jaar gebruikt 

worden voor eventueel bouwverkeer, mochten 

de eerste percelen op DistriPark Dordrecht 

ontwikkeld gaan worden. We willen namelijk 

geen bouwverkeer over de Rijksstraatweg hebben. 

En de Aquamarijnweg is dan nog niet klaar. 

VORDERINGEN 
WERKZAAMHEDEN VAN 
DE GEMEENTE
Verbreding Rijksstraatweg en aanleg fietspad

Het vrijliggende fietspad langs de Rijksstraatweg 

is klaar! Fietsers kunnen nu veilig naast de 

Rijksstraatweg fietsen tussen het Beerpolderviaduct 

over de A16 en de Oude Beerpoldersekade. Vanaf 

volgend jaar 1 april wordt het fietspad verder 

doorgetrokken richting de nieuwe rotonde en 

komt er nog een nette toplaag overheen. Met de 

verbreding van de Rijksstraatweg is aan de westkant 

begonnen. Het werk is daar nu klaar. We zijn nu 

gestart aan de oostkant, dit werk duurt tot 1 oktober. 

Vanwege het stormseizoen mag er tot 1 april niet 

gewerkt worden op de dijken. Na 1 april werken we 

de Rijksstraatweg verder af, inclusief aanpassingen 

van de bestaande inritten.
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Klaarmaken eerste bouwkavels 

op DistriPark Dordrecht

De gemeente is ook aan de slag gegaan 

met het voorbereiden van twee toekomstige 

bouwkavels op DistriPark. Het werk wordt 

uitgevoerd op de nu nog agrarische 

percelen ten westen van de Rijksstraatweg.

En vanaf oktober zult u nog meer 

werkzaamheden zien, want dan worden 

de toekomstige zijstraten van de 

Aquamarijnweg met zand voorbelast. 



WDO APP
Werkzaamheden A16/N3 weten? 

Check de App Westelijke Dordtse 

Oever in Uitvoering 

In de app vindt u informatie over de 

werkzaamheden, omleidingen en de 

planning van de aansluiting A16/N3 

door Rijkswaterstaat en de aanleg van 

het nieuwe DistriPark Dordrecht door 

de gemeente. U krijgt een berichtje 

op uw telefoon of tablet als er nieuwe 

werkzaamheden aankomen. U vindt er 

ook contactinformatie en kunt direct 

bellen of een bericht sturen als u 

vragen of opmerkingen heeft. 

De app is gratis te downloaden in de 

Google Playstore en de App Store.

DORDTSE KIL BUSINESSDAG 
17 OKTOBER: 
GEBIEDSINFORMATIEMARKT 
NIEUWE STIJL

De jaarlijkse gebiedsinformatiemarkt Westelijke Dordtse 

Oever heeft een andere vorm dan dat u van ons gewend 

bent. We informeren u dit keer over de ontwikkelingen en 

de werkzaamheden op de Westelijke Dordtse Oever op 

het 1e Dordtse Kil Businessdag op donderdag 17 oktober. 

Samen met Rijkswaterstaat is de gemeente dit jaar 

hoofdsponsor van dit nieuwe evenement. 

U bent van harte welkom! 

Wij nodigen u van harte uit op onze stand en voor de 

presentatie die we samen met Rijkswaterstaat geven over de 

werkzaamheden op de Westelijke Dordtse Oever, de planning 

en de ontwikkelingen voor DistriPark Dordrecht. U kunt bij ons 

terecht voor informatie en de antwoorden op uw vragen. 

De Dordtse Kil BusinessDag is een beursvloer van lokale 

ondernemers, gemeente en betrokkenen, een interessant 

programma en een gezellige informele netwerkborrel als 

afsluiting. Het evenement vindt plaats op 17 oktober van 

15.00 – 20.00 uur in het Postillion Hotel Dordrecht en is gratis 

toegankelijk voor bezoekers. Wij vragen u wel zich aan te 

melden via www.dkib.nl/businessdag

INLOOPMIDDAGEN 
BOSKALIS

Aannemer Boskalis organiseert iedere maand 

een inloopmiddag voor informatie over de 

werkzaamheden die zij in opdracht van 

Rijkswaterstaat uitvoeren voor de A16/N3. 

Iedereen die vragen over het werk heeft kan 

langskomen, het projectteam van Boskalis 

staat hen graag te woord. 

Wanneer:  Iedere 1e dinsdag van de maand

Waar:         Boskalis keet, toegang via 

 Rijksstraatweg ter hoogte 

 van Keerweer 60

 Tijd:           13.00 -15.00 uur



INFORMATIE OVER DE
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 bestemmingsplannen, 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.

U kunt ook meedoen en uw mening geven via het Ondernemerspanel 

Westelijke Dordtse Oever. Stuur daarvoor een mail naar Aldo van Kleef,

gebiedsmanager, a.van.kleef@dordrecht.nl
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MELDINGEN OPENBARE RUIMTE? 
VERTEL HET FIXI

Geeft u weleens meldingen voor de openbare ruimte door? Dat kan nu met 

het nieuwe systeem, Fixi! De Fixi app nog niet gedownload? Download de 

app zodat gemakkelijk een melding kunt maken. Ga voor meer informatie 

naar www.dordrecht.nl/wijklijn. Wij maken Dordt …schoon, heel en veilig!. fixi.nl

HOUD UW

OMGEVING 

IN VORM

GEBRUIK GRATIS 

DE FIXI APP

GAT IN DE WEG?
MELD HET MET FIXI

Wij maken Dordt 
schoon, heel en veilig!


