Hinder voor scheepvaart

Onderhoud aan N3
Merwedebrug bij
Papendrecht

In augustus vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de
brug over de Beneden Merwede in de N3 (de Papendrechtse brug).
Tijdens vier lange weekenden in augustus is de brug gestremd voor
de hoge scheepvaart (hoger dan 13.40 m. ten opzichte van NAP):
• Van donderdag 6 augustus 22.00 uur tot
maandag 10 augustus 05.00 uur
• Van donderdag 13 augustus 22.00 uur tot
maandag 17 augustus 05.00 uur
• Van donderdag 20 augustus 22.00 uur tot
maandag 24 augustus 05.00 uur
• Van donderdag 27 augustus 22.00 uur tot
maandag 31 augustus 05.00 uur
Buiten deze tijden wordt de brug normaal bediend. De lage
scheepvaart (tot 13.40 m. ten opzichte van NAP) kan onder het vaste
deel van de brug doorvaren.

Hinder voor de scheepvaart
Tijdens de weekendafsluitingen is de bediening van de
Papendrechtse brug beperkt tot twee keer per dag: om 06.00 uur
en om 18.00 uur.
De reguliere doorvaarthoogte voor de scheepvaart is 13.40 m. ten
opzichte van NAP. Voor hoger scheepvaartverkeer kan de klep van de
brug dus alleen geopend worden om 06.00 en 18.00 uur.

Een brugopening kan worden aangevraagd bij Verkeersmanagementcentrale (VMC) Rhoon via marifoonkanaal 22 of
het telefoonnummer 088-7985132. Kijk voor RWS berichtgeving voor
de scheepvaart ook op: www.vaarweginformatie.nl

Groot onderhoud N3
De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug zijn onderdeel van
het groot onderhoud N3. De N3 krijgt een nieuwe fundering en stil
asfalt. We vervangen de verlichting door ledverlichting en er komen
stillere voegovergangen bij de bruggen. Waar nodig voert
Rijkswaterstaat onderhoud uit aan viaducten en geluidschermen.
Het onderhoud aan de N3 voeren we in fases uit. De werkzaamheden
starten in augustus 2020 en duren tot eind 2021.
Om de hinder te beperken, vinden de volledige wegafsluitingen in
(lange) weekenden plaats en voeren we een deel van het werk tijdens
de vakantieperiodes uit. Op overige (werk)dagen blijft de N3 in beide
richtingen open, wel met minder rijstroken en versmald. Er zijn dan
twee rijstroken beschikbaar voor verkeer richting Papendrecht (A15)
en één rijstrook voor verkeer richting Breda (A16).

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.n3werkzaamheden.nl
Twitter: @Rijkswaterstaat, @RWS_WNZ of bel 0800 - 8002.
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