Communicatie toolbox groot onderhoud N3 - bezoekers
Inleiding
Vanaf 6 augustus start Rijkswaterstaat aan het groot onderhoud van de 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 meer
informatie toevoegen 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.
En we informeren u over de werkzaamheden aan de Wantijbrug in juli.
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.

Bijzonderheden
De lange weekendafsluitingen in augustus gelden niet voor nood- en hulpdiensten, (brom)fietsers en
voetgangers. Zij kunnen wel gebruik maken van de brug over de Beneden Merwede. Openbaar vervoer
op deze route kan tijdens de afsluitingen niet over de brug en rijdt via een omleidingsroute.

Hinder en omleidingsroutes
In augustus starten we met vier lange weekendafsluitingen tussen Papendrecht en de Staart Dordrecht.
Klik hier voor de omleidingsroutes tijdens deze vier weekendafsluitingen. Klik hier voor de
omleidingskaart Papendrechtse brug van de weekendafsluitingen. Klik hier voor de detailkaart van de open afritten die afgesloten zijn tijdens de weekendafsluitingen in augustus.

Klik hier voor de algemene factsheet over het groot onderhoud N3 en een toelichting op de aangepaste
situatie voor het verkeer vanaf september 2020.

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 juli 2020
worden de nieuwe brugdelen (vallen) ingehesen in 2 weekenden (17-21 juli en 23-27 juli).
Klik hier voor de factsheet Renovatie Wantijbrug afsluitingen juli Wantijbrug/N3. In de periode augustus
tot en met oktober zijn er ook nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de Wantijbrug te 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.

