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Betreft Opengaan op- en afritten A16

Geachte bewoner of ondernemer,

Na jarenlange voorbereiding en werkzaamheden hebben we begin oktober een belangrijk moment.
Dan gaan namelijk de nieuwe op- en afrit bij DistriPark op de parallelbaan van de A16, de rotonde
en de wegen op het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht open. De Aquamarijnweg is vanaf
Dordtse Kil III doorgetrokken over DistriPark Dordrecht en sluit aan de zuidkant aan op de nieuwe

rotonde van de Rijksstraatweg en de op- en afrit A16.

Snelle route van en naar Willemsdorp
Via de nieuwe op- en afrit A16 bij de rotonde in DistriPark, kunt u vanuit Willemsdorp direct de A16
op richting Breda. En komend vanuit Rotterdam of Dordrecht Centrum kunt u via de nieuwe afslag
ook direct naar Willemsdorp rijden. U hoeft dus niet meer via de verkeerslichten bij de aansluiting
A16/N3 en de Rijksstraatweg te rijden. In feite pakt u simpelweg een afslag later op de A16.

Wilt u vanuit Willemsdorp richting Dordrecht of Rotterdam, dan moet u tot het einde van het jaar
nog via de nieuwe Aquamarijnweg en vervolgens de aansluiting A16/N3 rijden. De op- en afrit bij
Willemsdorp aan de andere kant van de A16, ten noorden van de Moerdijkbrug, gaat eind 2021
open. Dan is namelijk de nieuwe fietsbrug naast het Beerpolderviaduct klaar. Fietsers kunnen
daarover veilig fietsen, los van het auto- en vrachtverkeer van en naar DistriPark Dordrecht.
In de bijlage vindt u kaarten met de routes van en naar Willemsdorp. U kunt de kaarten ook

downloaden op www.westelijkedordtseoever.nl/bereikbaar

Rijksstraatweg dicht voor doorgaand autoverkeer
Wanneer de nieuwe op- en afrit begin oktober open is, gaat de Rijksstraatweg dicht voor
doorgaand autoverkeer. De weg wordt net ten noorden van de rotonde afgesloten. Het is de
bedoeling dat doorgaand autoverkeer voortaan via de parallelweg en A16 gaat rijden. Ook is de
nieuwe Aquamarijnweg door DistriPark en Dordtse Kil III beschikbaar voor doorgaand verkeer.
Fietsers kunnen gewoon over de Rijksstraatweg blijven rijden en krijgen daarmee een veiligere
fietsroute. Er rijdt dan alleen nog lokaal bestemmingsverkeer over de Rijksstraatweg.

Op de hoogte blijven?
Na de zomer informeren wij u in detail over het opengaan van de nieuwe wegen, zoals de precieze
data, via nieuwsbrieven en www.westelijkedordtseoever.nl Wilt u nieuwsberichten direct op uw
telefoon? Download dan de app "Westelijke Dordtse Oever in Uitvoering".

Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met 06-34300695 of stuur een mail naar

westelijkedordtseoever@dordrecht.nl

Met vriendelijke groeten,

Walter van Beers

Projectleider
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