Toolbox voor werkgevers
Werkzaamheden fietspad Merwedebrug N3 Papendrecht in 2022
Van 31 januari 2022 tot en 30 april 2022 is het fietspad op de Merwedebrug bij Papendrecht (N3) in
beide richtingen afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. (Brom)fietsers moeten rekening
houden met circa een half uur extra reistijd.
Wat gebeurt er tijdens de renovatie?
Rijkswaterstaat vervangt de oude houten balken en brengt een nieuwe verflaag aan op de stalen
oplegpunten die vrijkomen bij het verwijderen van de oude balken. De nieuwe houten balken
worden tenslotte voorzien van een rode asfaltlaag. Hiermee is het fietspad weer comfortabel
bruikbaar voor de komende jaren.
Naar verwachting gaat op 30 april 2022 het vernieuwde fietspad weer open voor (brom)fietsers. De
werkzaamheden vinden alleen plaats aan het fietspad, niet op de weg. Er wordt gedurende 3
maanden gewerkt vanaf een ponton op het water.
Fietsers en bromfietsers moeten rekening houden met circa een half uur extra reistijd.
Alternatieven en handige apps
Onderstaand bieden wij fietsers een aantal alternatieven om de hinder tijdens de werkzaamheden zo
veel mogelijk te beperken.
Thuiswerken/werkplek dichterbij?
Heb je de mogelijkheid om thuis te werken of op een plek dichterbij bij huis, maak daar dan gebruik
van. Al is het maar voor 1 of 2 dagen per week. Ook dat scheelt!
Kijk op de website van Ways2go voor allerlei tips en tricks.

Maak gratis gebruik van de pont
Tijdens de werkzaamheden Merwedebrug N3 Papendrecht vaart er speciaal voor fietsers en
voetgangers een gratis pont. Deze vaart doordeweeks en op zaterdag elk half uur vanaf 6.15 u tot
18.00 uur.
Hiervoor komen twee tijdelijke aanlegsteigers bij de brug tussen Papendrecht en Dordrecht
Kerkeplaat. Locatie: tussen Kerkeplaat in Dordrecht (ruïne Huis te Merwede) en Huys de Merwede in
Papendrecht De dienstregeling van de pont is te vinden op borden bij de steigers en via de website
van Riveer.

Download de app van Riveer
Voor de tijdelijke pontverbinding kunnen (brom)fietsers gebruik maken van een app: de Riveer app.
Deze is kosteloos te downloaden via de Apple Store of Google Play. De app stuurt een gratis
pushbericht als de vaartijden van de pont veranderen of als de pont vanwege slechte
weersomstandigheden tijdelijk niet kan varen.
Download De Bouwapp van de aannemer
Ook aannemer Hollandia Services heeft speciaal voor dit project een projectpagina aangemaakt in De
BouwApp. Deze is gratis te downloaden via de Apple Store (iOs) of Google Play (Android). In de app
gaat u naar “Vervanging fietspad Papendrechtse Brug”.

Waterbus
De reguliere waterbus lijn 22 tussen Papendrecht en Dordrecht vaart ook. Daar kan de fiets op mee.
Omrijden
Er is ook een omleidingsroute ingesteld. Deze gaat via de Baanhoekweg. Op het kaartje hieronder is
deze aangegeven.

Scheepvaart

Ook het scheepvaartverkeer ondervindt hinder. Zo is er stremming via de Basculebrug, daar starten
de onderhoudswerkzaamheden. De brug wordt niet bediend tijdens de werkzaamheden voor de
hoge scheepvaart van maandag 31 januari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022. Er zijn continu
twee onderdoorvaart openingen voor lage scheepvaart beschikbaar. Gedurende het werk geldt er
een hoogte- en breedte beperking. De scheepvaart wordt o.a. geïnformeerd via de berichten aan de
scheepvaart (BAS-bericht).

Blijf op de hoogte
Algemene informatie over de omleidingsroutes voor fietsers is te vinden op de website van Ways2go:
of via de pagina van RWS.
Wilt u maatwerk advies op mobiliteit, neem contact op met Anna Schouten van Samen Bereikbaar.

