KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER
WEGAFSLUITING
De minister van Infrastructuur en Milieu brengt het volgende ter kennis aan
belanghebbende.

In verband met het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden dient de
Drechttunnel (A16) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.
Dit betreft:
a) Westbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda) en
bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
b) Oostbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam)
c) Westbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda),
bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum) en af- en toerit 22 (Zwijndrecht)
d) Oostbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam) en
bijbehorende afrit 22 (Zwijndrecht)
De afsluitingen vinden plaats in:
Week 15
a) Van maandag 11 april 21:00 uur tot dinsdag 12 april 05:00 uur
b) Van dinsdag 12 april 21:00 uur tot woensdag 13 april 05:00 uur
c) Van woensdag 13 april 21:00 uur tot donderdag 14 april 05:00 uur
d) Van donderdag 14 april 21:00 uur tot vrijdag 15 april 05:00 uur
Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het
werk uitgesteld worden.
Omleidingen:
a) Verkeer op de A16 komende uit Rotterdam en gaande in de richting van DordrechtCentrum/Breda kan gebruik maken van de Westbuis (3+4) van de Drechttunnel en
bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
b) Doorgaand verkeer op de A16 kan gebruik maken van de Oostbuis (3+4) van de
Drechttunnel
c) Verkeer op de A16 komende uit Rotterdam en gaande in de richting van DordrechtCentrum/Breda kan gebruik maken van de Westbuis (1+2) van de Drechttunnel en
bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
Verkeer op de A16 komende uit Rotterdam en gaande in de richting van Zwijndrecht
wordt omgeleid via de af- en toerit 21 (Dordrecht-Centrum) (omleidingsroute A)
Verkeer komende uit Zwijndrecht en gaande in de richting van DordrechtCentrum/Breda wordt omgeleid via het onderliggende wegennet, de A16 links (BredaRotterdam) en af- en toerit 23 (Hendrik Ido Ambacht) (omleidingsroute Z)
d) Verkeer op de A16 komende uit Breda en gaande in de richting van
Zwijndrecht/Rotterdam kan gebruik maken van de Oostbuis (1+2) van de Drechttunnel.
Verkeer richting Zwijndrecht wordt omgeleid via afrit 23 (Hendrik Ido Ambacht)
Bijzonderheden:
Hulpdiensten kunnen in een noodsituatie met aangepaste snelheid het werkvak passeren.
Voor vragen met betrekking tot deze afsluiting:

Verkeersloket West-Nederland Zuid
Postbus 556 3000 AN Rotterdam
Tel. 088-7970770
verkeersloketzuidholland@rws.nl
Voor vragen van de media:
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Communicatie en Strategie,
pikettelefoon: 088-797 0566
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS WEST-NEDERLAND ZUID
Namens deze,
Het hoofd van district Zuid
Mevr. Ir. B.A.M. Janssen

