Verkeershinder N915
Alblasserdam – Ridderkerk v.v.
Weekendafsluitingen
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Weekendafsluitingen
N915 vanuit Alblasserdam richting Ridderkerk en andersom
Van vrijdag 20 april 21.00 uur tot maandag 23 april 05.00 uur en van vrijdag 27 april 21.00 uur tot maandag 30 april 05.00 uur is de
N915 afgesloten in beide richtingen.
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de volgende wegvakken en toe- en afritten voor al het
verkeer*:
• N915 incl. kruisingen vanaf de kruising Edisonweg tot de kruising Rotterdamseweg;
• Toe- en afrit N915-A15 Hendrik Ido Ambacht (21);
• Toe- en afrit N915-A15 Alblasserdam (22).
*Uitgezonderd hulpdiensten, ADR-transport, Landbouwverkeer en twee lijndiensten.
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar het weekend van vrijdag 4 mei van 21.00 uur tot maandag
7 mei 05.00 uur.
Z.O.Z.

Omleidingsroutes
• Vanuit Gorinchem richting Hendrik-Ido-Ambacht: volg de A15, dan de A16 richting Dordrecht en neem daarna afrit 23
(Hendrik-Ido-Ambacht);
• Vanuit Gorinchem richting Ridderkerk: volg de A15, dan de A16 richting Rotterdam en daarna de A38;
• Vanuit Rotterdam richting Hendrik-Ido-Ambacht: blijf de A16 volgen en neem vervolgens afrit 23 (Hendrik-Ido-Ambacht);
• Vanuit Rotterdam richting Alblasserdam: volg de A16, dan de A15 en keer daarna bij de aansluiting met de N3 (Papendrecht/
Dordrecht). Neem dan afrit 22 (Alblasserdam);
• Vanuit Rotterdam richting Papendrecht: volg de A16, dan de A15 en neem daarna afrit 23 (Papendrecht, kruising met de N3);
• Vanuit Ridderkerk richting Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht: neem toerit 21 op de A15 en keer vervolgens bij de aan
sluiting met de N3;
• Vanuit Ridderkerk richting Papendrecht/Dordrecht: neem toerit 21 op de A15 en keer daarna bij de aansluiting met de N3;
• Vanuit Ridderkerk richting Rotterdam: volg de Rotterdamseweg en vervolgens de A38;
• Vanuit Alblasserdam en Papendrecht richting Gorinchem: volg de Burgemeester Keijzerweg en de N3;
• Vanuit Alblasserdam en Papendrecht richting Hendrik-Ido-Ambacht: neem toerit 21 op de A15 en volg vervolgens de A15.
Volg daarna de A16 richting Dordrecht en neem dan afrit 23 (Hendrik-Ido-Ambacht);
• Vanuit Breda en Zwijndrecht richting Hendrik-Ido-Ambacht: neem afrit 23 (Hendrik-Ido-Ambacht) richting het centrum;
• Vanuit Hendrik-Ido-Ambacht: ga naar de A16, neem toerit 23 richting Rotterdam en volg de omleiding richting
Alblasserdam/Papendrecht via de A15.
Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.
Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

Bijzonderheden
Openbaar vervoer
• De volgende lijndiensten kunnen tijdens de werkzaamheden één keer per uur over de N915:
• Lijndienst 87 en 90
• Nachtbus 891
• Lijnbus 21 wordt omgeleid via de Pruimendijk – Molendijk.
• Alle overige lijndiensten maken gebruik van de A15 (tunnel).
Kijk voor de aangepaste dienstregeling op www.arriva.nl.
Bereikbaarheid industrieterrein Hendrik-Ido-Ambacht (wijk Oostendam)
Vrachtverkeer wordt door de bebouwde kom naar de A16 geleid. Dit komt door de afsluiting van de kruising Noordeinde.
Afvalbrengstation bereikbaar
Afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht is bereikbaar via de Damweg en de Molendijk.
Langzaam verkeer
Het ‘langzame verkeer’ (o.a. landbouwvoertuigen) kan op de gezette tijden samen met de voertuigen voor gevaarlijke stoffen
(ADR) over de N915.
Fietsers
Werken we ook aan het fietspad? Dan worden fietsers omgeleid naar de andere kant van de brug. Eén van de twee fietspaden is
altijd open.

Over de werkzaamheden
Tijdens de weekendafsluitingen vervangt Rijkswaterstaat rijbaanbreed de bestaande deklaag op verschillende wegvakken. We
vernieuwen detectielussen van de verkeersregelinstallaties en verlagen bermen. Ook voeren we werkzaamheden uit aan het viaduct ‘Damstraat’.
Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het onderhoudsprogramma dat Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland in 2018
uitvoert. In totaal gaat het om de renovatie van ongeveer 36 wegvakken en 82 bruggen, viaducten en/of tunnels. Met dit reguliere
onderhoud zorgen we ervoor dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig kan blijven rijden.
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op: werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl
Heeft u vragen? Twitter naar @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis)

