
 
 

 

Webinar voor werkgevers 
Onderwerp van gesprek: 

de werkzaamheden aan het fietspad Merwedebrug N3 Papendrecht en de oplossingen en 
alternatieven 
17 januari 2022 

 
Welkom 
Anna Schouten, mobiliteitsmakelaar van Zuid-Holland Bereikbaar en Samen Bereikbaar heet de 
aanwezigen van harte welkom. 
Dit webinar voor werkgevers wordt georganiseerd omdat er vanaf 31 januari werkzaamheden 
plaatsvinden aan het fietspad Merwedebrug N3 Papendrecht. De werkzaamheden duren tot 30 april 
2022. In verband met de onderhoudswerkzaamheden is het fietspad in beide richtingen afgesloten. 
(Brom)fietsers moeten rekening houden met circa een half uur extra reistijd. 
 
 
Aanleiding en soort werkzaamheden 
Fiona Klein Klouwenberg, omgevingsmanager RWS WNZ, gaat nader in op de aanleiding van de 
renovatiewerkzaamheden. De Drechtsteden hebben heel veel infrastructuur: wegen, bruggen en 
tunnels. Al die infrastructuur wordt veel gebruikt en wordt zelfs intensiever gebruikt dat we ooit 
hadden voorzien. Dan is er ook af en toe onderhoud nodig en de Merwedebrugbrug is daar nu echt 
aan toe. 
Rijkswaterstaat vervangt de oude houten balken en brengt een nieuwe verflaag aan op de daaronder 
liggende stalen oplegpunten (om roestvorming tegen te gaan). Juist het drogen van de verflagen 
neemt veel tijd in beslag. Na het verven van de stalen delen worden er weer nieuwe houten balken 
geplaatst en deze worden voorzien van een rode asfalt laag.  
De werkzaamheden nemen circa drie maanden in beslag. En iedereen gaat er iets van merken. De 
omwonenden omdat ze wellicht hinder zullen ervaren, de fietsers die moeten omrijden of gebruik 
maken van de alternatieven zoals de pont of de Waterbus, de automobilisten die erlangs rijden en de 
scheepvaart. De brug kan de eerste maand tijdens de werkzaamheden niet open en dat betekent dat 



 
 

de containervaart en de hoge scheepvaart er een maand niet onderdoor kan. Helaas is er ook voor 
hen geen goed alternatief. De scheepvaart ervaart dus ook echt hinder.  
 
 
Alternatieven 
Rik van der Graaf, projectleider vanuit Zuid-Holland Bereikbaar, neemt de aanwezigen mee langs de 
pagina’s van https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/merwedebrug/ 
De campagne website waarop de alternatieven staan. 
 

• Maak gratis gebruik van de pont 
Tijdens de werkzaamheden Merwedebrug N3 Papendrecht vaart er speciaal voor 
(brom)fietsers en voetgangers een gratis pont. Deze vaart doordeweeks en op zaterdag elk 
half uur vanaf 06.15 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, via de website van Riveer en staat op Ways2go. De 
pont start vroeg ivm woon-werkverkeer. Ook is rekening gehouden dat er veel scholieren 
gebruik van zullen maken. 

• Download de app van Riveer 
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 ook de 
fiets mee.  

• Omrijden kan via de Baanhoekweg. Bekijk de omleidingsroute. Bij de omleidingsroutes is er 
extra aandacht geweest dat de fietsroutes veilig zijn: dus gemarkeerd en goed verlicht. In 
Dordrecht is op de omleidingsroute een vrij liggend fietspad aangelegd. 

• Download de toolbox voor werkgevers. Speciaal voor werkgevers zijn alle alternatieven in 
een overzichtelijke toolbox geplaatst. Download de toolbox en zet deze op uw intranet voor 
uw medewerkers.  

 
 
Vragen vanuit de deelnemers aan het webinar 
Wordt het fietspad na de brug ook aangepakt voor onderhoud?  
Het fietspas op de brug is in beheer van Rijkswaterstaat, die knapt het fietspad op. De fietspaden die 
in het verlengde liggen zijn van de gemeentes Dordrecht en Papendrecht. Bekend is dat Papendrecht 
de afsluiting zal gebruiken om ok asfalteringswerkzaamheden uit te voeren. 
 
 

https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/merwedebrug/
http://www.riveer.nl/veerverbinding-papendrecht-dordrecht
https://ways2go.nl/nl/gratis-pont/
https://apps.apple.com/nl/app/riveer/id1116111177
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.riveer.riveer&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/de-bouwapp/id635250902
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.concepteurs.debouwapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.concepteurs.debouwapp
https://www.waterbus.nl/reisplanner
https://admin.ways2go.nl/wp-content/uploads/2022/01/Merwedebrug-fietsverbindingen.jpg
https://admin.ways2go.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-13.-01-Toolbox-voor-werkgevers.pdf


 
 

Toelichting: De aanleiding van de vraag is omdat het kruispunt richting Papendrecht 
gevaarlijk/onoverzichtelijk is. 
Als RWS kunnen we daar geen verbeteringen aanbrengen, wel kunnen we dit melden aan onze 
collega’s van Papendrecht en dat zullen we ook doen. 
 
Hoeveel personen kunnen er tegelijk op de pont? 
Met inachtneming van de corona-regels kunnen er circa 75 personen met (brom)fiets op de pont. De 
verwachting is dat dit voldoende is. Met name in de ochtend als de scholieren onderweg zijn, wordt 
wel drukte verwacht. Heeft u de mogelijkheid om buiten de spits te reizen of een dagje thuis te 
werken dan raden we u aan dat te doen. We houden de drukte in de gaten. Merken we dat het 
regelmatig te druk is dan zullen we hierover communiceren (drukte bulletin/druktemeter). 
 
Wanneer het aanbod reizigers te groot is, wordt er dan geprioriteerd? Bijvoorbeeld: voorrang aan 
scholieren? Of is het wie het eerst komt, het eerst maalt? 
We hebben contacten met de scholen, zet weten dat de werkzaamheden en de afsluiting van het 
fietspad er aan komt. Als het in de ochtend te druk is, onderzoeken we de mogelijkheid van het 
flexibel aanpassen van vaartijden. Tegelijkertijd zijn w eons ervan bewust dat een dienstregeling ook 
houvast biedt. Dan weet je hoe laat je vanuit huis moet vertrekken. 
 
Bent u zich ervan bewust dat deze dienstregeling geen soelaas biedt aan mensen die in 
ploegendiensten in de avond of nacht werken? 
We proberen een zo goed en breed mogelijk pakket aan alternatieven te bieden. En helaas betekent 
dat ook dat alternatieven niet voor iedereen geschikt zijn. We hopen natuurlijk dat mensen voor wie 
de pont nu geen optie is na de werkzaamheden toch weer op de fiets zullen stappen. 
 
Ik draag geen mondkapje is dat wel verplicht op de pont? 
Ook wij moeten ons houden aan de geldende coronaregels en vooralsnog is dat het dragen van een 
mondkapje verplicht. Op de app van Riveer wordt dit ook aangeven. 
 
Waarom is er niet gekozen om één autorijbaan vrij te maken voor de fietsers? 
Deze mogelijkheid is door Rijkswaterstaat onderzocht. Het bleek technisch complex te zijn om de 
doorsteek van het fietspad naar de weg en weer terug op een veilige wijze voor de fietsers mogelijk 
te maken in combinatie met de brugbediening. Het vrijmaken van één autobaan heeft direct effect 
op een verminderde doorstroming van het verkeer en de aanrijtijden voor de hulpdiensten. De 
vrijgemaakte autobaan zou naast tijdelijk fietspad ook als noodrijbaan voor de hulpdiensten moeten 
dienen. De techniek om dit mogelijk te maken is te weinig beproefd om 100% zekerheid te geven 
over de veiligheid van de fietsers. Rijkswaterstaat heeft hier daarom niet voor gekozen. 
 
Is de periode van drie maanden werkzaamheden maximaal en is daar al uitloop ingecalculeerd? 
In de periode van drie maanden is al een uitloop van werkzaamheden gecalculeerd. Extreme 
weeromstandigheden zoals een dik pak sneeuw of strenge aanhoudende vorst is niet meegerekend. 
 
Gaat het fietspad eerder open als de werkzaamheden eerder klaar zijn? 
Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, gaat het fietspad weer open. Dit zullen we dan ook via alle 
kanalen en media communiceren. 



 
 

 
Blijf op de hoogte 
Algemene informatie over de omleidingsroutes voor fietsers en de alternatieven zijn 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 Zuid-Holland 
Bereikbaar/Samen Bereikbaar. 
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http://www.n3werkzaamheden.nl/
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