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MAATREGEL VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR DE KILTUNNEL 

TIJDELIJKE BEPERKING ADR CATEGORIE TIJDENS GROOT ONDERHOUD 

 

Van maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 24 juni 2022 zal er groot onderhoud worden 

uitgevoerd aan de Kiltunnel. Tijdens deze periode wordt alle verkeer door één tunnelbuis geleid. Om 

het risico op ongevallen met gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk te verkleinen zal tijdens de 

ochtendspits en de avondspits de ADR categorie van de tunnel worden verlaagd van ‘C’ naar ‘E’. 

Deze tijdelijke verlaging van de ADR categorie geldt uitsluitend op werkdagen (maandag t/m vrijdag) 

en voor de volgende tijdstippen en rijrichtingen: 

• tussen 6 en 9 uur in de richting Dordrecht; 

• tussen 16 en 19 uur in de richting Hoeksche Waard. 

 

Nadere toelichting 

 

De Kiltunnel is gelegen in de N217 tussen de A29 en de A16 en ligt binnen de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard en is 

een tolverbinding onder de Dordtse Kil.  

Gemiddeld eenmaal per 15-20 jaar wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan wegtunnels. Gelet op 

de aard van deze werkzaamheden is het niet mogelijk om deze uit te voeren terwijl er verkeer door 

een tunnelbuis rijdt. Door de tunnelbeheerder is het besluit genomen om de werkzaamheden zo uit 

te voeren dat één tunnelbuis beschikbaar blijft voor het verkeer. Dit zal dan als tegenverkeer door 

één tunnelbuis geleid worden. 

Om het risico op frontale aanrijdingen zoveel als mogelijk te beperken worden maatregelen 

getroffen. Gelet op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnel is, mede in overleg met de 
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hulpdiensten, besloten om het risico op incidenten met gevaarlijke stoffen verder te verkleinen door 

deze transporten, tijdens de spits, niet toe te staan. 

Hoewel er een kans op hinder is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, is die hinder beperkt tot 

drie uur per richting op werkdagen.  

De tunnelbeperking wordt vóór de tunnel aangegeven door middel van tijdelijke bebording. 

 

Verspreiding informatiebericht 

Dit bericht is toegezonden aan de bij ons bekende belangenorganisaties en regelmatige gebruikers 

van de Kiltunnel. Voor zover van toepassing verzoeken wij u dit bericht verder te verspreiden via uw 

eigen communicatiekanalen. 

 

Verdere informatie 

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met info@kiltunnel.nl of bellen met ons 

algemene nummer 078-6540835. 
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