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Beste lezer,

Via Limburg 13 ligt voor u. Gedateerd op 

september 2003. De tijd gaat razend snel. Een 

jaar geleden waren we nog in afwachting van 

een uitspraak van de Raad van State over het 

bestemmingsplan Swalmen. Wie nu in Swalmen 

nabij het spoor gaat kijken, ziet hoeveel werk er 

al is verzet. De kabels, leidingen en rioleringen die 

verlegd moesten worden, liggen allemaal op hun 

nieuwe plek. ProRail is in mei voortvarend aan de 

slag gegaan om het spoor te verplaatsen en daarmee 

plaats te maken voor Rijksweg 73-Zuid. Inmiddels 

zijn tal van procedures die de aanleg van de weg moge-

lijk moeten maken, bijna of helemaal afgerond. En dat 

mag ook wel, want inmiddels zijn we gestart met de 

Europese aanbesteding van grote delen van het werk.

Ook bij de andere wegen van het pakket Via Limburg 

zit de vaart er goed in. De beide provinciale wegen, de 

N280-Oost en de N293 (de Oosttangent Roermond) 

zijn een forse stap verder in hun procedures. En Rijks-

weg 74 is onderwerp van een lokale informatieavond/ 

hoorzitting zodra het Ontwerp Tracébesluit er ligt. 

Over deze onderwerpen praten we u bij in dit nummer. 

Maar er is ook aandacht voor andere zaken. Zoals voor 

de beeldende A73-internetsite van Swalmenaar en 

hobbyist Wim Heijnen. En we besteden aandacht aan 

de manier waarop we de vele gronden die nodig zijn 

verwerven. Ook leest u over de natuurcompensatie 

in relatie tot de wegaanleg. Kortom, een gevarieerd 

eerste nummer na de lange warme zomer van 2003. 

De vakantie zit er op en de handen zijn weer uit de 

mouwen! 

Veel leesplezier!

Peter van Oostrum

Projectdirecteur 

Via Limburg in Cijfers

Rijksweg 73-Zuid
 • Aanleg 42 km autosnelweg 2 x 2 rijstroken
 • Tunnel Roermond Roerdal 2,3 km
 • Tunnel Swalmen 0,4 km
 • Tunnelbak Tegelen 0,8 km
 • 41 viaducten/bruggen/ecoducten
 • 2 km spoorbaanverlegging Swalmen 
 • 8 aansluitingen en 2 verknopingen
 • Hoofdrijbaan 900.000 m2

 • Geluidsschermen 40.000 m2

 • Grondverzet 4,4 miljoen m3

 • Op te schonen werkterrein 320 hectare
 • Te planten bomen 12.000 stuks
 • Aanleg natuurterrein 185 hectare
 • Wildkerende rasters 80 km

Rijksweg 74
 • Aanleg 3 km autosnelweg 2 x 2 rijstroken
 • Aansluiting op Duitse BAB 61
 • 2 aansluitingen/verknopingen

N280-Oost
 • Aanleg 3 km autoweg 2x2 rijstroken
 • Aansluiting op Duitse BAB 52
 • 1 viaduct

N293 Oosttangent Roermond
 Noordelijk deel:
 • Aanleg 1,1 km autoweg 2x2 rijstroken 80 km/h
 • 1 spoorviaduct
 • Overkluizing Maasnielderbeek

 Zuidelijk deel:
 • Aanleg 1,9 km autoweg 1x2 rijstroken 80km/h
 • 2 langzaam verkeer viaducten
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Natuur-
compensatie 
in uitvoering
In Swalmen is Rijkswaterstaat gestart met de 

inrichting van het eerste natuurgebied langs Rijksweg 

73-Zuid. In totaal moet 185 hectare aan nieuwe natuur 

worden gecreëerd. Dit als compensatie van het verlies aan 

natuur door de aanleg van de snelweg. Een impressie van de 

eerste natuurbouwprojecten. 

De opgave: 185 hectare nieuwe natuur
“We moeten 185 hectare natuur terugbrengen. We hebben 
het hier over een megaklus”, stelt Léjon De Loo, project-         
leider Flora en Fauna van de Rijksweg 73-Zuid. Het meren-
deel daarvan moet zijn gerealiseerd in 2007, nog voordat de 
weg opengaat. “Bij het halen van deze doelstelling, ben je 
erg afhankelijk van de mate waarin particulieren, vaak agra-
riërs, vrijwillig hun gronden willen verkopen. Onteigening is 
namelijk niet mogelijk voor natuurcompensatie.”
Tientallen hectares zijn inmiddels aangekocht. Onderhan-
delingen voor meer hectares zijn in volle gang. “De uitvoe-
ring van de natuurcompensatie is gestart in Swalmen. Daar 
worden de eerste gebieden ingericht voor natuur. In 2004 
volgen er meer. Daarvoor zijn diverse zoekgebieden aange-
wezen, waarvan sommige naast de snelweg liggen en andere 
weer op grotere afstand van de weg.”

Eerste natuurcompensatie in Swalmen
In Swalmen liggen twee dassenburchten nabij het tracé van 
de nieuwe Rijksweg. Tot voor kort werden die nog bewoond, 
maar beide dassenfamilies hebben inmiddels hun intrek 
genomen in een verderop gelegen burcht. Omdat door de 
nieuwe Rijksweg een gedeelte van het voedselgebied van 
de das verloren gaat, moet dit verlies elders worden gecom-
penseerd. Daartoe heeft Rijkswaterstaat in Swalmen twee 
percelen aangekocht. Die worden ingericht als voedselrijk 
gebied voor de das. Hiervan profiteren ook andere, kleinere 
zoogdieren. 
Maar ook amfibieën krijgen hier een nieuwe plek. Het eerste 
gebied ligt nabij de Teutebeek. Tot voor kort werd hier nog 
maïs verbouwd. Begonnen is met het omtoveren van de 
akker naar vochtig grasland, met  hoogstambomen, hagen 
en een poel. Luc Koks, ecoloog bij de Rijksweg 73-Zuid: “Dit 
doen we omdat de das houdt van wormen, fruit, kleine amfi-
bieën en insecten. Daarnaast komt er een terp, met daarin 

een kunstmatig gangenstelsel, waarin de das straks zijn intrek 
kan nemen. Om dit nieuwe natuurgebied bereikbaar te 
maken, maken we onder de Rijksweg 73-Zuid en de spoorlijn 
een kleinwildtunnel.”
Het andere gebied is Turfheide. Nu staan er nog wat opstal-
len. “In het najaar wordt hier een poel gegraven. Daarna 
wordt het terrein ingezaaid en beplant met bomen en strui-
ken. Ook wordt een stapelmuurtje gemaakt, waarin reptielen 
een onderkomen vinden. Door de afwisseling van bomen, 
struiken, kruidenrijk grasland en een waterplas, wordt het 
terrein door zijn insectenrijkdom ook erg aantrekkelijk voor 
vleermuizen.” Ook voor de toegankelijkheid van Turfheide 
wordt onder de nieuwe Rijksweg een kleinwildtunnel aan-
gelegd.

Meerlebroek
In een zoekgebied, tegen de Duitse grens aan, is twaalf 
hectare verworven. Dit agrarisch gebied wordt heringe-
richt, in aansluiting op het bestaande natuurterrein van 
het Meerlebroek. De aanwezige kwelsituatie biedt goede 
mogelijkheden voor de aanleg van (matig) voedselrijke plas-
sen met bijbehorende vegetaties. Het terrein wordt hiertoe 
gedeeltelijk afgegraven, alsmede voor de benodigde ver-
schraling van de grond. Kleinschalige bospercelen worden 
aangelegd, kruidenrijk grasland en andere ruigtevegetaties 
zullen zich hier gaan ontwikkelen. Staatsbosbeheer, die het 
terrein gaat beheren, zal het gebied laten begrazen door 
Galloway-runderen. Uiteindelijk wordt dit een gebied waar 
diverse vogels, insecten, vlinders, amfibieën en reptielen  een 
nieuwe plek krijgen. Nadat alle vergunningen zijn verkregen, 
zal dit gebied in 2004 zijn ingericht.

Een voorbeeld van een faunapassage 
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De visie van...

Herr Dipl. Ing. RegBDir. Joachim 
Minten, ist Leiter der Abteilung 
Planung und konstruktiver 
Ingenieurbau der Niederlassung 
Krefeld (Landesbetrieb Straßenbau, NRW).

Seit mehr als 10 Jahren bereitet die nordrhein-westfälische 
Straßenbauverwaltung mit ihren niederländischen Kollegen 
den Bau von zwei bedeutenden europäischen Straßenpro-
jekten vor, die Deutschland und die Niederlande besser 
miteinander verknüpfen sollen. Die BAB 61 wird  südlich 
von Venlo an die Maastalautobahn (A74) angeschlossen. In 
Niederkrüchten-Elmpt wird die A52 im Verlauf der heutigen 
B230 als vierstreifi ge Autobahn bis zur Grenze ausgebaut 
und fi ndet dort in der N280-Ost ihre Fortsetzung.

Straßenplanungen sind oft langwierig; die Herausforderun-
gen, die bei einer grenzüberschreitenden Straßenplanung 
hinzutreten sind dabei nicht zu unterschätzen. EU-Richtli-
nien geben für die Verwaltung zwar den Rahmen, die aus-
führende Gesetzgebung ist - so die Erfahrung - doch noch 

unterschiedlich. Dies spiegelt sich auch in den notwendigen 
Genehmigungsverfahren wieder.

Auf der Suche nach der besten Lösung für die neue Straße 
arbeiteten die Ingenieure  von Rijkswaterstaat (BAB61/A74), 
der Provinz Limburg (BAB52/N280Ost) und Straßen NRW 
eng zusammen. Dabei konnte der eine vom anderen beim 
Herangehen an die Probleme und ihrer Lösung lernen.  
Geleitet wurde diese Zusammenarbeit von dem Prinzip, dass 
bei grenzüberschreitenden Problemstellungen die jeweils 
strengere Norm (z.B. bei den Lärmgrenzwerten) berück-
sichtigt wird. 
Straßen NRW hat die offensive Informationspolitik der nie-
derländischen Partner kennengelernt. Im Rahmen der grenz-
überschreitenden Beteiligung in den deutschen Gemeinden 
Nettetal und Elmpt wurde die Öffentlichkeit daher ebenfalls 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt informiert. Die „Naturvisie”, 
die als Grundlage der niederländischen Kompensationspla-
nung erstellt wurde, bezieht die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Natur im deutsch-niederländischen Grenzgebiet mit ein.

Gemeinsames Ziel ist es, die Straßenverbindungen zeitgerecht 
fertig zustellen. Dabei sind die Zeitpläne von Rijkswaterstaat, 
der Provinz und Straßen NRW aufeinander abgestimmt und 
für die Partner Richtschnur und Ansporn. Die Finanzierung  
durch das Bundesverkehrsministerium ist im Prinzip gesichert. 
Gemeinsam sind wir also auf einem guten Weg.  

Werk in Uitvoering
Opnieuw werkzaamheden aan kabels en leidingen 
in Swalmen 

Begin 2003 hebben diverse kabel- en leidingeigenaren 
werkzaamheden verricht aan de grote transportleidingen in 
Swalmen. Begin oktober is het de beurt aan rioleringen en 
kleinere leidingen voor gas, water, elektriciteit en centrale 
antennes. Het gaat hier om de leidingen die het tracé van de 

toekomstige Rijksweg 73-Zuid kruisen. De werkzaamheden 
vinden plaats ten oosten van de spoorlijn in Swalmen en 
duren ongeveer 8 weken. Terwijl de sleuven voor deze werk-
zaamheden worden gegraven, wordt eveneens archeologi-
sche onderzoek verricht. Afhankelijk van eerder uitgevoerd 
onderzoek kan gelijktijdig ook nog naar explosieven worden 
gezocht. De bewoners van Swalmen zullen tijdig worden 
geïnformeerd over de precieze locaties van de werkzaamhe-
den en welke wegen er tijdelijk worden afgesloten.

Omleiding Haelen vertraagd
Door het explosievenonderzoek in het Geylenbroek en de 
beroepprocedure van een aanwonende zijn de werkzaamhe-
den aan omleiding Haelen met een half jaar vertraagd. Aan 
een aantal onderdelen kan echter worden doorgewerkt. Zo 
zijn de voorbereidingen voor de aanleg van een parallelweg 
tussen kruispunt Hornerheide en de omleiding van de N273 
Haelen in volle gang. Begin september zijn belanghebbenden 
tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van 
Haelen geïnformeerd over wat de werkzaamheden precies 
inhouden. 
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Rijksweg 73-Zuid houdt 
mensen bezig 

Zeker nu in Swalmen is 

gestart met de aanleg, houdt 

Rijksweg 73-Zuid heel wat 

mensen bezig. In Swalmen 

is er zelfs één man op een 

bijzondere manier geïnteres-

seerd. Hij heeft zelf een inter-

netsite gemaakt, waarop alles 

over de aanleg van Rijksweg 

73-Zuid in Swalmen te 

vinden is. 

“Eigenlijk is mijn internetsite www.a73swalmen.nl een 
combinatie van uit de hand gelopen hobby’s”, zegt Wim 
Heijnen uit Swalmen. Ik hou van fotograferen en ben heel 
erg geïnteresseerd in computers. Daarnaast werd ik een paar 
jaar geleden geconfronteerd met het feit dat mijn ouders’ 
huis vanwege Rijksweg 73-Zuid moest verdwijnen. Toen 
dacht ik: waarom maak ik niet een internetsite met uitge-
breide informatie en mooie foto’s over Swalmen en de komst 
van Rijksweg 73?”

Uitgebreide databank
Op de site van Wim Heijnen staan naast berichten uit 
regionale kranten en het Swalmense blad ‘t Zjwaemke ook 
technische gegevens en tracékaarten van Rijksweg 73-Zuid 
in Swalmen en foto’s van de huidige situatie en werkzaam-
heden in het gebied. Wim krijgt zijn informatie via allerlei 
kanalen: “De site bestaat uit 2 delen. Per 1-1-2003 is mijn 
site helemaal vernieuwd. Op de nieuwe site staat een link 
naar de oude site. Mijn informatie haal ik uit de kranten en 
‘t Zjwaemke. Daarnaast gebruik ik informatiemateriaal van 
Rijkswaterstaat, ProRail en de Heemkundevereniging van 
Swalmen. Ik fiets ook elke zaterdag langs het tracé om foto’s 
te maken en eventuele wijzingen vast te leggen. 
Op mijn site staan ook gegevens afkomstig uit brieven die 
mijn ouders hebben gekregen, toen zij te horen kregen dat 
hun huis afgebroken moest worden door de komst van Rijks-
weg 73-Zuid. Uiteraard is dat voor mij (en mijn familie) wel 
een emotioneel onderwerp. In dat huis ben ik opgegroeid 
en ineens is het er niet meer. Ook voor mijn ouders was dat 
moeilijk te aanvaarden. Aan de andere kant is die weg wel 
nodig. Voor mij betekent het maken en bijhouden van deze 
site eigenlijk ook een soort verwerkingsproces. Het doel van 
mijn site is om een archief te maken van alles wat er rond 
de aanleg van Rijksweg 73-Zuid in Swalmen gebeurt (en 

is gebeurd). Het krijgt dus eigenlijk pas zijn waarde als de 
nieuwe snelweg klaar is.”

Een kwestie van interesse
Wim’s site wordt dagelijks bezocht. “Per dag varieert het 
aantal ‘hits’ (het aantal keren dat iemand inlogt op de site) 
tussen 6 en 20. Dat zijn niet alleen mensen uit Swalmen, maar 
natuurlijk hebben ‘lokale’ mensen het meest interesse. Wat ik 
wel duidelijk merk is dat de jeugd wat minder interesse heeft 
in wat er in Swalmen verdwijnt. Dat is eigenlijk ook begrijpe-
lijk. Zij zijn meer toekomstgericht. Ook merk je dat de oudere 
generatie vaak geen internetaansluiting heeft, maar als ze de 
kans ergens krijgen, dan kijken ze uiteraard ook wat de site 
te bieden heeft.”

Projectbureau Rijksweg 73-Zuid/Rijksweg 74 is blij 
dat ook bewoners het initiatief nemen om informa-
tie over het project te verzamelen en publiceren. 
www.a73swalmen.nl is zeker een aanrader om eens 
naartoe te surfen. Uiteraard kunt u ook terecht op onze 
eigen site: www.vialimburg.nl.
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Ontwerp Rijksweg 74 
vordert
Het ontwerp van de Rijksweg 74 krijgt steeds meer vaste vormen. 

In het najaar van 2003 is het de bedoeling dit ontwerp als Ontwerp 

Tracébesluit (OTB) vrij te geven voor inspraak.

Het Ontwerp Tracébesluit beschrijft de ligging van het geko-
zen tracé en geeft in detail aan tot welke aanpassingen in de 
omgeving de aanleg van het gekozen alternatief zal leiden. 
Ook maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld geluid-
hinder, inpassing in het landschap en natuurcompensatie 
worden in het OTB beschreven. Na de inspraak op het Ont-
werp Tracébesluit stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat 
het Tracébesluit vast en is de gekozen oplossing definitief.

Tijdens de inspraaktermijn, die 8 weken duurt, zal ook een 
informatieavond/hoorzitting plaatsvinden. De exacte datum 
en locatie van deze avond wordt via www.vialimburg.nl, 
en regionale en lokale media aangekondigd. 
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Op deze avond kan iedereen die geïnteresseerd is informatie 
verzamelen over Rijksweg 74. Ook kunnen op deze avond 
de eerste mondelinge inspraakreacties worden gegeven op 
het OTB van Rijksweg 74. Daarnaast wordt er op deze avond 
informatie verstrekt over het in diezelfde periode ter visie 
gelegde bestemmingsplan voor Rijksweg 73-zuid in Venlo/
Tegelen. 
Bent u niet in de gelegenheid om deze avond bij te wonen, 
maar wilt u meer informatie over Rijksweg 73-zuid of 74 
bekijk dan www.vialimburg.nl of neem contact op met 
Viascoop, telefoonnummer 0475-347773. Hier kunt u 
eveneens terecht voor een exemplaar van de samenvatting 
van het OTB.

Het Ontwerp Tracébesluit Rijksweg 74 ligt in het 
najaar van 2003 ter visie. Het volledige rapport en een 
samenvatting kunt u dan inzien bij de gemeente Venlo 
en de plaatselijke bibliotheken. U kunt het rapport 
eveneens downloaden van www.vialimburg.nl. 

Wilt u gedurende de inspraakperiode een schriftelijke reactie 
geven, stuur deze dan naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Postbus 30316
2500 GH  Den Haag
of per email: inspraakpunt@inspraakvenw.nl

Wilt u meer informatie over het inspraakpunt dan kunt u 
contact opnemen op telefoonnummer 070-3519600 of surf 
naar http://www.inspraakvenw.nl. 
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N280-Oost
 
De POL-aanvulling N280-Oost is door Provinciale Staten 
vastgesteld op 21 februari 2003. De tracékeuze voor alter-
natief 1B, zoals bekend gemaakt in de ontwerp POL-aanvul-
ling, is bevestigd. Het besluit van Provinciale Staten lag van 
8 april tot en met 19 mei 2003 ter visie. Tien particulieren 
en/of organisaties hebben beroep ingesteld bij de Raad 
van State. Uitspraak wordt verwacht binnen een jaar.  
Het voorontwerp-bestemmingsplan (art. 6a WRO) heeft 
ter visie gelegen. De informatie-/inspraakavond was op 
9 juli jongstleden. Behandeling van het voorontwerp-bestem-
mingsplan in de PCGP is voorzien op 3 september 2003. In 
het 3e kwartaal 2003 worden de inspraakreacties verwerkt.
Het definitief technisch wegontwerp is naar verwachting in 
het 3e kwartaal 2003 gereed. Oplevering is mede afhankelijk 
van de definitieve uitwerking van de ongelijkvloerse kruising 
tussen Asenray en Boukoul.

Aan de hand van nadere technische uitwerkingen vinden 
besprekingen plaats met de ondernemers aan de grens over 
de uitwerking van het tracé ter plaatse. Ook vindt overleg 
plaats met de Sector Veiligheid van de regio Noord- en 
Midden-Limburg over de bereikbaarheid van hulpdiensten. 
Met Rijkswaterstaat Directie Limburg en Strassen NRW 
worden de aansluitingen op de RW73-Zuid respectievelijk 
A52 afgestemd. Op ministerieel niveau, en in afstemming 
met het College van Gedeputeerde Staten, wordt via een 
verdrag gewerkt aan het vaststellen van het grensoverschrij-
dingspunt voor de N280-Oost.

De provincie  heeft op 17 december 2002 een ontheffing 
aangevraagd ingevolge de Flora- en Faunawet. Medio april 
jongstleden is het veldwerk voor het voorjaarsonderzoek 
naar Flora- en Faunawet gestart. Mede op basis hiervan 
kunnen ook de aanvullende vragen, zoals gesteld door het 
ministerie van LNV, in het najaar 2003 worden beantwoord 
door het College van Gedeputeerde Staten.

N293 (Oosttangent Roermond)  

Provinciale Staten hebben op 21 februari 2003 de POL-
aanvulling N293 vastgesteld. Tegen het noordelijk gedeelte 
hebben twee belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De provincie 
heeft een verweerschrift ingediend. Uitspraak wordt binnen 
een jaar verwacht. De gemeenten Roermond en Roerdalen 
zijn gestart met de voorbereidingen van de gemeentelijke 
planologisch procedure voor de N293-Zuid (bestemmings-
plan én versnelde procedure ex artikel 19, lid 1, Wet op de 
Ruimtelijke Ordening). 
De inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan 
(art. 6a WRO) worden in het 3e kwartaal 2003 verwerkt. 
Op 2 juli 2003 heeft de Provinciale Commissie Gemeente-
lijke Plannen (PCGP) een positief advies uitgebracht over het 
voorontwerp-bestemmingsplan. Vanaf 6 augustus 2003 tot 
en met 2 september 2003 ligt het vrijstellingsverzoek (art. 
19, lid 1, WRO) ter visie. Hierna verzoeken de gemeenten 
Roermond en Roerdalen de provincie om een verklaring van 
geen bezwaar.
De provincie  heeft op 27 november 2002 een ontheffing 
ingevolge de Flora- en Faunawet aangevraagd bij het ministe-
rie van LNV voor de N293-Zuid. Deze is op 26 augustus 2003 
verleend. Aan het  technisch wegontwerp voor het noordelijk 
gedeelte van de N293 (Keulsebaan-RW73-Zuid) wordt nog 
volop gewerkt. Bekeken wordt op welke wijze de passage van 
de IJzeren Rijn kan plaatsvinden.  De planologische voorberei-
dingen voor het bestemmingsplan worden door de gemeente 
Roermond in het 3e kwartaal 2003 ter hand genomen.
 

Via Limburg

Stand van zaken 

Graafwerkzaamheden in Swalmen Fietstunnel Verlegde Hornerweg te Haelen
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Rijksweg 74  

Rijkswaterstaat heeft eind 2002 samen met het Landesbe-
trieb Strassenbau van Nordrhein Westfalen opdracht gege-
ven aan een ingenieursbureau voor het uitwerken van het 
standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat in een 
ontwerp tracé besluit (OTB). Het OTB is uitgewerkt in nauw 
overleg met de gemeente Venlo, de provincie Limburg en het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). 
Een OTB bestaat uit het definitief ruimtebeslag van de weg, 
geluidsbelastingen en een natuurcompensatieplan. Op 31 
maart 2003 zijn in Venlo de eerste ontwerpschetsen van de 
Rijksweg 74 aan het publiek getoond op een informatiemarkt 
van de gemeente Venlo. 

Naar verwachting zal het OTB in oktober van dit jaar door 
de ministers en Verkeer en Waterstaat en VROM worden 
vrijgegeven voor de inspraak. Dat betekent onder meer dat 
er naar verwachting in oktober/november een informatie-
avond wordt gehouden door Rijkswaterstaat samen met het 
Inspraakpunt van het ministerie.
Nu de tekeningen met de aan te kopen oppervlakten 
beschikbaar zijn, kunnen de  komende periode de activitei-
ten met betrekking tot grondaankoop worden opgestart. De 
Nederlandse en Duitse Staat werken aan een verdrag waarin 
het grensoverschrijdingspunt wordt vastgelegd.

Rijksweg 73-Zuid

Omleiding Haelen (N273/Napoleonswweg)
Het onderzoek naar explosieven in het Geylenbroek heeft 
enige vertraging opgelopen. Hoewel er wel aanwijzingen 
voor waren, zijn er nog geen explosieven gevonden. De aan-
nemer kon daar pas in juli verder met de aanleg van Omlei-
ding Haelen. In maart is hij al gestart met het aanleggen van 
de fietsverbinding tussen Haelen en Horn langs de Verlegde 
Hornerweg. Deze is inmiddels klaar. Parallel aan deze werk-

zaamheden is gestart met het maken van het viaduct over 
het spoor. Daarnaast legt de aannemer de verharding aan 
(fundering en asfalt) op de Verlegde Hornerweg en het tracé 
van de omleiding. Als gevolg van een cassatieverzoek van 
een grondeigenaar kan op één perceel de omleiding nog 
niet aangelegd worden. Dit betekent dat Rijkswaterstaat in 
overleg met de aannemer een aangepaste planning maakt. 
Het cassatieverzoek dient op 11 september 2003. Bij een 
positieve uitspraak volgt het rijkseigendom van de grond in 
het vierde kwartaal van dit jaar. Mogelijk vindt openstelling 
daarom pas plaats in de eerste helft van volgend jaar.

Venlo-Blerick   
De optimalisatie voor het gedeelte Venlo-Blerick is afgerond. 
De ontwerpen zijn definitief, net als de bijbehorende onder-
zoeken. De optimalisatie heeft geleid tot een iets beperkter 
ruimtebeslag. De autosnelweg is daardoor vergelijkbaar met 
of beter dan in het oude plan. De optimalisaties hebben 
o.a. betrekking op de rangeerbaan (veilig weefvak), het 
dwarsprofiel en de viaducten van de Eindhovenseweg. Dit 
nieuwe plan past binnen de grenzen van het onherroepelijke 
bestemmingsplan dat eind jaren negentig is vastgesteld door 
gemeente en onherroepelijk is geworden na de behandeling 
van de Raad van State. Op 13 maart 2003 zijn de resultaten 
van deze optimalisatie gepresenteerd. Op speciaal verzoek 
is op de informatiemarkt van de gemeente Venlo op 31 
maart 2003 de presentatie aangevuld met de TNO-studies 
naar de effecten van de luchtverontreiniging. De komende 
periode zullen de activiteiten met betrekking tot de vergun-
ningen worden gestart en de grondaankopen verder worden 
afgerond.

De werkzaamheden nabij station Swalmen zijn in volle gang Spoorviaduct bij Haelen
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een kas in relatie tot het rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat. 
Aanvullende procedures zijn opgestart om ook de bouw van 
de kas mogelijk te maken. De openbare aanbesteding voor dit 
wegvak is gestart op 19 juni 2003.

Beesel
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn 
beroepen ingediend tegen het goedgekeurde bestemmings-
plan. De beroepen zijn op 7 mei 2003 ongegrond verklaard 
zodat het  bestemmingsplan onherroepelijk is. Op 19 juni 
2002 heeft de Staatssecretaris van LNV de Flora- en Fauna-
wetontheffing verleend. De ontheffing is inmiddels onher-
roepelijk. Het goedgekeurde bestemmingsplan sluit voor 
wat betreft het wildviaduct niet goed aan op de verleende 
ontheffing. De gemeente Beesel heeft de reparatieprocedure 
van het bestemmingsplan (art. 30 WRO) in gang gezet. De 
openbare aanbesteding van dit wegvak is eveneens op 19 juni 
2003 gestart.

Swalmen
Op 6 januari is gestart met het verleggen van de kabels 
en leidingen in Swalmen. Door de aannemer zijn al diverse 
gestuurde boringen gedaan, zoals onder het Swalmdal, de 
Beeselseweg en de spoorlijn. Inmiddels hebben Essent, de 
Gasunie en de WML hun kabels en leidingen  omgelegd. 
Op 7 april heeft een informatieavond over de spoorverlegging 
in Swalmen plaatsgevonden. De avond werd door ruim 500 
personen bezocht. Tijdens deze bijeenkomst vertelde ProRail, 
de uitvoerder van de spoorverlegging, wat er wordt gedaan 
en wat dit betekent voor de direct omwonenden. Op deze 
avond is eveneens de informatieruimte in het gemeentehuis 
van Swalmen officieel geopend. In deze informatieruimte kan 
informatie over de spoorverlegging en de werkzaamheden 
voor Rijksweg 73-Zuid worden verkregen. De ruimte is tijdens 

Venlo-Tegelen
Op de inspraakavond over het voorontwerp-bestemmings-
plan in oktober 2002 zijn circa 20 inspraakreacties ontvan-
gen. Een groot aantal zorgen is geuit ten aanzien van de 
geluidhinder voor de woningen langs de Kernenverbindings-
weg. Naar aanleiding van deze inspraakreacties is, in overleg 
met de gemeente Venlo, besloten om extra geluidwerende 
voorzieningen, 1,5 meter hoog, te realiseren langs de Rijks-
weg 73-Zuid tussen de Kaldenkerkerweg en de Glazenapt-
straat. Hoewel deze voorzieningen volgens de wet niet strikt 
noodzakelijk waren en er al een groot pakket aan andere 
maatregelen wordt toegepast (onder andere dubbellaags 
zoab, een lagere maximale snelheid, geluidwerende wanden 
van de tunnelbak), is hiertoe toch besloten. Dit plan is op 
31 maart 2003 op de informatiemarkt van de gemeente 
Venlo nogmaals gepresenteerd. 
Daarnaast heeft er eind 2002/begin 2003 een aantal 
bodemproeven/onderzoeken plaatsgevonden in het gebied 
tussen de streekweg en Op de Heide om de risico’s tijdens 
de bouw te beperken. Het voorontwerp-bestemmingsplan 
plus de aanvullende geluidsschermen worden door Venlo op 
dit moment verder uitgewerkt in een ontwerp bestemmings-
plan. Dit ontwerp bestemmingsplan is in concept gereed en 
zal naar verwachting in september 2003 ter visie worden 
gelegd. Daarnaast zijn de activiteiten met betrekking tot de 
vergunningverlening en de grondaankopen gestart.

Venlo-Belfeld  
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
waren beroepen ingediend tegen het goedgekeurde bestem-
mingsplan voor wegvak D van de Rijksweg 73-Zuid in Bel-
feld. De beroepen van natuurorganisaties zijn naar aanleiding 
van de uitspraak Swalmen ingetrokken maar er waren nog 
enkele concrete bezwaren van particulieren. Inmiddels heeft 
de Raad van State op 21 mei 2003 een uitspraak gedaan. 
Het beroep van één appellant is niet gehonoreerd, het 
beroep van een tweede heeft geleid tot een gedeeltelijke 
vernietiging van het goedkeuringsbesluit. De vernietiging 
heeft betrekking op de mogelijkheid voor het oprichten van 

Spoorverlegging in Swalmen in volle gang
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kantooruren voor iedereen toegankelijk en zal tot medio 2005 
ingericht blijven. Na het bestuurlijk regionaal overleg van 
9 mei 2003 heeft ProRail de spoorverlegging officieel gestart. 
In september gaat in Swalmen een klankbordgroep van start 
waarin RWS, ProRail, gemeente en politie ervaringen uitwis-
selen met vertegenwoordigers van omwonenden.

Roermond (incl. tunneltracé in Ambt Montfort) 
Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 29 april 
2003 het bestemmingsplan voor wegvak F (Swalmen en 
Roermond) goedgekeurd. Belanghebbenden hebben beroep 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Ook is ten aanzien van de ontsluiting van buurt-
schap ‘t Spik een verzoek om voorlopige voorziening inge-
diend. De zittingsdatum is nog niet bekend.  De ontheffing 
voor de Flora- en Faunawet is op 21 oktober 2002 aange-
vraagd bij het Ministerie van LNV.
 
Het bestemmingsplan voor de tunnel is inmiddels onher-
roepelijk. De gemeente Roermond heeft in juli 2003 de pro-
cedure ex art. 30 WRO gestart om enkele zaken, zoals het 
laten vervallen van het lamellendak en natuurmaatregelen, 
mogelijk te maken. Dit  plan gaat nog steeds uit van  vlucht-
stroken in de tunnel (net zoals in de tunnel te Swalmen). 
RWS overlegt met de gemeenten in de regio en de provincie 
over de vraag of de vluchtstroken mogelijk kunnen vervallen 
gelet op het rijksbeleid ter zake. In die discussie wordt ook 
het veiligheidsaspect betrokken. De procedurele consequen-
ties van mogelijke wijzigingen worden eveneens in beeld 
gebracht. Besluitvorming, tot op ministerieel niveau, wordt 
uiterlijk in september 2003 verwacht. 

De Raad van State heeft op 7 mei 2003 het bestemmingsplan 
voor de tunnel, voor zover gelegen op het grondgebied van 
de gemeente Ambt Montfort, onherroepelijk verklaard.  De 
ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet (thans 
Flora- en Faunawet ) voor wegvak G is op 7 maart 2002 bij 
het ministerie van LNV aangevraagd. Naar verwachting zal 
de minister van LNV hierop binnenkort positief beschikken. 

In het Bestuurlijk Overleg Via Limburg d.d. 9 mei 2003 heeft 
RWS, Directie Limburg, bericht dat er een verschil is gecon-
stateerd tussen de raming en het beschikbaar budget van  
enkele procenten van het taakstellend budget. In dat kader 
wordt door RWS Directie Limburg samen met de gemeenten 
in de regio, en in overleg met het College van Gedeputeerde 
Staten, bezien welke verdere besparingen nog mogelijk zijn 
in de ontwerpen en welke maatregelen getroffen kunnen 
worden om het budget tijdens de uitvoering te beheersen. 
Besluitvorming wordt in de maanden september en oktober 
2003 verwacht.  
Inmiddels is ook voor deze tunnel en voor de tunnel 
Swalmen de openbare aanbesteding op 19 juni gestart.

Roermond, Ambt Montfort, Maasbracht en Echt-Susteren
De ontwerp bestemmingsplannen voor het meest zuidelijke 
deel van Rijksweg 73-Zuid zijn door de gemeenteraden 
vastgesteld. Het plandeel Roermond is inmiddels door het 
College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. De overige 
goedkeuringen worden uiterlijk in januari 2004 verwacht.
De ontheffing ingevolge de Flora- en Faunawet is op 14 april 
2003 aangevraagd. 
 

Natuurvisie Roermond e.o.

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg wordt aange-
geven dat de Gezamenlijke en Integrale Natuurvisie Oost-
Roermond e.o. een publiekrechtelijke borging moet krijgen in 
een POL-aanvulling. Ondanks brede bestuurlijke instemming 
had de Natuurvisie nog geen formele status kunnen krijgen 
als aansturend beleidsinstrument voor autonome natuur- en 
landschapsontwikkeling of voor natuurcompensatie voor de 
voorgenomen infrastructurele en andere ruimtelijke ingre-
pen. 
Als onderdeel van de POL-aanvulling N280-Oost is de 
Natuurvisie op 21 februari 2003 door Provinciale Staten 
verankerd in het regionaal en gemeentelijk omgevings-
beleid. De concrete planologische uitwerking vindt plaats 
via gemeentelijke procedures. Inmiddels is op 6 maart 2003 
in Roermond de aftrap gedaan voor de Natuurvisie. Gestart 
is met het graven van een poel en het verwijderen van met 
mest verrijkte bovengrond. Dit heeft positieve gevolgen voor 
de natuur en vindt aanvullend plaats op de compensatie-
maatregelen.

De informatie in deze rubriek is opgenomen zoals bekend bij 
het sluiten van de kopij. Voor de meest actuele informatie 
verwijzen wij naar de website www.vialimburg.nl
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Bij het aanleggen van een nieuwe snelweg moet men met heel wat 

zaken rekening houden. Een belangrijk item is grondverwerving, 

want als grond niet in eigendom van het Rijk is, dan mag het Rijk er 

ook niet op bouwen. Grondverwerving is vaak een langdurig en emo-

tioneel proces, dat goed moet worden doorlopen. In dit nummer van 

Via Limburg magazine vertellen grondaankopers Caroline Derks en 

Harry Breviers wat er allemaal bij komt kijken. 

Voor de aanleg van Rijksweg 73-Zuid moeten meer dan 1.700 
percelen worden aangekocht met een totale oppervlakte van 
circa 6.000.000 m2. Dat betreft vooral landbouwgrond maar 
ook groenstroken, percelen met huizen, gehele boerderijen of 
bedrijven. Dat betekent dus dat mens en dier moeten verhuizen 
voor de snelweg. Voordat hiertoe besloten wordt, is er uiter-
aard nauwkeurig onderzocht of dit wel echt noodzakelijk is. 

Grondverwerving: een zorgvuldig proces

De provinciale verkiezingen liggen alweer enige maanden 
achter ons. Mat Vestjens is opnieuw gekozen als lid van 
Provinciale Staten. Hij is gevraagd om terug te keren in 
het college van Gedeputeerde Staten en heeft daar ‘ja’ op 
gezegd. Dit betekent dat hij de komende vier jaar zijn werk 
als bestuurder met als portefeuille Verkeer en Waterstaat 
voortzet. Een goed moment om hem te vragen hoe hij de 
toekomst ziet..

De verkiezingen zijn geweest, is er veel veranderd in het 
Gouvernement aan de Maas?
Mat Vestjens: “De provinciale politiek timmert hard door 
aan de weg. Dat is niet veranderd. De Provincie Limburg is 
drukdoende om de omslag van monisme naar dualisme te 
maken. Een nieuwe rol voor mij als bestuurder en voor de 
leden van Provinciale Staten als volksvertegenwoordigers. 
Meer aandacht voor hoe we ons werk doen en wat het 
uiteindelijk oplevert. Maar belangrijker, meer aandacht voor 
de Limburgers. Wat beweegt hen, wat zijn hun wensen en 
hoe gaan we de komende jaren met elkaar om. Vooral in 
dat opzicht verandert er veel en verlegt de Provincie Limburg 
mijns inziens haar grenzen.”

Hoe gaat u dat dan aanpakken? 
Mat Vestjens: “De eerste stap hierin is al gezet. 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben 
gezamenlijk een vijftal thematische speerpunten 
geformuleerd die de burger aanspreken. Voor één 
thema ben ik de verantwoordelijk gedeputeerde. 
Dit thema is ‘Veilig leven in Limburg’. Een onder-
werp dat een ieder na aan het hart ligt. Veilig leven is 
vooral je veilig voelen. Voor mij persoonlijk ligt hierin 
de basis voor een leven in welzijn. Het thema leeft bij 
de burger. Dat merk ik wanneer ik met mensen praat 

tijdens mijn werk, maar ook privé.”

Als gedeputeerde van Verkeer en Waterstaat blijft u ook 
voorzitter van het samenwerkingsverband Via Limburg. 
Vindt u hierin het thema Veilig leven in Limburg voldoende 
terug? 
Vestjens: “Het thema sluit naadloos aan op mijn portefeuille. 
Je veilig voelen geldt uiteraard ook in het verkeer. En hiervoor 
staan wij als partners aan de lat. Naast een betere bereikbaar-
heid van Limburg heeft Via Limburg voor mij alles te maken 
met veiligheid. Door de aanleg van de Rijkswegen 73 en 74 
halen we veel doorgaand verkeer van de N273 en N271. 
Dit betekent direct een verhoging van de veiligheid van de 
kwetsbare verkeersdeelnemers in de dorpen langs die twee-
baanswegen. Maar ook de inrichting en uitvoering van de 
nieuw aan te leggen wegen draagt bij aan veiligheid. Ik vind 
dat wij ons als regio hier sterk voor moeten maken. Een veilig 
en bereikbaar Limburg, dat wil ik, samen met de partners en 
de regio, vóór 2008 waarmaken.”

Hoe gaat u dat dan aanpakken? 
Mat Vestjens: “De eerste stap hierin is al gezet. 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben 
gezamenlijk een vijftal thematische speerpunten 
geformuleerd die de burger aanspreken. Voor één 
thema ben ik de verantwoordelijk gedeputeerde. 
Dit thema is ‘Veilig leven in Limburg’. Een onder-
werp dat een ieder na aan het hart ligt. Veilig leven is 
vooral je veilig voelen. Voor mij persoonlijk ligt hierin 
de basis voor een leven in welzijn. Het thema leeft bij 
de burger. Dat merk ik wanneer ik met mensen praat 

Zorgvuldigheid geboden
De ruimte die de weg gaat innemen is in de milieu-effectrap-
portage nog niet nauwkeurig vastgesteld. Pas als de minister 
zijn besluit heeft genomen, vindt er een verfi jning van de 
plannen plaats.Tussen het bekend maken van de plannen en 
die verfi jning zit soms een aantal jaren. “Mensen zitten vaak 
jarenlang in onzekerheid”, zegt Harry. “Ze krijgen op een dag 
te horen dat hun huis of bedrijf weg moet en dat komt hard 
aan. Daarom zorgen we ervoor dat deze mensen al in een 
vroeg stadium geïnformeerd worden. Er wordt samen met 
hen, met gemeenten en andere instanties naar een oplossing 
gezocht. Daarbij kan het gebeuren dat het daadwerkelijke 
ruimtebeslag van de weg in een later stadium minder groot 
wordt, waardoor de percelen toch niet of slechts gedeeltelijk 
aangekocht hoeven te worden. Soms is dat een opluchting 
maar vaak ook zuur, vooral als je samen met de eigenaren al 
een heel onderhandelingstraject hebt doorlopen.”

Trekker van thema 

Veilig leven in Limburg

Mat Vestjens blijft 
gedeputeerde Ver-
keer en Waterstaat
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Omdat het zo’n lang en gevoelig proces kan zijn, is het 
belangrijk dat zowel de grondeigenaren als gemeenten en 
andere instanties in een vroeg stadium betrokken zijn bij 
het zoeken naar oplossingen. Harry: “We gaan niet meer 
zoals vroeger met een zak geld op stap, maar proberen de 
gedupeerden zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dat kan 
op heel veel verschillende manieren. We werken hiervoor bij-
voorbeeld nauw samen met gemeenten en provincie. Daarbij 
moet ook gezegd worden dat  de gemeenten zelf vaak ook al 
oplossingen hebben bedacht. In de gemeente Swalmen is bij-
voorbeeld een aantal bouwkavels gereserveerd voor mensen 
die vanwege de aanleg van Rijksweg 73-Zuid moeten verhui-
zen. En in Belfeld is er ruimte op een agrarisch industrieterrein 
gereserveerd voor bedrijven die moeten verkassen.”

Taxatie op locatie
Na een inventarisatie, waarbij alle gegevens van de percelen 
worden opgevraagd, worden de mensen persoonlijk geïnfor-
meerd. Caroline: “De mensen worden bij voorkeur persoon-
lijk geïnformeerd als hun woning of andere opstallen in het 
tracé liggen. Na de eerste gesprekken, volgt er een taxatie. 
Het huis of bedrijf wordt dan bekeken en de bouwtekeningen 
worden opgevraagd. Daarnaast wordt er marktonderzoek 
gedaan. Dat houdt in dat er op de markt gekeken wordt wat 
een vergelijkbaar onroerend goed waard is. Aan de hand van 
al deze gegevens wordt het taxatiebedrag bepaald en krijgt 
de eigenaar een aanbod.” 
Uitgangspunt bij de schadeloosstelling is dat de eigenaar er 
niet op achteruit gaat. Naast de waarde van het onroerend 
goed is er vaak ook nog een aanvullende schadeloosstelling. 
Harry: “De eigenaar moet in beginsel terug krijgen wat hij 
van te voren had. Had hij een mooie tuin met vijver, dan krijgt 
hij een vergoeding om dit weer te laten maken. Het bedrag 
van een aanvullende vergoeding komt dan bovenop de ver-
mogenswaarde.”
Het kan natuurlijk gebeuren dat een eigenaar het eerste 
aanbod niet accepteert. Dan begint er een onderhandelings-
proces totdat er een akkoord wordt bereikt. Dat hele traject 
van onderhandeling en akkoord heet in rechtstermen min-
nelijke verwerving.

Liever niet, maar soms wel 
Wordt een eigenaar het na lang onderhandelen toch niet 
eens, dan start het onteigeningstraject. Caroline: “Wij stre-
ven ernaar om zoveel mogelijk minnelijk te verwerven, maar 
soms word je het niet eens. Dan moet er helaas een ontei-
geningstraject worden gestart. Dat kan echter alleen na een 
Koninklijk Besluit. De Raad van State toetst of de onteigening 
rechtvaardig is en brengt advies uit aan de Kroon. Na het 
Koninklijk Besluit krijgt de eigenaar een laatste bod. Hieraan 
is een reactietermijn verbonden. Als er geen positieve reactie 
volgt, dan wordt de zaak overhandigd aan een onafhankelijke 
advocaat. De grondeigenaar krijgt dan een dagvaarding voor 
een rechtzitting en zal daar moeten motiveren waarom hij het 
niet eens is met de beslissing. Rijkswaterstaat moet van haar 

kant dan aangeven dat ze er alles aan heeft gedaan om op 
een minnelijke wijze te schikken.” 
Na de terreinopname zal de door de rechtbank ingescha-
kelde deskundige zo snel mogelijk een taxatie uitbrengen. 
Tussentijds zal de rechter echter het onteigeningsvonnis 
uitspreken, waarbij 90% van het laatst aangeboden bedrag 
wordt betaald. Daarna zal de eigendomsoverdracht (met 
inachtneming van een ontruimingstermijn) plaatsvinden. Het 
restbedrag wordt uitbetaald nadat de rechter een definitieve 
uitspraak heeft gedaan over de hoogte van de schadeloos-
stelling.

Zware last
Het beroep van grondaankoper is niet altijd even pret-
tig. Harry: "We worden vaak gezien als ‘de kwaaie pief’. 
Wij gaan immers naar mensen toe om te zeggen dat ze 
gedwongen hun grond moeten afstaan of zelfs moeten ver-
huizen. Het heeft niet alleen impact op de mensen, maar ook 
op ons. Je krijgt te maken met huilende of dreigende mensen 
en dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ondanks alles 
moet je toch altijd netjes blijven. Daarentegen bouw je met 
een groot aantal mensen ook een speciale band op.”
“We krijgen naast nare gelukkig ook heel veel goede reac-
ties”, vult Caroline aan. “Dat maakt het werk ook zo leuk. 
En het uiteindelijk tot een akkoord komen is dan natuurlijk de 
kroon op alle inspanning.”

Harry Breviers en Caroline Derks
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De brug over de Swalm is een gecombineerde auto-/
spoorbrug. De autosnelweg en de spoorweg zijn op dit punt 
dus strak gebundeld. Dit om ervoor te zorgen dat het land-
schap zo weinig mogelijk wordt aangetast. Met de bouw van 
het spoorgedeelte van de brug is overigens al begonnen.

Wat is een Artikel 19 WRO procedure?
Als een bestemmingsplan is goedgekeurd en achteraf 
blijkt dat er toch nog zaken ontbreken of anders 
moeten, dan moet er een Artikel 19 WRO proce-
dure worden gestart. Het besluit van het College 
van Burgemeester en Wethouders in deze procedure 
betekent dat er vrijstelling wordt gegeven voor de 
wijziging in het oorspronkelijke plan. 

Langere brug over 
Swalm goedgekeurd 
Onlangs is de Artikel 19 procedure voor de brug in het Swalmdal 

afgerond. Hierin is geregeld dat de oorspronkelijke overspanning 

van de brug over de Swalm van 18 meter naar 44 meter werd 

gebracht. Dit vanwege de ontheffing flora en fauna en de uitspraak 

van de Raad van State. 

De uitspraak van de Raad van State op 13 november 2002 
was duidelijk: het bestemmingsplan Swalmen werd goed-
gekeurd met het voorbehoud dat de brug in het Swalmdal 
werd aangepast aan de ontheffingsvoorwaarden van de 
Flora- en Faunawet. De oorspronkelijke brug bleek hieraan 
namelijk niet te voldoen. 
Om ervoor te zorgen dat niet alleen klein wild maar ook 
groot wild (zoals edelherten) het Swalmdal ongehinderd kan 
blijven passeren, is de overspanning vergroot van 18 meter 
naar 44 meter. Inmiddels heeft de gemeente Swalmen het 
nieuwe ontwerp van de brug goedgekeurd en kan er volgens 
planning worden begonnen met de bouw van de brug.  

Via Limburg Nieuws - nummer 13 - september 2003

14



Telefoon: 0475-347773

Fax: 0475-347777

E-mail: info@vialimburg.nl

Adres: Schaarbroekerweg 2

 6042 EJ Roermond

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 

Viascoop 24 uur per dag 
bereikbaar...
Nee, we gaan geen nachtdiensten draaien in Viascoop. Vanaf 
1 september 2003 zijn onze openingstijden gewijzigd. U kunt 
voortaan van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur op bezoek komen. Wij zijn dagelijks (maandag tot en met 
vrijdag) telefonische bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur. 
Buiten onze openingstijden en in de weekenden zijn wij echter 
24 uur per dag bereikbaar via de website www.vialimburg.nl. 
U kunt hier op alle tijdstippen al uw vragen en opmerkingen 
kwijt. Deze worden dan zo snel mogelijk beantwoord door 
het Viascoopteam.

Het zal wel even wennen zijn dat we op zondag niet meer 
geopend zijn, maar de extra openingsdagen dinsdag en 
donderdag stellen ons in staat een betere service te verle-
nen. Vaak worden er vragen gesteld over de steeds dichterbij 
komende uitvoering in de verschillende gemeenten. Vanuit 
Swalmen krijgen we uiteraard vragen over de actuele werk-
zaamheden. Voor de antwoorden op dergelijke vragen moet 
het Viascoopteam zich vaak wenden tot medewerkers van 
Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, ProRail en gemeenten 
en deze zijn uiteraard alleen tijdens kantooruren bereikbaar. 
Door het verruimen van de openingstijden op werkdagen 
kunnen we u zo snel mogelijk met actuele informatie te 
woord staan.

Welke vragen komen er zoal binnen bij Viascoop?
We krijgen nog steeds veel vragen over geluidwerende voor-
zieningen. Hoe hoog worden deze, welke materialen worden 
ervoor gebruikt etc. Voor Rijksweg 73-Zuid kunnen we deze 
vragen voor vrijwel het hele tracé beantwoorden. Voor Rijks-
weg 74 en de twee provinciale wegen is nog niet alles tot in 
detail duidelijk. We kunnen u wel een eerste indicatie geven. 
Mocht u dus vragen hebben over dit onderwerp, neem 
gerust contact met ons op.

Verschillende inwoners van Swalmen hebben aangegeven dat 
ze zich zorgen maken over eventueel toekomstige geluids- 
en trillingsoverlast tijdens de bouw van de tunnel in Swalmen 
vanaf 2005. Rijkswaterstaat zal zich tijdens de bouw uiter-
aard aan de wettelijke voorschriften moeten houden. Eind 
van het jaar hopen we u hierover op een informatieavond 
duidelijke uitleg te geven, zodat iedereen weet waar hij/zij 
aan toe is. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Prijswinnaars Open 
dag 2002
We nemen u nog 
even mee terug naar 
onze Open Dag op 
20 oktober 2002. 
We organiseerden 
toen een prijs-
vraag, waarbij onze 
jeugdige bezoekers 

het gewicht van een zogenaamde boorkern van asfalt-
beton mochten raden. Maar liefs 105 wedstrijdformulieren 
werden ingevuld. De winnaars wisten het juiste gewicht 
(13, 8719 kilogram) op 0,13 kilogram nauwkeurig te schat-
ten! Als beloning werden Roel en Nancy Swinkels uit Linne 
en Guus Suntjens uit Roermond uitgenodigd voor een bezoek 
aan het Limburgs Museum in Venlo. De overige schattin-
gen van het gewicht varieerden tussen 7 en 120 kilogram.

Groepsbezoeken
Voor groepen hebben wij een speciaal (gratis) programma, 
waarin u een presentatie krijgt over het Via Limburg project 
en een rondleiding in onze expositie. In overleg zijn deze 
bezoeken ook in de avonduren mogelijk. Hieronder vindt u 
ons adres en telefoonnummer. 

Yvonne Linssen, Anja Vaessen en Connie Hannen

Via Limburg Nieuws - nummer 13 - september 2003

15



Via Limburg staat voor het samenwerkingsverband tussen de projectorganisaties van Rijkswaterstaat directie 

Limburg en de provincie Limburg; samen verantwoordelijk voor de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, 

de N280-Oost en de N293 (Oosttangent Roermond).
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