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Historic
1961

►

Eerste initiatief Rijksweg 73 (Nijmegen - Echt).

1968 ►

Rijksweg 73 wordt opgenomen in het Rijkswegenplan.

1977 ►

Start trace-onderzoek voor Rijksweg 73.

1978 ►

Rijksweg 73 wordt opgenomen in Structuurschema Verkeer en Vervoer I.

1979 ►

Publicatie Tracenota Rijksweg 73 “De ruggengraat van Limburg".

1981

►

Advies Raad van de Waterstaat over Rijksweg 73-Zuid: trace op de
oostoever.

1982 ►

Tracebesluit Rijksweg 73-Noord. Tracebesluit Rijksweg 73-Zuid wordt
opgeschort.

1985 ►

Op basis van de Tracenota kiest de Minister van Verkeer en Waterstaat
voor een trace voor Rijksweg 73-Zuid op de oostoever. Er is echter nog
geen geld om met de aanleg te beginnen.

1988 ►

Ondertekening convenant tussen Rijk en Provincie over versnelde
aanleg Rijksweg 73-Noord.

1992 ►

Op basis van nieuwe Europese richtlijnen trekt de Minister van Verkeer
en Waterstaat het eerder genomen besluit over Rijksweg 73-Zuid in.

1993 ►
1994 ►

Publicatie Trajectnota/MER (milieu-effectrapportage) Rijksweg 73-Zuid.
Kabinet neemt besluit op hoofdlijnen om de weg op de oostoever aan
te leggen. Na een motie van de Kamer wordt de definitieve besluitvorming doorgeschoven naar het volgende kabinet.

1995 ►

Op 1 maart kiest het nieuwe kabinet voor aanleg op de westoever. Op
2 maart stemt de Tweede Kamer over de aanleg: met de kleinst mogelijke meerderheid kiezen de volksvertegenwoordigers voor het oostelijke
trace. Op 3 maart besluit het kabinet dat er een snelweg op de oostoe¬
ver komt (het zogenaamde D1- trace).

1997 ►

Rijk en provincie ondertekenen een convenant over de realisatie van
Rijksweg 73-Zuid: weg uiterlijk in 2004 gereed. De provincie reserveert
20 miljoen gulden.

1997 ►

1998 Publicatie Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT):
realisatie Rijksweg 73-Zuid niet voor 2011. Ook 5 andere Limburgse
snelwegprojecten zijn opgeschort of geschrapt.

1998 ►

Limburg presenteert "package deal". Deze "deal" omvat de aanleg van
Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, de N280-Oost en N293 (Oosttangent
Roermond) voor 2008 voor 1522 miljoen gulden. Provincie Limburg
draagt 100 miljoen gulden bij. Kabinet en Kamer gaan akkoord met deze
deal.

1999 ►

2 december; de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Gouverneur
van Limburg tekenen bestuursovereenkomst. Het officiele begin van het
samenwerkingsverband "Via Limburg".

2002

►

7 oktober; De ministerraad stemt op voorstel van minister De Boer van
Verkeer en Waterstaat in met de aanleg van de A74 bij Venlo. De nieuwe
snelweg komt ten zuiden van Venlo te liggen volgens de Plateauvariant
(Pbl uit Trajectnota/MER).

2002

►

13 november; de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
oordeelt dat Rijksweg 73-Zuid op de Oostoever van de Maas kan
worden aangelegd. Dit is volgens de Raad van State niet in strijd met
een goede ruimtelijke ordening.

2003 ►

6 januari; eerste schop in de grond voor de voorbereidende werkzaamheden aan Rijksweg 73-Zuid, te Swalmen.

Beste lezer,
Dit is DE brochure over Via Limburg. Alle facetten over de vier nieuwe wegen worden hierin kort
toegelicht. Er is heel wat water door de Maas gegaan voordat het werk aan de Via Limburg wegen
kon starten. Veertig jaar discussie ligt nu achter ons. Dat is een periode van twee generaties! Maar
het is zeker de moeite waard geweest.
Nu wordt al het werk dat we als overheden, belangenorganisaties en inwoners van Noord - en
Midden Limburg hebben verzet, ineens in het landschap zichtbaar. We zijn begonnen met de
verlegging van de spoorlijn in Swalmen. In de gemeente Haelen is de ringweg een markante start
van het oplossen van de problemen op de Napoleonsbaan. Het verbeteren van de mobiliteit, de
veiligheid en de bereikbaarheid van Limburg zijn nu niet alleen mooi opgeschreven woorden, ze
worden concreet en zichtbaar.
Misschien zeg ik het wat vroeg, maar ook de eindstreep van Via Limburg komt in zicht. Eind 2007
zal alles gereed zijn en heeft Limburg eindelijk de ruggengraat waar we veertig jaar voor hebben
geknokt. Die afspraak maak ik hier met u, zoals we die als overheden ook in 1998 met elkaar
gemaakt hebben. En voor mij geldt de regel: afspraak is afspraak!
Voor nu wens ik u veel leesplezier en wil ik u vragen om de aanleg van de vier wegen binnen Via
Limburg kritisch te blijven volgen. In de Viascoop, met brochures en de website informeren wij u
24 uur per dag over de ontwikkelingen. Maar juist tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
horen wij graag of we het wel goed doen. Met goede opbouwende kritiek kunnen wij beter ons
werk doen.

Juni 2003
Mat Vestjens
Gedeputeerde voor Verkeer en Waterstaat
Provincie Limburg
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Via Limburg: een gezicht voor vier wegen
'Via' is het Latijnse woord voor weg. En om wegen draait het allemaal bij Via Limburg, het samenwerkingsverband van de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Beide organisaties werken vanaf
december 1999 - nadat hierover met de minister van Verkeer en Waterstaat een bestuursovereenkomst
was gesloten - onder die naam aan de aanleg van twee autosnelwegen en twee provinciale wegen
in Midden- en Noord Limburg. De verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in en van Limburg zullen
hierdoor aanzienlijk verbeteren.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de autosnelwegen Rijksweg 73-Zuid en 74.
De Provincie draagt zorg voor de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) en de N280-Oost die voor
een sluitend netwerk van wegen in de Euregio zorgen. Voor het einde van 2007 moeten alle wegen gereed
zijn. Rijkswaterstaat is van oudsher bekend met het uitvoeren van technische werkzaamheden aan wegen
en rivieren. De Provincie is een organisatie waar het accent ligt op bestuur en politiek. “Bij Rijkswaterstaat
werken veel specialisten. Bij de Provincie werken meer generalisten. Door die verschillen vullen we elkaar
goed aan en zijn we beiden enthousiast om de Via Limburg-wegen te realiserenzegt ir. Henk Luijpers,
procesmanager bij de afdeling Infraprojecten Provincie Limburg. Afstemming van alle voorbereidende
werkzaamheden, ook om binnen het budget van 700 miljoen euro te blijven, was een onontkoombare
reden voor samenwerking. “Belangrijk is dat je elkaar niet voor de voeten loopt maar dat je zoveel mogelijk
een aanspreekpunt creeert dat de regie voert. Dat brengt ook tempo in de uitvoering,” stelt ing. Rob Prins,
directielid van Rijkswaterstaat Limburg. Zes jaar lang was hij in touw om de A73-Zuid tussen Venlo en
Maasbracht voor te bereiden. Prins spreekt over een weg die ‘door alle emoties en verdeeldheid is uitgegroeid tot een maatschappelijk project’. “Over de noodzaak van de nieuwe wegen waren geen twijfels.
Daarvoor waren de verkeersproblemen en het grote aantal verkeersslachtoffers in de regio te ernstig. Alles
draaide om het uiterst lastige dilemma of de weg oostelijk of westelijk van de Maasoever moest komen.”
Voor de projectorganisatie Via Limburg waren voorlichting over het hoe en waarom van de wegen en
communicatie met de omgeving dan ook van meet af aan essentieel. Daarin wordt onder meer voorzien
door het even buiten Roermond ingerichte informatiecentrum Viascoop, het informatiebulletin en de
website Via Limburg. Oftewel, zoals Prins het uitdrukt: “Er was ons alles aan gelegen om bereikbaar en
aanspreekbaar te zijn. Een organisatie met een gezicht, herkenbaar in de regionale samenleving.” Specifiek voor de natuur- en landschapsaspecten riep Via Limburg een breed opgezette klankbordgroep van
deskundigen in het leven. Die hield de vinger kritisch aan de pols en kwam vaak met bruikbare alternatieven om natuurschade te beperken en te compenseren. Draagvlak en acceptatie verwerven voor met name
het pakket Rijksweg 73-Zuid/Rijksweg 74 was immens belangrijk. ”Als projectorganisatie,” legt Prins uit,
“hadden we niet bepaald altijd een leuke boodschap uit te dragen. Sloop van woningen, een nieuwe weg
dicht bij je huis, vrees voor nieuwe geluidsoverlast, kortom een complexe cocktail van elementen die
veel emoties losmaakte. In onze benadering zijn we echter altijd consequent en eerlijk geweest: waar
je wint aan bereikbaarheid en veiligheid, zul je verlies aan natuur moeten accepteren. Dat integrale
karakter is steeds benadrukt. Maar tegelijk spannen we ons ook tot het uiterste in om die schade te
beperken en te compenseren. ” Vooral op inspraak- en informatieavonden met bewoners kreeg de
projectorganisatie geregeld de wind hard van voren. Hoe ga je dergelijke confrontaties aan? “Door maximaal helder te communiceren, dus vooral door
goed te luisteren,” zegt Prins, “en begrip op te brengen voor
de vele vragen en bezwaren van mensen. Daarbij moet
je als plannenmakers en uitvoerders ook je zwakke
kanten durven tonen. Toegeven dat over sommige zaken nog niet goed is nagedacht is,
dat er fouten zijn gemaakt, en dat je daar
alsnog naar zult kijken".
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De wegen van Via Limburg:
Veiligheid, hereikhaarheid en leefbaarheid
Wat de doorstroming en de veiligheid van het verkeer betreft is zowel ten oosten als ten westen van
de Maas al vele jaren sprake van een onhoudbare situatie. Vrachtverkeer en bestemmingsverkeer
maken gebruik van dezelfde wegen die daar volstrekt niet op berekend zijn. Gaat het op de landelijke westoever vooral om vracht- en landbouwverkeer, op de oostoever met zijn vele woongebieden
en concentrates van bedrijven rijden voornamelijk vrachtwagens en personenauto's van en naar het
werk. Naast een te groot aantal (vaak dodelijke) ongelukken, staat de leefbaarheid van dorpen en
stedelijke woonwijken waar het verkeer zich doorheen wurmt zwaar onder druk. Daarbij loopt de
streek ook economische schade op. De nieuwe Limburgse wegen moeten een einde maken aan de
overbelasting van kleine wegen en de vele onveilige situaties. De bereikbaarheid van bedrijven en
industrieterreinen zal door de nieuwe verbindingen eveneens ingrijpend verbeteren, wat een positief
effect heeft op de regionale economie. En minstens zo belangrijk is dat de toekomstige afwikkeling
van de verkeersstromen leidt tot een rustiger en prettiger woon- en leefklimaat voor de bewoners
van stedelijke woonwijken, langs de Napoleonsweg (N273) en de N271 gelegen dorpen. De nieuwe
wegen moeten de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio verbeteren.

Rijksweg 73-Zuid
Van de nieuw aan te leggen wegen heeft de Rijksweg 73-Zuid zonder meer de roerigste en meest complexe
ontstaansgeschiedenis. De aanleg van het in 1997 geopende noordelijke deel van de rijksweg (het traject
Nijmegen-Venlo) verliep grotendeels over een al min of meer bestaand trac^ in een dunbevolkt gebied. De
historie van de aanleg van de ontbrekende schakel naar het zuiden is van meet af aan ingrijpend bepaald
geweest door de keuze tussen oost en west van de Maas. Een keuze waarbij grofweg gezegd de afweging
tussen natuur- en bewonersbelangen enerzijds en belangen van bereikbaarheid en economie anderzijds
nadrukkelijk de nationale en regionale discussies hebben gedomineerd. Liefst 16.000 inspraakreacties
werden er over dit dossier verzameld. Bind 2002 besliste de Raad van State - het hoogste rechtscollege in
dit land - definitief voor aanleg van de autosnelweg A73-Zuid op de oostoever van de Maas als de enig
verantwoorde tracekeuze. Direct daarna, in januari 2003, is bij Swalmen officieel begonnen met het eerste
grondverzet. De Rijksweg 73-Zuid verbindt Venlo vanaf het knooppunt Zaarderheiken via Blerick, de
Zuiderbrug en Tegelen met Maasbracht. Bij het knooppunt Ei van Sint Joost krijgt het verkeer aansluiting
op de Rijksweg A2. Het gaat om een traject van 42 kilometer dat eind 2007 moet zijn voltooid. De weg
wordt ingericht als een weg met twee keer twee rijstroken en is geschikt voor een maximumsnelheid van
120 kilometer per uur.
Voorzieningen
Voor de natuur, landschap en bewoners in de regio is de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid een ingrijpende
operatie. Om de weg verantwoord in natuur en landschap in te passen en nieuwe hinder voor omwonenden te beperken, zijn de volgende voorzieningen gepland:
• een 2,3 kilometer lange tunnel - de langste landtunnel in Nederland - die bij Roermond onder het
ecologisch waardevolle Roerdal door gaat. De loop van de Roer wordt door de tunnel niet gehinderd;
de rivier kan vrij meanderen;
• een open tunnelbak met geluidschermen, waarbij de weg dus een verdiepte ligging krijgt,
in Tegelen. Lengte: 0,8 kilometer;
• een tunnel bij Swalmen met een lengte van 0,4 kilometer;
• 41 viaducten, bruggen en ecoducten. Ecoducten zijn beveiligde oversteekplaatsen (over de snelweg
been) voor wild. Tevens is voorzien in 65 onderdoorgangen, varierend van dassentunnels tot paden
voor dieren aan weerszijden van waterlopen;
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twee kilometer spoorwegverlegging (bij Swalmen);

•

acht aansluitingen en twee verknopingen met bestaande en nieuwe wegen.

Het verlies aan natuur moet gecompenseerd worden. In totaal wordt hiervoor 185 hectare terreinen in het
landschap aangekocht en omgevormd. De kosten van de inpassing van de Rijksweg 73-Zuid in natuur en
landschap bedragen circa tien procent van de totale aanlegkosten.
Rijksweg 74
De Rijksweg 74 zal ten zuiden van Venlo verdiept worden aangelegd en vormt daarmee de verbinding
tussen de Rijksweg 73-Zuid en de Duitse BAB (Bundesautobahn) 61 (aansluiting bij Nettetal). De weg
maakt deel uit van een achterlandverbinding tussen de Randstad en het Roer-Main gebied en is van vitaal
belang voor de regio Venlo/Kaldenkirchen. Zwaar vrachtverkeer maakt nu nog gebrurk van de wegen in de
bebouwde kom van Venlo. Dat zorgt voor veel opstoppingen en overlast en onveiligheid voor bewoners.
De regelmatig optredende files brengen ook economische schade toe aan de transportsector en andere
bedrijvigheid in de regio Venlo. Bij Rijksweg 74 gaat het om een trace van 16 kilometer, dat eind 2007
wordt opengesteld. Voor de oplossing om de weg via de zogeheten Plateauvariant aan te leggen bestaat een
breed draagvlak onder maatschappelijke groeperingen, gemeente en Provincie. De weg vormt geen lysieke
aantasting van de ecologisch waardevolle steilrand bij Tegelen. Ter hoogte van de Jammerdaalse heide en
de wijk Op de Heide gaat de rijksweg wel door een kwetsbaar gebied. Daarom is het belangrijk de geluidshinder te minimaliseren. Er wordt een groot pakket aan geluidswerende maatregelen toegepast, zoals dubbellaags zeer open asfalt beton, een lagere maximum snelheid en geluidswerende wanden van de tunnelbak.
N280-Oost
De N280-Oost zal oostelijk van Roermond, ter hoogte van Asenray, de verbinding verzorgen tussen de
regio Midden-Limburg en het Duitse plaatsje Elmpt en een snelle toegang garanderen naar het Roer-Rijngebied. De weg zal in Duitsland aansluiten op de reeds bestaande BAB52. Hiermee wordt de ontbrekende
schakel in het Trans Europees Netwerk (TEN) van autosnelwegen gerealiseerd. Samen met Rijksweg 73Zuid, waar de N280-Oost overheen gaat, en Rijksweg 74 zorgt de N280-Oost voor een betere verkeersverdeling in de (snel)wegendriehoek Roermond, Venlo en Monchengladbach. Voor het trace van de weg heeft
de Provincie Limburg, verantwoordelijk voor de aanleg, vier alternatieven (waaronder een bewonersalternatief) met elkaar vergeleken. In het gebied Roermond-Oost liggen veel kwetsbare en zwaar beschermde
natuurwaarden. Daar is rekening mee gehouden. De keuze is gevallen op het trace dat het meest milieuvriendelijk is. Dit alternatief komt het meest tegemoet aan de verplichtingen van de Flora- en Faunawet;
het laat de meest gevoelige en waardevolle natuurwaarden zoveel mogelijk intact. De weg wordt uitgevoerd
als dubbelbaans autoweg (2x2 rijstroken) met lOOkm/uur als maximum snelheid. De aanleg start in 2006
en moet uiterlijk december 2007 gereed zijn.
N293(Oosttangent Roermond)
De Provincie is ook verantwoordelijk voor de aanleg van de N293, ook wel de Oosttangent Roermond
genoemd. Dit is de toekomstige wegverbinding tussen de Rijksweg-73 Zuid, het nieuwe bedrijventerrein
Keulsebaan-Zuid en de provinciale Heinsbergerweg. Deze verbinding wordt in twee fasen uitgevoerd. De
eerste fase betreft het zuidelijk deel, gelegen tussen de Heinsbergerweg en Keulsebaan. Deze weg dient
tevens als omleiding voor de bouw van de tunnel onder het Roerdal. Eind 2005 is dit gedeelte van de
Oosttangent gereed. Het noordelijke deel van de nieuwe weg wordt aangelegd in 2006 en 2007, waarmee
de verdere ontsluiting de Keulsebaan op de Rijksweg 73-Zuid een feit is. De Oosttangent heeft ook als
voordeel dat het bestaande bedrijventerrein Heide-Roerstreek beter bereikbaar wordt en dat ook de doorstroming van het overige verkeer in Roermond verbetert. Dit is ook weer prettig voor de bewoners van de
wijk Kemp/Kitskensberg. Verkeerslawaai en luchtvervuiling nemen af en fietsers en voetgangers krijgen
meer veiligheid. Ook voor de Oosttangent zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. Daarbij
is ook hier het meest milieuvriendelijke trace uiteindelijk als beste uit de bus gekomen. Voor het noordelijk deel van de Oosttangent (2x2 rijstroken) is gekozen voor het zogeheten Bundelingsalternatief. Vanaf
het aansluitpunt Koninginnelaan ligt de weg op korte afstand langs de Rijksweg 73-Zuid en de spoorbaan
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Roermond-Vlodrop. Vervolgens kruist de weg het historisch trace van de goederenspoorlijn ‘IJzeren Rijn’
en loopt ter hoogte van Heide-Roerstreek vloeiend over naar de Keulsebaan. Het zuidelijke deel van de
weg (een rijbaan met twee rijstroken) sluit bier haaks op aan en loopt tussen de toekomstige woonwijken
Melickerveld en Wienkeskoul over in de Heinsbergerweg.
Omleiding Haelen
Nog voor de start van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid werd begonnen met de aanleg van de Omleiding
Haelen. Het gaat bier om een 2,3 kilometer lange omleiding van de Napoleonsweg (N273) ter ontlasting
van het dorp Haelen, dat al tientallen jaren hinder heeft van het drukke en gevaarlijke verkeer op de N273.
De omleidingsweg loopt langs het industrieterrein Windmolenbos, dat daardoor beter bereikbaar wordt,
en sluit buiten de bebouwde kom van Haelen weer aan op de Napoleonsweg.

Voorbereiding
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^ Ecoducten en nieuw natuurgebied
VO or flora en fauna
Met de aanleg van een weg schiet de natuur doorgaans niets op. Asfalt neemt leefruimte van dieren
en planten in beslag, die daardoor verdwijnen of in aantallen en soorten afnemen. Ook de aanleg
van de Rijksweg 73-Zuid grijpt stevig in op flora, fauna en opvallende kenmerken in het Limburgse
landschap. De weg doorkruist landbouwgebieden, natuurgebieden, landgoederen, beken, rivieren en
bossen. Daarmee komt voor een deel ook een einde aan de stilte en de duisternis waarin veel dieren
een veilige geborgenheid koesteren. Maar veel waardevols kan met hulp van de mens toch nog
bewaard en hersteld worden. Zoiets vergt vindingrijkheid en geduld, maar ook veel geld. Om schade
aan de natuur zoveel mogelijk te beperken is voor de Rijksweg 73-Zuid 70 miljoen euro uitgetrokken
(10% van de kosten van de weg) voor zogeheten mitigerende, ofwel verzachtende maatregelen en het
aankopen van vervangende gebieden voor natuurontwikkeling. Deze natuurcompensatie is gericht op
de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, liefst dicht bij de plaats waar de oorspronkelijke ecologische waarden wijken voor de aanleg van de weg.

Ontheffing
Aantasting van de natuur door de aanleg van een weg, of een ander project, mag alleen met een onthef¬
fing van de Flora- en Faunawet. De aanvraag voor deze ontheffing moet onder andere inzicht geven in het
maatschappelijk belang van de weg en een antwoord geven op de vraag of planten en dieren als populatie
kunnen blijven voortbestaan als de weg er eenmaal ligt. In dit verband is ook de Europese bescherming
van de Nederlandse natuur van belang. Over de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn is veel te doen geweest.
De kleine diertjes die grote bouwprojecten tegenhielden of vertraagden - in Limburg maar ook elders in
het land - haalden veelvuldig de krant. Flet kleinste diertje was de zeggekorfslak. Dit twee millimeter grote
slakje werd de inzet van een slagveld aan juridische procedures rond de voorgenomen aanleg van de rijks¬
weg op de oostoever van de Maas. Verenigingen als Das en Boom en Stichting Natuur en Milieu maakten
van het slakje een symbool voor het ecologisch bijzondere Swalmdal. Bind 2002 besliste de Raad van State
dat Rijksweg 73-Zuid op de oostoever van de Maas kan worden aangelegd. Uit oogpunt van ruimtelijke
ordening maar ook omdat volgens de Raad van State voldoende onderzoek is gedaan naar de natuurwaarden. Op basis van dat onderzoek wordt de weg zo aangelegd en ingepast dat deze waarden niet dusdanig
worden aangetast dat de Rijksweg niet zou mogen worden aangelegd.
Natuurwaarden
Om ecologisch verlies op de oostoever te kunnen beperken en waar nodig te compenseren, moet de
wegaanlegger eerst inzicht krijgen in de aard en omvang van de schade. In 1996 werd begonnen met het
opstellen van een Natuurcompensatieplan. Rekenmodellen drukken de schade uit in een aantal hectares
‘ecotoop’ dat verloren gaat: vochtig grasland, droge heide, loofbos of watervegetatie. Ecotopen vormen het
leefgebied van ‘gidssoorten’ als vlinders, reptielen, dassen, hamsters, enzovoort. Uiteindelijk zijn van zo’n
honderd (zeldzame) soorten gegevens verzameld: vogels, grotere zoogdieren als wilde zwijnen, vossen en
reeen, dassen, hamster, vleermuizen, amfibieen, reptielen, vissen, dagvlinders. Ook zijn vele tientallen dassenburchten op de oostelijke oever van de Maas in kaart gebracht en is een voorspelling gedaan over het
voortbestaan van de dassenpopulatie na aanleg van de weg.
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Steilrand
“Het vermijden van natuurschade is altijd uitgangspunt nummer een geweest bij de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid,” zegt Jos Huisman, adviseur natuur en landschap bij Rijkswaterstaat Limburg. “Waar je een
bos, een complex dassenburchten of een moerasvegetatie voor een dalend grondwater kunt behouden,
moet je dat ook doen.” In de oorspronkelijke plannen voor Rijksweg 73-Zuid passeerde de weg de bebouwing van Tegelen maar raakte wel voor een deel de aanwezige ‘steilrand’. Deze twintig meter hoge overgang
van Maasdal naar het plateau op de oostoever is een uniek stukje Limburgse natuur. Kon de weg niet een
eindje opschuiven, vroegen velen zich af. Dat kon. Dus werd de as van de weg ruim honderd meter naar
het westen verschoven, waarmee 24 hectare natuur minder wordt aangetast. Wanneer natuurschade door
een verandering in het trace-ontwerp niet te vermijden is, zijn andere voorzieningen nodig om de pijn te
verzachten. Huisman; “Een autoweg is voor rondtrekkende dieren natuurlijk een onneembare barriere.
Aangetrokken door verlichting langs de weg of om voedsel te zoeken, proberen zij de weg over te steken.
En daarbij worden helaas dieren doodgereden.”
Ecoduct
Bouwkundige voorzieningen als rasters, hekken, wildtunnels en ecoducten moeten de barrierewerking
van een weg verminderen. De Rijksweg 73-Zuid heeft veel van deze voorzieningen, waaronder een paar
zeer grote. Zo komt bij Beesel een veertig meter breed ecoduct. Dit is een met speciale schermen en van
rasters voorziene oversteekplaats over de weg voor groot wild, zoals het edelhert. De schermen voorkomen
dat dieren opschrikken door koplampen van auto’s. Een even brede doorgang voor wild is gepland onder
de brug die de autosnelweg bij Swalmen over het riviertje de Swalm voert. Daarnaast komen er speciale
reepassages van tien meter breed en vijftien ecoduikers voor kikkers, padden en salamanders. Ecoduikers
zijn onderdoorgangen van waterlopen met doorloopstroken van twee meter breed aan weerskanten van
een beek. Verder moeten 65 kleinere tunnels van ruim een halve meter hoog een doorgang verschaffen aan
kleiner wild als de das, het konijn en de vos.
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Lange adem
Bij het compenseren van natuur gaat het om zoeken en inrichten van vervangende gebieden voor natuurontwikkeling. Het liefst zo dicht mogelijk bij het wegtrace maar zonder dat de nadelige invloeden daarvan
merkbaar zijn. Er zijn zoekgebieden aangewezen waar dat bij voorkeur zou kunnen. Met een totaal van 185
hectare nieuwe natuurgebieden, vergelijkbaar met 185 voetbalvelden, is het traject Venlo-Maasbracht een
mega-project op het gebied van natuurcompensatie in Nederland. “We streven ernaar,” zegt Jos Huisman,
“bij de openstelling van de weg in januari 2008 ook de compensatiegebieden te hebben ingericht, bijvoorbeeld als leefgebied voor de hamster, oftewel de korenwolf. Het streven is verder om boeren bij natuurbeheer tegen een financiele vergoeding een rol te laten spelen. Daarbij kan je denken aan hamstervriendelijk
beheer van graanakkers, of landbouwgronden op termijn helper veranderen in duurzaam natuurgebied.”
Verrassend flexibel
Een vochtig natuurgebied met poelen voor am^
bos heeft jaren nodig om tot iets fraais ui<^
onder zo’n bos zich goed kan ontwikk..

. is in redelijk korte tijd te vervangen. Maar een nieuw
»en. “Je kunt in ieder geval de condities scheppen waar¬

atuurcompensatie blijft tot op zekere hoogte een lapmiddel.

Via Limburg - voorbereiding

want het dekt de schade nooit voor honderd procent.” Maar uiteindelijk blijkt de natuur altijd weer verrassend flexibel te zijn. “Met het verhuizen van dassenlegt Huisman uit, “zijn in Engeland goede ervaringen
opgedaan. Nabij bestaande burchten richten we nieuwe woonplekken in. Onder meer het Linnerveld bij
Linne komt daarvoor in aanmerking. Met voedsel proberen we de das daarheen te lokken. Is de dassenfamilie eenmaal aan zijn nieuwe behuizing gewend, dan sluiten we de oude burcht af.”
Nieuwe plekken
Kikkers en salamanders wennen meestal snel aan een nieuwe voortplantingspoel. En ook vleermuizen
en oeverzwaluwen hebben veel talent voor het vinden van nieuwe plekken. Oeverzwaluwen nestelen zich
graag in zanddepots en afgravingen. Hier wordt bij de aanleg van de Rijkweg 73-Zuid ook rekening mee
gehouden. Moerasvegetaties, maar ook de beschermde zeggekorfslak, zijn gebaat bij contact met voldoende (opborrelend) grondwater. Huisman: “Daarom is ervoor gekozen op plaatsen waar de nieuwe
weg tot verdroging van natuurwaarden kan leiden, het ontwerp van de weg een meter op te tillen. Planten
blijven daardoor in verbinding met het grondwater.”
Natuurcompensatie Kasteel Waterloo
Een voorbeeld van natuurcompensatie is de situatie rond Kasteel Waterloo in Beesel. Hier doorsnijdt de
Rijksweg 73-Zuid diverse soorten bossen (waardoor bosvogels verdwijnen) en de leefgebieden van dassen
en reeen. Compensatie vindt hier plaats door de aanleg van circa 25 hectare nieuw bos, aansluitend op
het overblijvende hos. Op deze manier past de aansluiting Waterloo op de 73-Zuid goed in het bestaande
bosgebied. Rasters moeten voorkomen dat reeen en dassen op de weg terecht komen. Aansluitend op dit
rasterwerk komt zowel onder de nieuwe als de bestaande weg een aantal faunatunnels. Daardoor kunnen
dieren de weg oversteken om voedsel te zoeken en te paren. Als rasters en tunnels effectief blijken, is de
toekomstige situatie waarbij het verkeer zich concentreert op de Rijksweg 73-Zuid en het verkeer op de
bestaande Noord-Zuid verbindingen wegen afneemt, zelfs gunstiger voor de das dan de huidige situatie.
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^ Speuren naar scherven en heenderen
De Romeinen legden rond de jaartelling een via (Latijns voor ‘weg’) aan op de westoever van de
Maas: van Mosa Trajectum (Maastricht) naar Novio Magum (Nijmegen). Dat deze antieke voorloper
van de A2/A73 nu ook een eigentijdse variant op de oostelijke Maasoever krijgt, betekent werk aan
de winkel voor archeologen. De geschiedenis ligt er als een soort archief opgeslagen in de bodem.
Door onderzoek van dit bodemarchief komen we meer te weten over leefomstandigheden en
gebruiken van de vroegere bewoners in het Maasdal.

Pijlpunten
Zo zijn in het trace van de ‘Omleiding Haelen’ veel kleine vuurstenen pijlpunten gevonden. Dit duidt
volgens archeologen op het bestaan 10.000 jaar geleden van een kamp van jagers, vissers en verzamelaars.
Op een andere plaats in het trace is een woonplaats van boeren van 4000 tot 6000 jaar oud opgegraven.
Hier kwamen vuurstenen bijlen, scherven van grote potten en een steen voor het malen van graan aan
de oppervlakte. In Swalmen zijn op drie verschillende plaatsen resten van Romeinse en Middeleeuwse
bewoning ontdekt. En in Heide is een groot Romeins voorraadvat, een zogeheten dolium, gevonden. Dit
prachtstuk is te bewonderen in het informatiecentrum Viascoop. Ten westen van het station van Swalmen
is een redelijk goed bewaard skelet van 800 tot 900 jaar na Christus ontdekt. En bij de Swalm, in de buurt
van boerderij De Nieuwenhof, lag tussen 900 en 1225 na Christus een gehucht van enkele boerderijen. In
afvalkuilen vonden archeologen veel scherven van kook- en eetgerei.
Vindplaatsen
Archeologisch onderzoek begint met het in kaart brengen van plaatsen waar vuursteen, scherven of
houtskool op of in de grond liggen. Vaak hebben amateur-archeologen vroeger al vondsten gedaan en
gemeld bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). In het gebied van de nieuwe Via
Limburg wegen zijn circa 75 vindplaatsen in kaart gebracht. Vaak graven archeologen eerst smalle proefsleuven om de waarde en de ouderdom van vindplaatsen te kunnen bepalen. Vindplaatsen kunnen ook
zo diep liggen dat ze pas tijdens de werkzaamheden voor de weg zelf zijn te bereiken. Met de aannemers
voor de nieuwe wegen worden daarom afspraken gemaakt om tijdens de bouw nog beperkt archeologisch
onderzoek te kunnen uitvoeren.
Gepuzzel
Echt waardevolle vindplaatsen worden echter voor de aanleg van de weg opgediept. Zo’n opgraving is een
kwestie van voorzichtig en geduldig handwerk met schop en troffel. Archeologen tekenen en fotograferen
de sporen van huizen en afvalkuilen en bergen de vondsten. Met rondleidingen en tentoonstellingen kan
het publiek de vondsten bekijken. Op zoveel belangstelling voor hun oude spulletjes hebben onze verre
voorouders alsook de Romeinen die ooit hun ‘snelwegen’ door Limburg aanlegden, vast niet gerekend!

B

'

a-;-

A

w-ii

J/ii

1

€ ^!''»,.
V

%

Bierpomp maakt plaats voor rijksweg
Mooie herinneringen zijn er om gekoesterd te worden en dat geidt zeker voor Cafe De Koet in Swalmen. De uit 1942 daterende horeca-uitspanning, op een steenworp van het station, is een monumentaal begrip onder cafebezoekers uit Swalmen en de wijde omgeving. De oud-Hollandse luiken op de
voorgevel, het donkerbruine eikenhouten interieur en de dikke tapijtjes op de gastentafels ademen de
gemoedelijke sfeer van de authentieke dorpskroeg. Bier en fris kosten er een euro. En vroeger kon je er
rijstepap en uitsmijters eten. Alleen de twee fruitkasten in de hoek en vernieuwde toiletten herinneren
aan moderne tijden. Nog even, want dan vioeit uit de tapkraan in De Koet de laatste druppei bier.
Najaar van 2003, als de kermis in Swalmen voorbij is en de gasten nog een keer diep in vele schuimkragen hebben mogen happen, vermaien bulldozers De Koet onder hun machtige grijpers. De sloop is
nodig om ruimte te maken voor de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid. In 2002 gingen de twee kolossale
platanen op het terras voor het cafe al tegen de vlakte. Toen moest Netje Litjens-van Kempen vechten
tegen haar tranen. En opnieuw wordt ze emotioneel als ze vertelt over de 38 jaar waarin ze grotendeels
alleen, maar op hoogtijdagen geassisteerd door haar echtgenoot John, de tapkraan bediende. De Koet is
en was, sinds Netje Litjens als 19-jarige vrouw het cafe draaiende moest houden, vooral haar leven. "Dit
caf6 kende geen rangen en standen. Hier kwamen rijk en arm, jong en oud. Het ging er altijd spontaan
aan toe. De opvoering van een toneelstukje, een zangavondje, je kon het zo gek niet bedenken. De
stamgasten werden trouwens ’Koetapen' genoemd." Over de levens van sommige gasten zou ze een
boek kunnen schrijven. "Maar dat doe je als cafebaas niet, want haar motto is: Horen, Zien en Zwijgen."
Over de medewerking van Rijkswaterstaat bij de aankoop van het perceel heeft Netje geen klagen. Ze
heeft er 'een goede prijs' voor gekregen, zegt ze. Genoeg in ieder geval om een paar straten verder een
nieuw huisje te betrekken en ook de oudedagvoorziening veilig te stellen. Er is bij Netje Litjens nu dan
ook een moment van relativering: "Oude cafes hebben het steeds moeilijker. De klandizie loopt terug.
En zelf hebben we geen opvolger. Misschien is dit wel het goede moment ermee op te houden."
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De voordeurfunctie van Piet Snickers:

‘Heel veel luisteren.
Mensen willen lets kwijf
"Niemand wil graag een autosnelweg, spoorlijn of woonwagenkamp voor zijn deur. Daarom is een
luisterend oor zo ontzettend belangrijk. Zelf woon en werk ik al m'n leven lang in deze regio. ik ken
de mentaliteit en de problematiek van de mensen." Als Fieldmanager van Rijkswaterstaat werkt Piet
Sniekers in het uitgestrekte 'veld' tussen Venlo en Echt. Zelf ziet hij zich als de 'sociale schakel' tussen
het projectbureau RW73-Zuid/RW74 en de mensen die in het gebied van de nieuwe autosnelweg
wonen. Als spin in het web coordineert Sniekers vanuit het informatiecentrum Viascoop sinds 1997
de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de weg. Onder deze voorbereidingen vallen
onder meer veldproeven met buispalen, het aanvragen van vergunningen, milieu- en grondonderzoek,
onderzoek naar oorlogsexplosieven die in de grond verborgen zitten. Ook begeleiding en 'nazorg'
van bewoners rond de aankoop van gronden en woningen hoort bij Sniekers' werk. Vooral door deze
laatste activiteit heeft hij bijzondere contacten opgedaan met bewoners die zich door de aanleg van de
weg gedupeerd voelen.

Onzekerheid
“Dat niet iedereen in de regio,” zegt Piet Sniekers, “staat te juichen omdat Rijkswaterstaat zonodig een
autosnelweg wil aanleggen, is duidelijk. Vergeet niet dat veel mensen die hun huizen of gronden bedreigd
zien, jaren van onzekerheid achter de rug hebben. Dat vreet. Komt de weg op de westkant? Of toch op de
oostkant? Pas in november 2002 heeft de Raad van State hierover beslist. En toen kwamen bij mensen wier
huis gesloopt wordt ook weer de emoties los. Mensen vragen zich af: waar kom ik terecht? Vind ik wel eenzelfde woning als ik moet achterlaten?” Het aantal woningen en opstallen tussen Venlo en Maasbracht dat
voor de Rijksweg 73-Zuid tegen de vlakte moet, bedraagt ongeveer tachtig: boerderijen, complexen van zes
woningen onder een kap, maar ook vrijstaande woningen en tuinderskassen. Onderhandelen over prijzen
van huizen en gronden is overigens de taak van de afdeling grondzaken van Rijkswaterstaat.
Snel getrouwd
Sniekers; “Van de collega’s van grondzaken krijg ik niettemin geregeld een telefoontje in de trant van: ‘Ga
eens bij die mensen op bezoek, Piet. Het loopt daar over’. Je weet dan dat er wat extra’s aan de hand is. Vaak
hebben mensen nog hun vader of moeder in huis wonen. En zijn ze er zelf ook geboren. Daar ligt hun hele
leven. Een pakhuis vol met blijde maar ook droevige momenten. Maar wel hiin leven! Opeens worden ze
daar van afgesneden. Ik ken ouders waarvan de dochter nog snel getrouwd is in dat mooie oude pandje
waar haar jeugd ligt. In die emoties moet je je kunnen verplaatsen. Luisteren en nog eens luisteren, en soms
een advies of helpen met doorverwijzen. Dat is wat hier vooral telt.”
Voordeurfunctie
Als ex-verkeersco6rdinator bij de Rijksweg 73-Noord en voormalig hoofd technische dienst bij verschillende
diensten van Rijkswaterstaat Limburg is Sniekers een bekend gezicht bij de tien gemeenten in het tracegebied. “Als je de ambtenaren kent, verloopt het behandelen van de benodigde vergunningen ook wat voortvarender. Soms kun je deze contacten ook nog aanwenden om voor sommige burgers die in de knel dreigden
te komen iets aanvullends te regelen. Een tuinder bijvoorbeeld die versneld een vergunning nodig heeft
om zijn eigen kassen te kunnen herbouwen. Of mensen die in het verleden een stukje bouwgrond voor een
nieuwe woning is toegezegd. Die zien dat plotseling doorkruist omdat hun gemeente, Belfeld in dit voorbeeld, intussen met Venlo is gefuseerd. Dat hebben we dan alsnog voor deze mensen kunnen rechtzetten.”

Via Limburg - voorhereiding

Zander vergunningen geen meter asfalt
Met zou wat al te makkelijk zijn: van de ene op de andere dag de schop in de grand om van A naar B
een asfaltbaan te leggen. Voordat het trace van een weg definitief is, zijn tal van belangen onder de
loep genomen en tegen elkaar afgewogen. Belangen van burgers, ondernemers, natuur, milieu enzovoort. Dat duurt vaak vele jaren. Maar ook dan kunnen de graafmachines niet zomaar aan de slag. Eerst
is een hele rits vergunningen nodig. De aanleg van de RW73-Zuid en de RW 74 vereist circa 50 verschillende soorten vergunningen. De meest voorkomende hebben betrekking op het kappen van bomen,
slopen van woningen, het uitvoeren van de bouwactiviteiten zelf en op milieu- en veiligheidsaspecten.

Omzagen

Zoals een burger een vergunning nodig heeft om een boom te mogen omzagen, hebben de initiatiefnemers
van de RW73-Zuid en RW74 dat ook. De aanvrager moet bij de betreffende gemeente gegevens aanleveren over de locatie van de boom, de soort boom, grootte en dikte van de boom en wanneer gekapt gaat
worden. Voor het slopen van woningen of tuinbouwkassen die op het trace van de wegen staan, is een
sloopvergunning nodig. Ook hier moet de aanvrager weer informatie geven over locatie van het bouwwerk, de datum van de geplande sloop, etc. Tegen een sloopvergunning kunnen belanghebbenden, binnen
6 weken nadat deze ter inzage is gelegd, bezwaar aantekenen. Een bouwvergunning is nodig om tunnels
en viaducten te kunnen aanleggen. Voor deze bouwwerken moet Rijkswaterstaat de vergunningen bij de
gemeente aanvragen. Zo’n aanvraag wordt openbaar gemaakt. Is de vergunning eenmaal verleend, dan
kunnen belanghebbenden ook hier een bezwaarschrift tegen indienen.
Milieuvergunningen

Een wat uitgebreidere procedure is aan de orde bij de aanvraag van een milieuvergunning. Die is nodig
om de risico’s voor het milieu bij de bouwwerkzaamheden - bijvoorbeeld het opslaan van materieel en
bepaalde stoffen - zoveel mogelijk af te dekken. Het hangt van de aard van de voorgenomen activiteiten af
of de gemeente of de Provincie de milieuvergunning afgeeft. Voor deze vergunning wordt een uitgebreide
openbare procedure doorlopen die een half jaar kan duren. De aanvraag wordt ook bekeken door andere
(semi-)overheden die bij de bouw betrokken zijn en door adviseurs. Vervolgens wordt een ontwerp-vergunning gepubliceerd. Daartegen kan iedereen ‘bedenkingen’ indienen. Die neemt het bevoegd gezag mee
in het uiteindelijke besluit. Tegen dat besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. Er is dus veel vergunningenwerk nodig om de aanleg van de Via Limburg wegen mogelijk te maken. Maar er bestaan ook de
nodige mogelijkheden op rechtsbescherming voor hen die de afgifte van zo’n vergunning niet zien zitten.
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Huisvuilophaiers alert op drukke Napoieonsweg
Werken als huisvuilophaler op de N273 (Napoieonsweg) is niet zonder risico's. Bij het vastkiikken en
ledigen van de voile vuilniscontainers is opiettendheid en concentratie vereist om de bewegingen van
het drukke verkeer in te schatten. Dat is de ervaring van Ramon Janzhen en Paul Wolters. Zi| werken
als chauffeur/huisvuilbelader bij de Reinigingsdienst Maasiand, een bedrijf dat is belast met het ophalen van huisvuii in Haelen, Kessel Neer, Roggei, Hunsel en andere woonkernen langs of in de directe
omgeving van de N273. “Een van ons zit achter het stuur, terwiji de ander achter de wagen loopt om
de containers die voor de huizen langs de Napoieonsweg staan naar de wagen te trekken. Vastkiikken,
druk op de knop, de container gaat omhoog en kiepert het vuil in de laadbak. Op de ene dag halen we
grijze containers met huisvuii op en op andere dag de groene gft-bakken. Het werk is intensief en best
afwisselend, maar je moet je ogen extra goed de kost geven, Het is altijd druk op die weg. De chauffeur
heeft in zijn cabine een camera. Daarmee kan hij het achterop komende verkeer en de bewegingen van
de belader volgen. Dat is wel zo veilig. Bij een container die we moeten iegen, staan we stil. Vervolgens
weer optrekken naar de volgende container. Gevolg is dat het verkeer achter ons ook kalm moet rijden.
Dat leidt in de ochtendspits vaker tot files, want wij rijden voorin de rij. Af en toe wordt er wel op ons
gefoeterd, maar daar kunnen wij niks aan doen. Er zijn automobilisten maar ook vrachtwagenchauffeurs
die soms ongeduldig worden en dan een tikkie agressief worden. Die proberen dan snel langs je been te
flitsen. Daarbij sneuvelt wel eens een buitenspiegel. Nee, persoontijke ongelukken hebben we zelf niet
meegemaakt. Maar als al het zakelijk verkeer over een paar jaar over de nieuwe Rijksweg 73-Zuid rijdt,
wordt het voor ons ook een stuk rustiger en veiliger werken. Dat is wel een aardig vooruitzicht."
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Grondverwerving:
schipperen tussen persoonlijke en maatschappelijke belangen
Voor de aanleg van een weg is ruimte nodig, grand dus. Voor de aanleg van de rijkswegen 73-Zuid
en 74 moet een aantal huizen en opstallen - na aankoop door Rijkswaterstaat - afgebroken worden en
veel grond, meest landbouwgrond, aangekocht worden. in totaal gaat het om circa 1700 percelen, in
eigendom bij particulieren, bedrijven, instellingen, stichtingen, waterschappen enzovoort.
Grond verwerven is echt veldwerk.

Kennismaking

Eerst is er een kennismakingsbezoek met de eigenaar, waarbij de grondaankoper vertelt wat de aanleg
van de wegen voor het gebied betekent en welke percelen daarbinnen vallen. Uitgangspunt bij de grond¬
verwerving is dat ‘in der minne’ overeenstemming te bereiken is. Dat wil zeggen dat beide partijen de wil
hebben het eens te worden over een financiele schadeloosstelling. Samen met taxateurs bepaalt de grond¬
aankoper de waarde van de percelen aan de hand van de geldende marktprijs in het gebied. Vervolgens
maakt de taxatiecommissie een rapport waarin een richtprijs is opgenomen die de eigenaar als bod krijgt
voorgelegd. Eventueel bespreekt de grondaankoper met agrariers en hun adviseurs de mogelijkheid om
extra grond aan te kopen. Deze grond kan ingebracht worden voor het ontwikkelen van nieuwe natuur
(‘natuurcompensatie’) of als productiegrond voor een andere boer die nog grond gebruiken kan.
Bedrijfsopstallen

De grondaankopers voor de nieuwe rijkswegen hebben contacten met circa 550 grondeigenaren van wie
de grond en complete woningen en eventuele bedrijfsopstallen worden aangekocht. Via het kadaster wordt
de exacte terreinafbakening achterhaald. En er wordt gekeken naar de milieuhygienische toestand van de
bodem. Belangrijk is ook te weten wat de bestemmingsplannen van gemeenten over de grond zeggen en
of eventueel maatregelen nodig zijn om geluidhinder van de nieuwe wegen tot de wettelijke normen terug
te dringen. Voor gemeenten bijvoorbeeld is de aanleg van een nieuwe weg vaak aanleiding om plannen te
maken voor een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein.
Passende oplossing

De ontwerpers van de weg geven aan waar de uiteindelijke aankoopgrens ligt. Blijkt een en ander niet
logisch te zijn, dan bekijken de grondaankoper en de ontwerpers van de weg of een passende oplossing
mogelijk is. Het kan natuurlijk voorkomen dat een eigenaar een laatste bod op zijn eigendom niet wil
accepteren. In dat geval moet de onteigeningsrechter beslissen. De eigenaar krijgt uiteraard altijd een
schadeloosstelling. Deze kan gelijk zijn aan het laatste bod maar ook hoger of lager uitvallen. Onteigening
komt gelukkig maar zelden voor. Uitgangspunt voor de grondaankopers is meedenken met de eigenaren,
alternatieven bieden voor een nieuwe woonlocatie en in goed overleg naar een oplossing zoeken.
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^ Kabels en leidingen:
ondergronds verhuizen
Enkele meters onder de grond bevindt zich een aparte wereld van staal en kunststof, onmisbaar voor
onze energievoorziening en communicatieverbindingen. Gasleidingen, waterleidingen, electriciteitskabels, glasvezelkabels, rioolbuizen. Voordat de aanleg van een weg kan beginnen, moet dit labyrint
van kabels en leidingen zijn omgelegd. Burgers en bedrijven, de gebruikers van deze nutsvoorzieningen, mogen er zo min mogelijk last van hebben. Om de nieuwe wegen te kunnen aanleggen, moet ca,
450 kilometer aan kabels en leidingen worden verlegd. Niet alleen ondergronds maar ook erboven.

Masten
Neem de hoogspanningsmasten in Ambt-Montfort, langs de spoorlijn Roermond-Sittard. Over een lengte
van anderhalve kilometer worden deze giganten (vanaf 2004) een stukje oostwaarts verplaatst. Om ruimte
te maken voor de weg. Logisch zou zijn om de nieuwe kabels onder de grond te leggen. Maar dat kost veel
geld. Wei acht keer zo veel als bet verplaatsen van de masten. Voor dit laatste is dan ook gekozen. Aannemers voeren nieuwe masten in onderdelen aan om ze ter plekke in elkaar te schroeven. Op sommige
plekken, zoals bij Swalmen, raakt de nieuwe weg bijna bet bestaande spoor. Ook bier moeten de kabels
en leidingen eerst de grond uit voordat medewerkers van de spoorwegen de rails enkele tientallen meters
kunnen opschuiven. Een ingewikkelde ingreep. Gasunie, Essent, Waterleidingmaatschappij Limburg en
Zuiveringschap Limburg zijn bier tegelijkertijd mee aan de slag gegaan.
Ompluggen
Soms is graven minder gewenst, want dat zou een bestaande weg of waardevolle planten en gewassen aantasten. Daarom is ervoor gekozen in bet Swalmdal de leidingen onder bet riviertje de Swalm door te boren.
Van alle werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen mogen burgers en bedrijven zo min mogelijk last
hebben. Gas, water, licht moeten gewoon blijven functioneren. Daarom gebeurt het afsluiten van oude
leidingen en het aankoppelen of ompluggen van de nieuwe leidingen veelal ‘s nachts. Voorafgaand aan een
omlegging zal er geregeld ook een tijdelijke extra gasleiding (‘bypass’) nodig zijn.
Smalle strook
Een complexe operatie is het verplaatsen van de kabels en leidingen (in 2004) op de Wirosingel in Roermond om de 2,3 kilometer lange tunnelbak te kunnen aanleggen. A1 het graaf- en sjouwwerk vindt plaats
op een betrekkelijk smalle strook in een bewoonde omgeving. En ondertussen moet het verkeer op de
singel ‘gewoon’ door kunnen blijven doorrijden. Overigens zoeken deskundigen ook naar nieuwe methoden om tunnels, bruggen en viaducten van de RW73-Zuid en RW74 van stroom te voorzien. Het installeren van een zonnepaneel blijkt dan goedkoper dan het in de grond stoppen van een paar honderd meter
kabel. En energie van de zon is nog milieuvriendelijker ook.
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