Gokken bij oversteken N271 in Swalmen
Over de gehele N271, tussen Roermond en Tegelen, passeren per etmaal 24.000 voertuigen. Tussen
1993 en 2001 vonden er circa 2400 ongevallen op deze weg plaats. In 300 gevailen was sprake van
iichamelijk letsei. In 39 gevailen was de afloop dodelijk. Theo Hekkens, gepensioneerd sales manager,
woont om de hoek van de N271 die zich over een lengte van twee kilometer dwars door de bewoonde
kern van Swalmen slingert. "Een levensgevaarlijke weg," zegt Hekkens. "Bijna wekelijks boor ik wel
een sirene, dan weet je dat er ergens op de weg waarschijnlijk weer wat tout is gegaan. Er zijn maar
drie oversteekpiaatsen met verkeerslichten, voor de rest is het echt gokken of je heeihuids de andere
kant haalt. Daarbij komt dat menige automobilist nog wei eens door rood wil rijden. Dat is linke soep,
zeker als je weet dat er aan de weg ook een basisschool en een kinderdagverblijf iiggen. Vooral het punt
waar je vanaf Roermond Swalmen binnenkomt en waar je links- of rechtsaf naar Asselt kunt afsiaan is
berucht. Fietsers, kinderen en ouderen die over willen steken (open hier de nodige risico's. Scholieren
hebben zo hun eigen, soms roekeloze methoden om de weg te kruisen. Je houdt soms je hart vast.
Maar ook voor ouderen is het moeilijk in te schatten wanneer het sein veilig is. En soms maken ze net
een keuze op het verkeerde moment. Op dit punt is een verkeerslicht gepland, evenals op twee andere
kruispunten in het dorp. Daar wordt al geruime tijd door de gemeente over gepraat. Die verkeerslichten
komen er ook wel, dan hebben we er in totaal zes, maar door procedures en dergelijke schiet het niet
echt op." Hekkens is er van overtuigd dat de openstelling van de Rijksweg 73-Zuid de verkeersbelasting in Swalmen sterk zal verminderen. "ik denk zelfs veel meer dan de 25% verkeersreductie die is
voorspeld. Op de oude weg Venlo-Nijmegen is het ook veel rustiger geworden dan aanvankelijk werd
aangenomen."

Vormgeving nieuwe wegen

H Nadruk op vormgeving geeft
rijksweg herkenbaar ‘smoeV
Wegen horen bij landschappen. Dat levert niet altijd een fraaie horizon op, en vooral niet wanneer
een streep asfalt een natuurgebied doorkruist. Veel wegen maken ook een rommelige indruk door
een allegaartje aan borden, masten, palen, schermen, bruggen, viaducten. Voorzieningen die in vorm
en kleur vaak niets met elkaar gemeen hebben. Dat het ook anders kan - en in een land waar natuur
schaars is ook anders moet - bewijst het ontwerp van de rijkswegen 73-Zuid en 74 in het landschap.
Vormgeving en inpassing van de wegen schikken zich naar het eigen karakter van het Limburgse land¬
schap. Tegelljk bieden tunnels en viaducten kansen de omgeving aan te vullen met nieuwe elementen.
Zo ontstaat een wegverbinding met een eigen gezicht, een herkenbare huisstiji.

Landschapsbeeld
Voor de Rijksweg 73-Zuid is eerst een zogeheten landschapsvisie opgesteld. Die beschrijft in grote lijnen
hoe het Midden- en Noordlimburgse landschap er uit ziet en hoe de weg zo verantwoord mogelijk in het
landschap is op te nemen. Het beeld van dit landschap wordt bepaald door het Maasdal en de steilrand
van het hoogterras, een overblijfsel van de vroegere bedding van de Maas. Rijksweg 73-Zuid loopt in de
noord-zuid richting parallel aan het Maasdal en wordt aangelegd op de overgang van de bebouwde zone
(Venlo, Tegelen) naar het landelijk, agrarisch gebied tot aan Maasbracht. Tot nu toe was dit een geleidelijke
overgang. De nieuwe snelweg zal daar een harde, ruimtelijke grens van maken. De noord-zuid richting van
de weg doorbreekt namelijk veel andere wegen, beekjes en andere landschappelijke structuren.
Huisstiji
De landschapsvisie is richtsnoer voor de vormgeving van de diverse elementen langs de weg, zoals geluidswallen en -schermen, viaducten, tunnels en veilige oversteekplaatsen voor grote dieren (ecoducten). Deze
elementen vormen samen een ‘familie’. Verschillend, maar toch ook samenhangend. Zo’n eigen huisstiji
voor een complete weg is vrij uniek in Nederland. Het projectbureau RW3-Zuid/RW74 is al in een vroeg
stadium rond de tafel gaan zitten met de architect van de bruggen, viaducten, tunnels en geluidsschermen,
de landschapsarchitect en met de ontwerpers van wegen. Die aanpak is bijzonder, want bij de meeste infrastructurele projecten komt de vormgeving pas tegen het eind aan de orde. Door ontwerpen al vanaf het
prille begin op elkaar af te stemmen, ontstaat voor de Via Limburg-wegen een rustig en doordacht wegbeeld. Dit werkt door in het onderbewuste van de automobilist, wat de veiligheid ten goede komt, en zal
op den duur ook weer invloed hebben op nieuwe veranderingen in het landschap. De meeste landschap¬
pen zijn immers niet statisch. Door allerlei factoren die op elkaar inwerken krijgt een landschap steeds een
ander aanzien.
Bomenrijen
Het opvallendste kenmerk is dat de rijksweg aan de zijde van de bebouwing over de voile lengte wordt
afgezoomd met drie rijen bomen, Hoge, forse bomen, die in verhouding staan tot het formaat van de
weg. De bomenrij zorgt voor verbinding en eenheid en maakt de weg onderdeel van de structuur van het
landschap. Aan de andere kant van de weg, de ‘landschapszijde’, zijn deze bomen bewust weggelaten. Daar
blijft de automobilist uitzicht op de omgeving houden. Bij het kruisende Swalmdal en het Roerdal wordt
de homenrij doorbroken. Dit accentueert het grote belang van deze beekdalen in het landschap. In het
Roerdal ligt de weg trouwens in een tunnel en is een rij bomen niet direct nodig.
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Kunstwerken
Kunstwerken zijn bouwwerken zoals viaducten, onderdoorgangen, tunnels en bruggen. Bouwwerken zijn
een soort noodzakelijk kwaad omdat ze ongelijkvloerse kruisingen met de Rijksweg 73-Zuid mogelijk
maken. De kunstwerken langs de weg hebben duidelijke overeenkomsten in materiaalgebruik, vorm en
kleur. De automobilist heeft een andere ‘verhouding’ met deze kunstwerken dan met gebouwen: hij gaat er
met hoge snelheid aan voorbij. Een mooi voorbeeld van onderlinge afstemming in de ontwerpen van de
kunstwerken is de vorm van viaducten. Daarbij is gekozen voor verschillende landhoofden. Een landhoofd
is een uitgebouwd stuk grond waar een brug op rust.
Ecopassages
Doorgaans worden landhoofden symmetrisch ontworpen. Bij de Rijksweg 73-Zuid krijgt het landhoofd
aan de kant van bomen een verticale vorm (recht omhoog) en aan de open, landelijke zijde een schuin
aflopende vorm. De lange bomenrij aan de bebouwde zijde en de openheid aan de kant van de agrarische en natuurgebieden worden zo voor het oog doorgetrokken. Voor de geluidswerende voorzieningen
wordt in principe gekozen voor geluidswallen. Deze sluiten beter aan op het landschap dan bijvoorbeeld
geluidsschermen. Geluidswallen raken op een gegeven moment begroeid met struiken en planten, wat
natuurlijker en duurzamer oogt, ook aan de bewonerszijde. Dieren kunnen de snelweg via ecopassages
kruisen: onder de weg door of eroverheen. Onder de weg door gaat het simpelweg om een opening, dat
is voldoende. Ecopassages die de weg kruisen, zogeheten ecoducten, krijgen een houten scherm van twee
meter hoog.
Dunne vlakken
Op plaatsen waar voor geluidswallen geen ruimte is, wordt een scherm geplaatst. Er zijn drie soorten voor¬
zieningen: wallen, geluidsschermen op wallen en gebouwde geluidsschermen. Geluidsschermen vormen
lange, dunne vlakken die dicht langs de weg staan. De schermen worden zo min mogelijk onderbroken.
Hiermee ontstaan eenvoudige, visueel rustige vormen. Transparante schermen geven uitzicht op het land¬
schap, zoals bij de Swalm. Lange schermen krijgen op geregelde afstanden vluchtdeuren. Op enkele plekken gaat de Rijksweg 73-Zuid de grond in. Hiervoor worden tunnels gegraven. De in- en uitgang van een
tunnel is echter zichtbaar in het landschap en moet daarom voldoen aan de spelregels van de vormgeving.

Welstandstoets
Rijk en provincie werken samen bij de aanleg van de vier Via Limburg-wegen. Voor het stuk van
de Rijksweg 74 rondom Tegelen, waar de aansluiting met RW73-Zuid plaatsvindt, gelden dezelfde
spelregels in vormgeving als voor RW73-Zuid. Ook de gemeenten die aan deze wegen liggen praten
mee over de inpassing van de wegen in het landschap. Dit gebeurt in de overkoepelende Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit Via Limburg. Deze commissie heeft een welstandstoets uitgevoerd: een beoordeling of de vormgeving en inpassing van de wegen voldoende overeenkomen en niet ‘vloeken’ met het
karakter van het landschap.
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Fietsende scholieren: kiezen tussen stoep of berm
Vijf keer in de week met de fiets vanuit Reuver op en neer naar school in Roermond. Door weer en
wind, gedeeltelijk over fietspaden, maar ook samen met autoverkeer op de N271. Vooral in en door
Swalmen kan dat risicovolie taferelen opieveren. Sharon Siemons (15), leerlinge op het Agrarisch Opleidingscentrum, en Suzanne Beurskens (15), gymnasiaste op het Broekhin College, kunnen allebei meepraten over de verkeersgevaren van hun fietspendel. Tussen half 8 en 8 uur in de ochtend gaan ze de
deur uit. "Door Swalmen is het stuk waar je het meest moet oppassen. Tussen de stoep en de weg waar
vrachtwagens en andere auto's langs je been razen, zit maar een kleine ruimte. Eigenlijk kun je daar
niet overal veilig met zijn tweeen naast elkaar fietsen. Auto's drukken je zo van de weg de stoep op.
Toch fietst bijna niemand achter elkaar aan. Meestal in groepjes. Je wilt toch met elkaar kunnen praten.
Maar soms zie je brugkiassers daar met zijn drieen naast elkaar slingeren, Dat is vragen om ongelukken.
Je hebt haast en wilt niet te iaat op school aankomen. Anders moet je je de volgende dag een kwartier
eerder melden. Er zijn vaak lange rijen fietsers op weg naar Roermond en die gaan niet allemaal even
hard. Dus wil je daar langs en improviseer je er wat op los. Inschatten: dMr kan ik nog net langs. Maar
automobilisten houden ook niet altijd rekening met ons. Of er staan auto’s gedeeltelijk op de stoep
en op de fietsstrook, of de weg wordt geblokkeerd door vrachtwagens die staan te laden en te lossen.
Dan moet je vol in de remmen en maar kijken hoe je je daar om been wurmt. Dan maar desnoods twee
minuten later op school. Niet dat wij in het verkeer nou altijd van die lieverdjes zijn. Maar mensen in
auto’s en scootertjes kunnen er ook wat van. Met hoge snelheid vlak langs je scheuren waardoor je het
gras in moet, door rood rijden, of fietsers die van rechts komen geen voorrang geven, dat zie je best
veel. Dat is kei-raar. Natuurlijk, ook scholieren wachten niet altijd voor rood. Maar dan staat er een
agent achter een boom en geeft je een bekeuring. Bij auto's zien we dat eigenlijk nooit."

Leefbaarheid
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Omleiding Haelen brengt
woongenot terug
Een normale dorpsstraat. Waar je zonder gevaar voor eigen leven kunt wandelen, oversteken, fietsen.
En bewoners op een mooie zomeravond eindelijk, zonder verkeerslawaai en uitlaatgassen, van tuin
en omgeving kunnen genieten. Het lijkt een droomscenario. Toch is dit vanaf 2004 alledaagse werkelijkheid voor de inwoners van Haelen aan de N273, de Napoleonsweg. De aanleg van de omleiding
Haelen brengt de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap terug. Al jaren zorgt de Napoleonsweg voor
overlast. Per dag passeren er meer dan twintigduizend voertuigen: personenauto's, vrachtwagens en
landbouwvoertuigen.

Verkeersdoden

De weg heeft zijn kwalijke faam te wijten aan de grote verkeersonveiligheid. Tussen 1993 en 2001 werden
ruim 2800 ongevallen op de Napoleonsbaan gemeld, waarvan in bijna 500 ongevallen sprake was van
lichamelijk letsel. In totaal vielen er in die periode 43 dodelijke slachtoffers. Daarnaast heeft de weg de
leefbaarheid van woonkernen als Haelen, Neer en Baarlo zwaar onder druk gezet. De wettelijk toegestane
geluidsnorm van 50 decibel op pal langs de weg gelegen woningen, word! er permanent overschreden.
En voetgangers en fietsende scholieren die de weg kruisen, riskeren bun leven. “De Napoleonsweg is een
noodzakelijk kwaad,” zegt Harrie Sleutels, van huis uit planoloog en sinds 2002 ook wethouder (namens
de Lijst Nieuw Buggenum) in Haelen voor ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. “De mensen hebben
geprobeerd ermee te leven. Maar echt wennen aan drukte, lawaai, onveiligheid en verkeersslachtoffers doe
je nooit. De plaatsing van verkeerslichten was weliswaar een lichte verbetering, maar bleef symptoombestrijding.”
Ruwe tekening

Sleutels herinnert eraan dat de gemeente Haelen reeds in 1949 in een bestemmingsplan - toen nauwelijks meer dan een ruwe tekening op een A-4tje - de wens had geuit om de N273 om de woonkern been
te leggen. Dat had vooral te maken met de ontwikkeling van de Maascentrale in Buggenum die toen
in aanbouw was. Veel auto’s waren er in die tijd nog niet. Ook in een in 1985 vastgesteld plan voor het
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buitengebied was de omleidingsweg weer terug te vinden. Maar toen heerste er op de N273 inmiddels
een verkeersdrukte van jewelste. Pas in maart 1995 besloot de minister van Verkeer en Waterstaat om een
omleiding van de N273 in Haelen (op de westoever van de Maas) deel te laten uitmaken van de aanleg van
de Rijksweg 73-Zuid op de oostoever.
Kamsalamanders
Nadat archeologen op het 2,3 kilometer lange trace waren gestuit op oudheidkundige vondsten, ging in
September 2002 eindelijk de eerste schop voor de omleiding de grond in. De weg doorsnijdt ook deels het
aangrenzende natuurgebied Geylenbroek, leefgebied van de kamsalamander, een beschermde diersoort. Bij
de aanleg van de weg moest hier rekening mee worden gehouden. Daarom werden er, samen met andere
soorten, enkele duizenden kamsalamanders gevangen en een eind verderop verplaatst. In hun vernieuwde
leefgebied kunnen ze zich weer ongestoord voortplanten.
De omleiding
Wat verandert er vanaf eind 2003 in verkeerskundige zin in Haelen? Komend vanuit Venlo gaat de
omleiding bij het kruispunt Burg. Aquariusstraat als het ware rechtdoor en kruist bij het begin van het
industrieterrein Windmolenbos met een viaduct de spoorlijn Roermond-Weert. De aansluiting op het
Windmolenbos vanuit de zuidzijde van het dorp ligt ter hoogte van de Haelerweg en de Verlegde Hornerweg. “A1 met al een perfecte omleiding, voorzien van geluidsschermen. De leefbaarheid van Haelen zal
flink toenemen,” constateert Harrie Sleutels. “Doorgaand verkeer naar Windmolenbos en Venlo komt niet
meer door de dorpskern. De N273 wordt hier ingericht tot een verkeersluwe dorpslaan. Mensen kunnen er
eindelijk weer veilig wandelen en fietsen en rustig buiten zitten. Voor velen een ongekende weelde.”
Compensatie
Sleutels telt nog meer zegeningen van de omleiding. Zoals de aanpassing van enkele lokale wegen, een
nieuwe spoorwegovergang en een aparte route voor landbouwverkeer parallel aan de omleiding. Voor de
hectares natuur die in Geylenbroek voor de omleiding zijn opgeofferd, komt elders ruim vijftien hectare
compensatie. Het gebied krijgt ook een wandelroute. Aan de scholieren uit de omgeving die naar Scholengemeenschap Ursula in Horn gaan en andere fietsers is eveneens gedacht. Voor hen zijn er nieuwe
oversteekplaatsen en een fietstunnel onder de omleiding. En Haelense busreizigers richting Roermond
en Venlo hoeven minder ver naar hun halte te lopen vanwege een nieuwe opstapplaats in de woonkern in
plaats van aan de N273. Planologisch gezien zou het ideaal zijn, meent Sleutels, wanneer enkele bedrijven
die nu nog in Haelen langs de N273 zijn gevestigd, op den duur naar het beter bereikbare Windmolenbos
verhuizen. “Daar is genoeg ruimte voor uitbreiding en zo creeer je tevens een duidelijk fysieke scheiding
tussen wonen en werken. Maar misschien zijn we dan wel een generatie verder.”
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Venlose emoties rond Rijksweg 74
Nergens persen zich zoveel vrachtwagens door dichtbevolkte wijken als in Venlo. Met het lawaai,
de uitlaatgassen, de onveilige verkeerssituaties en de blinkende koplampen op de ramen van huizen
valt voor veel bewoners amper te leven. Rijksweg 74 moet deze hinder verlichten. Deze nieuwe weg
verbindt de Rijksweg A73 in Nederland met de BAB (Bundesautobahn) 61 in Duitsland. De twee
varianten voor het te volgen trace - vijf kilometer over Venloos grondgebied - zorgden de voorbije
jaren voor verhitte debatten en verdeeldheid onder de Venlose bevolking en in de lokale politiek.
"Hoewel iedereen overtuigd was van de noodzaak van een nieuwe rijksweg, wilde niemand onder de
bevolking de weg voor of achter zijn huis hebben. De not in my backyard-gedachte domineerde de
discussie. Alle gepasseerde traces hebben hun voor- en nadelen. Voor mij was dit het zwaarste dossier
uit mijn loopbaan. Voortdurend hing er spanning. Want welke keus er ook gemaakt zou worden, je
wist dat een deel van de bevolking ontevreden zou blijven," vat wethouder Paul Stelder (CDA) van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening het indertijd heersende, bijna onoplosbare dilemma samen.

Varianten
Een dilemma dat in de hoofden van veel Venlonaren nog wel lang actueel zal blijven, ook al heeft de
gemeenteraad in 2001 een keuze voor een trace gemaakt. Een keuze uit de minste van de twee kwaden. Er
waren de Klagenfurt-variant, een route ten oosten van Venlo langs de Klagenfurtlaan en de Plateauvariant,
die een snelle verkeersafwikkeling - maar wel door en langs de bebouwde kommen van Tegelen en Blerick
- mogelijk maakt. Beide varianten hadden felle voor- en tegenstanders. En beide bevolkingsgroepen vochten
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om het hardst de cijfers in de milieu-effectapportage aan. Beide traces doorsnijden in min of meerdere mate
de Ecologische Hoofdstructuur en zijn een aantasting van natuur- en landschapswaarden, zoals in het Jammerdal, Groote Heide en steilrand. Ook dat maakte de discussie er niet eenvoudiger en overzichtelijker op.
Uiteindelijk koos de gemeenteraad met een krappe meerderheid voor de Plateauvariant. Deze variant heeft
ook de voorkeur van het provinciaal bestuur, van de natuur- en milieuorganisaties en van het bedrijfsleven,
dat bij een keuze voor de Klagenfurt-variant bang was voor toenemende files op en naar de A67.
Rapporten
Wethouder Stelder zag zich geconfronteerd met wantrouwende en boze bewoners die vreesden voor hun
gezondheid door toenemende luchtverontreiniging en lawaai bij de samenvoeging van een Rijksweg 74 en
RW73-Zuid bij Tegelen. “We hebben in de discussies met de bevolking alles uit de kast gehaald en geprobeerd steeds zo dicht mogelijk bij de mensen te staan door een eerlijk verhaal te vertellen. We hebben
verder met wetenschappelijke rapporten proberen aan te tonen dat de angst voor extra luchtverontreini¬
ging niet terecht is. Daarnaast is steeds gewezen op allerlei wetten en regels waar de aanleg van infrastructuur aan moet voldoen. Toch is dat voor een deel van de mensen nog steeds moeilijk te accepteren. Maar in
de politiek maak je nou eenmaal niet overal vrienden” Niettemin is Stelder er van overtuigd dat straks zal
blijken waarom de plateauvariant de beste keuze is voor de afwikkeling van het doorgaande internationale
verkeer, de belangrijkste reden waarom de weg er moet komen. “Binnen het college is de besluitvorming
een hevige worsteling geweest. De realiteit is dat je twee snelwegen dicht bij elkaar hebt, dus is overlast
alsook ook het slopen van woningen onvermijdbaar. Daarbij echter is de plateauvariant wat betreft luchtvervuiling, geluidshinder en de bezetting van het onderliggende wegennet de beste oplossing voor het
totale stedelijke gebied.”
Voorzieningen
Het belang van de leefbaarheid voor de bewoners door het afdwingen van extra voorzieningen die de
hinder moeten beperken, heeft Venlo in de onderhandelingen met Rijkswaterstaat volgens Stelder geen
moment uit het oog verloren. “Ik denk dat er dankzij de druk van de gemeenteraad nu toch een stevig
pakket aan flankerende maatregelen ligt om de leefbaarheid maximaal te garanderen. Bij Tegelen komt
RW73-Zuid in een open tunnelbak, er komen geluidsschermen en de as van Rijksweg 74 is een eindje
opgeschoven waardoor hij honderd meter van de steilrand verwijderd blijft. Bij inpassing van de weg is
dus zoveel mogelijk het midden gehouden tussen enerzijds de oude kern van Tegelen en de steilrand
anderzijds. Daardoor kunnen we het geluid op de gevels van woonhuizen aanzienlijk beperken.” Zonder
voorfinanciering door de regio, de Provincie en het bedrijfsleven, zou het pakket RW74/RW73-Zuid overigens pas in 2015 klaar zijn. Nu wordt dat 2007. “Dat is toch acht jaar winst in bereikbaarheid en leefbaar¬
heid,” concludeert Stelder.
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Nieuwe wegen stoppen vervoersprobleem Rockwool
Rockwool in Roermond, producent van het isolatiemateriaal steenwol en werkgever voor circa 550
mensen, neemt een dominante plek in op het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Honderden vrachtwagens - op piekdagen gaat het om ruim 500 trucks - van verschillende transportbedrijven zorgen
dagelijks vanuit het noorden en zuiden van de stad voor de aanvoer van grond- en huipstoffen en het
vervoer van eindproducten. A1 deze vervoerstromen worden nu nog afgewikkeid via lokale wegen in en
rond woonwijken in Roermond en zorgen daar voor verkeersopstoppingen, iawaai en luchtverontreiniging. “Voor de mensen die er wonen is at dat vrachtverkeer een gruwel," erkent Henk Janssens, mana¬
ger voor kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu bij Rockwool. "Maar de chauffeurs houden ook niet van
rijden door de stad. Op verzoek van de gemeente Ambt-Montfort zijn we ergens rood 1998 al gestopt
met transport via de Schaapsweg omdat de mensen er last van hadden. Ook in Sint Odilienberg komen
we niet meer. Voor wijken in Roermond zal de overlast pas definitief ophouden als de Rijksweg 73-Zuid
en de Oosttangent is aangelegd. Voor ons bedrijf zijn de nieuwe verbindingen in ieder geval ideaal. We
krijgen een perfecte aansluiting. We liggen aan de Keulsebaan en van daaruit zitten de vrachtwagens
zo op de nieuwe wegen. De tijdwinst per auto kan gauw tot twintig minuten opiopen. Omgekeerd zal
vanuit Duitsland de aanvoer van grondstoffen veel viotter verlopen. En ook voor het woon-werkverkeer
van het Rockwool-personeel zijn de nieuwe wegen een verbetering. De besluitvorming over de Rijks¬
weg 73-Zuid heeft weliswaar erg lang geduurd, maar we zijn erg in onze nopjes dat voor de oostoever
is gekozen. Daar ligt toch de meeste industrie. Een trace op de westoever had de verkeersproblemen
voor de meeste bedrijven tot in de lengte der dagen laten voortduren. Door de betere verbindingen
kunnen we bovendien onze eigen plannen voor de toekomst beter afwegen."
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4 ^ Bedrijven spinnen garen hij
verbeterde bereikbaarheid
Files en vertragingen door een verstopt wegennet. Een dagelijkse ergernis voor veel bedrijven. Ze
hebben alle belang bij een goede bereikbaarheid. Dat levert de individuele onderneming winst in tijd
en geld op. Ook kan een snelle doorstroming van het zakelijk verkeer de economische positie van een
regio versterken. De nieuwe Via Limburg-wegen verbeteren de toegang voor vrachtverkeer naar het
zuiden van het land en het Duitse achterland. En dat is een belangrijke impuls voor de bedrijvigheid in
Noord- en Midden-Limburg, met Venlo en Roermond als belangrijkste centra van werkgelegenheid.

In de spits
Dagelijks rijden er circa vijftien wagens van het Venlose transportbedrijf Janssen Auto’s Internationaal
over de overvolle Napoleonsweg (N273) naar het zuiden van de provincie en terug. De chauffeurs halen
goederen op bij veel klanten in Maastricht die wat te verladen hebben. Steevast komen de chauffeurs in de
spits vast te zitten. “De N273 is nooit berekend geweest op de toename van het vrachtverkeer,” constateert
directeur Ton Janssen. Hij spreekt van een verkeersonveilige en een voor de betrokken bedrijven onrendabele situatie. “Onze chauffeurs zitten voor een kort traject van zo’n 80 kilometer gemiddeld een uur en drie
kwartier achter het stuur. Veel te lang. Ondertussen moeten ze uiteraard wel gewoon doorbetaald worden.”
Janssen is dan ook blij als zijn trucks straks de Napoleonsweg kunnen mijden.
Besparing
Wanneer vanaf 2008 de nieuwe Rijksweg 73-Zuid rechtstreeks aansluit op de A2, scheelt dat de chauffeurs
van Janssen Auto’s gauw een uur aan reistijd. “Tel uit je winst: voor iedere vrachtwagen levert dat wekelijks
een besparing van naar schatting 1800 euro op,” rekent Janssen voor. “Daarnaast is er ook een voordeel
in tijd en geld voor transportfirma’s uit Friesland en Groningen naar het zuiden van het land moeten. En
omgekeerd weten de verladers uit het zuiden zich straks verzekerd van een snelle en doorgaande verbinding naar het noorden.” Het belang van nieuwe verbindingen voor Venlo als logistiek knooppunt en de uitstraling die dit heeft op de regionale economie in zijn geheel, wordt ook onderstreept door de Kamer van
Koophandel (KvK) Noord-Limburg. Hoewel de regio Noord- en Midden-Limburg tamelijk ver verwijderd
ligt van de Randstad, is Venlo van groot belang voor de doorvoer van goederen uit het westen van het land
naar het Roergebied in Duitsland en verder landinwaarts.
Schakelfunctie
“Van alle grote logistieke dienstverleners in Nederland,” zegt KvK-directeur Harry Loozen, “heeft 80 procent een vestiging in Venlo. Als tussengebied bekleedt de regio een essentiele schakelfunctie.” Goederen die
in de haven van Rotterdam aankomen, gaan linea recta in containers en bulkwagens naar Venlo.
Containers worden per trein vervoerd naar de terminal van ECT op bedrijventerrein Tradeport-Noord in
Venlo. Hier worden de goederen omgepakt, bewerkt of er wordt op een andere manier meerwaarde aan
toegevoegd. Vervolgens gaat de lading op de vrachtwagen. Loozen: “Doordat straks de Rijksweg 73-Zuid
via de Rijksweg 74 aansluit op de Duitse Bundesautobahn (BAB) 61, treedt een aanzienlijk tijdwinst op.
En dankzij een verbeterde mobiliteit en minder verkeersopstoppingen openen zich ook makkelijker nieuwe
markten.” Vooral in zogeheten niches, markten waarin het draait om specialistische producten, heeft de
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regio volgens Loozen een goede naam (‘een wereldfaani zelfs’) op te houden. “Goede weg- en transportverbindingen zijn voor bedrijven altijd een motor om zich ergens te vestigen of bestaande activiteiten
uit te breiden.”
Verrijking
Niet voor niets heeft de KvK Noord- en Midden-Limburg vele jaren meegewerkt aan de lobby voor een
versnelde aanleg van RW73-Zuid en RW74. De in 1997 geopende verbinding van de A73-Noord met
Nijmegen, had Venlo al deels uit een isolement gehaald. “Het betekende een verrijking op het gebied van
wonen en werken,” vertelt Loozen, “want plotseling kwamen ook Venray en Venlo veel dichter bij elkaar
te liggen. Op de arbeidsmarkt dienden zich toen ook beter opgeleiden aan die het geen punt meer vonden
dagelijks tussen Venray en Venlo te rijden om onder meer in kennisintensieve sectoren te werken.”
De aanleg van RW73-Zuid moet de regio dus niet alleen definitief verlossen van een hardnekkig mobiliteitsprobleem, maar kan ook de basis versterken van veel kleine en middelgrote toeleveranciers uit de
metaalnijverheid en elektrotechniek in de regio Venlo. Hun economische positie wordt immers mede
bepaald door korte en filevrije ‘aanvoerlijnen’ naar de afnemers. Ook de in Noord-Limburg traditioneel
sterk aanwezige tuinbouwsector (bloemen, groenten, champignonteelt) en de veiling in Grubbenvorst
spinnen garen bij een nieuwe autowegverbinding voor just-in-time leveranties van kort houdbare producten. Bovendien zal RW73-Zuid toeristisch-recreatieve voorzieningen, zoals de bungalowparken, campings
en de Kasteeltuinen bij Arcen, makkelijker bereikbaar maken.
Nieuwe combinaties
De keerzijde van nieuwe wegen is dat ze weer zoveel extra verkeer aantrekken dat over een aantal jaren
nieuwe knelpunten in de bereikbaarheid kunnen ontstaan. Dat er al over pakweg tien jaar files staan op
bijvoorbeeld het vitale knooppunt Zaarderheiken is een scenario dat deskundigen niet uitsluiten. Loozen
is al bezig dit scenario op tijd op de agenda van landelijke overheid en de provincie te krijgen. En ook Ton
Janssen beseft maar al te goed dat het wegtransport, ondanks zijn flexibiliteit, niet de enig zaligmakende
vorm van goederenvervoer is. “Neem de situatie rond de wegen bij Eindhoven die naar de A67 richting
Venlo leiden. Als het verkeer daar vaststaat, en dat is steeds meer het geval, voelen wij dat hier ook.” Om
de wegen te ontlasten en zichzelf niet in de vingers te snijden, zal het wegtransport slimme vervoerscombinaties moeten zoeken met het spoor, binnenschepen en luchttransport, bijvoorbeeld via het nieuwe
(voormalig militaire) vliegveld Laarbruch, vlak over de grens bij Bergen. “Vroeger zagen de diverse
vervoerstakken elkaar als concurrenten, tegenwoordig zijn het partners die steeds meer moeten samenwerken,” stelt Janssen vast. Voor 2004 is in Venlo de bouw gepland van een BARGE-terminal, een ultramodern
goederenoverslagpunt voor weg- en spoorvervoer en binnenvaart. Deze gezamenlijke investering van
provincie, gemeente en ECT betekent het begin van een vervoerstechniek die een gering ruimtebeslag en
milieuvriendelijkheid koppelt aan een snelle en betrouwbare levering.

SNELWEG
Wat zou de wereld zonder wegen zijn? De aarde.
Wat anders zou de aarde zonder wereld zijn dan leeg?
)e hebt een streep getrokken, kijk, daar loopt hij been,
en dat is dus je doel, die punt daar op de kaart.
Daar moet je zijn. Een stad, een dorp. Vooruit,
je gaat op weg. De auto rolt zichzelf een loper uit
van asfalt naar de horizon. Dat is dus wat men noemt
van A naar B, het leven zelf, dat niet in stilstand
kan bestaan, en oponthoud Voor niets’ alleen verdraagt
wanneer dat ‘niets’ zich nog in ‘iets’ vertalen laat.
Het zou een slakje kunnen zijn. ‘Meet dat niet, zeg,
beet dat niet zeggekorljesslakje of zoiets? En was
er ook niet, las je dat? een salamander die bier zat
waarvoor een viaduct, een brug of iets moest aangepast,
een kam-, kan dat, dat het een kam-, kamsalamander was?’
Even stoppen. Tankstation: benzine en een plas,
een flesje water ook misschien, een zakje drop.
Een broodje, dun belegd met cellofaan, voor iemand
achterin, die, nee, geen cakeje wil, maar blij is
dat hij rond de pomp zijn benen even strekken kon.
Een file. ‘God betere’t. Kan dat nou niet eens niet?’
Een ongeluk, dichtbij. Niets raakt je auto aan,
maar waar je zit, in A noch B, is iets voorbijgegaan
dat beter ongenoemd kan zijn. Je sluit het raam,
kijkt naar de foto’s op je dash-board en je slikt.
Ginds bij een boerderij brandt al een ster, de hemel
blauwt naar zwart, en plotseling is het of je ziet
hoe onverdeeld dit land ooit was, voor deze weg er kwam.
Met punten was het landschap toen bezaaid. Misschien
een stippellijn: een smalle weg van vlek naar vlek.
Of toen het leven beter was? Die vraag is al voorbij
zodra de rij waarin je staat weer traag bewegen gaat,
voetstaps aan het blauw en geel voorbij, het licht
dat op het wegdek slaat en ook je auto in.
Dan geef je gas, het raam mag even op een kier,
Totdat het waait. De achterbank raakt in gesprek,
de motor zoemt, de radio wil vlug iets over flitsers
kwijt, dan weer muziek. ‘Ach, geef toch dat cakeje maar.’
Terwijl het buiten regenen gaat. De ruitenwisser piept
doodgemoedereerd, met lange pauzes, langs de ruit.

Wiel Kusters
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Limburg

LIMBURG

Via Litnburg slaal voor het samcnwerkingsverband tiisscn de projectorganisaties van Rijkswaterstaat directie
Limburg en de provincie Limburg; sanien vcrantwoordelijk voor de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74,
de N2SO-Oost en de N293 (Oosttangcnt Roermoud).
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Rectificatle
Tot onze spijt is in deze brochure een feitelijke onjuistheid opgenomen.
Op pagina 5 wordt bij 'Rijksweg 74' gesproken over een trace van 16 kilometer. Het
trace voor Rijksweg 74 krijgt echter een lengte van 4 kilometer.
De redactie
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Bestuursovereenkomst
Minister V&W - Provinciebestuur
✓ Realisatie RW 73-Zuid, RW 74, N280-Oost en N293
(OTR) als pakket;
v Taakstellend budget
van 725 miljoen euro
(pp.1998):
/ Provincie draagt
45 miljoen euro bij
/ Provincie is bestuurlljk [
regisseur

Rijksweg 73-Zuid
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^ Aanleg 42 km autosnelweg 2x2 rijstroken
Tunnel Roeimond 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
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Rijksweg 73-Zuid

r' Percelen bestaande ult:

Overige kengetallen:
Hoofdrijbaan

900.000m2

Geluidschermen

40.000m2
4,4 miljoen m3

S*' Grand verzet
v' Op te schonen werkterrein
^
,

Aanbesteding

320 hectare

Planter! bomen

ca.10.S00 stuks

Aanleg natuurterrein

1S5 hectare

Wiidkerende rasters

80 km.

- Wegen en viaducten
- Tunnels
- E&M voorzieningen tunnels
- Groenbestek
- Overige bestekken
Percelen worden in clusters aanbesteed
v' Clusters worden gefaseerd aanbesteed
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Uitgangspunt Landschapsvisie

Uitwerking landschapsvisie

itellrand hoogterras >
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ihoud landelijk karakter

viaducten
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Occupatiezone >
'' niimte voorverstedelijking
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Opdracht Beplanting
Werkzaamheden
• Leveren
• Aanbrengen
■ Onderhouden
*
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}in 2007-200S
aanslultend

•r' Inhoud
• Ca. 10.500 bomen
• Overige beplanting
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Procedure

Planning aanbesteding^Jflfi^l^

^ Openbare aanbesteding zonder

^ Contract voorbereiding

voorselectie
Bestek met topeisen

Bekendmaking september/oktober 2004

(Heeldbeschrijvlngan

'^Aanbesteding november2004

opensteiiing en einde onderttoudsperiode)

Gunning december2004

Funtioneel, maar speciflek waar nodig
Situering conform aan te leveren
tekeningen
Voorgeschreven assortiment
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Planning uitvoering
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Gunning december 2004

Vragen?

Na vrijgeven terrain door
wegenaannemer aanbrengen
beplanting ituguatustom-tindxosi
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Onderhoud 10 jaar
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