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Hoewel minder in de publiciteit, gaan wij uiteraard ook onverdroten

Beste Lezer,

door met de landschappelijke en natuurcompenserende maatregelen
Niemand kan er meer omheen. De werkzaamheden aan de Via

voor de Via Limburg-wegen. Zo is het verheugend om te melden dat

Limburg-wegen zijn volop buiten te zien. De aanleg van Omleiding

de grondaankopen voor natuur vlot verlopen en dat buiten fysiek de

Haelen schiet flink op. De openstelling voor het verkeer vindt bin-

nodige maatregelen warden getroffen. Ook voor de N280-Oost zijn

nenkort plants. Eindelijk, na vele jaren overlast, zal de verkeers-

al, ver voordat we buiten kunnen beginnen, de eerste grondaankopen

hinder en verkeersonveiligheid in Haelen fors afnemen en zal de

voor natuur verricht. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan gerust

leefbaarheid sterk toenemen. En bent u al in Swalmen geweest of ten

warden gesteld, dat door eenieder veel werk is verzet. Ook in 2004

zuiden van Roermond? ProRail is volop bezig met de spoorverlegging

zullen wij de vaart erin houden, omdat wij in 2007perse alle wegen

in Swalmen en ook nabij landgoed Rozendaal wordt hard gewerkt

opengesteld widen hebben voor verkeer.

aan een nieuwe ontsluitingsweg.
Voor u ligt een nieuw nummer van Via Limburg. U kunt in dit
Eind 2003 hebben wij het verheugend nieuws ontvangen, dat de

nummer onder andere lezen hoe nu in de toekomst de gladheid-

minister van Verkeer en Waterstaat het beste van het beste wil met

bestrijding op de nieuwe wegen zal gebeuren, hoe het onderwijsplan

betrekking tot de veiligheidsvoorzieningen in de tunnels van de

van Viascoop eruitziet en hoe de historie behouden blijft ondanks de

Rijksweg 73-Zuid in Roermond/Ambt Montfort en Swalmen. Hier

komst van de A73. Daarnaast hebben we nog een explosief onder-

zal dan ook gebruik warden gemaakt van de modernste techniek en

werp voor u in petto. Namelijk hoe explosieven in hetgebied van Via

blusmiddelen voor het blussen van branden. Daar waar vroeger de

Limburg met een vliegtuig zijn opgespoord met een door militairen

brandweer bij een brand eerst moest uitrukken om deze te kunnen

ontwikkelde techniek.

bestrijden, gaat straks geen kostbare tijd meer verloren, omdat
vanuit het centrale commandocentrum in Geldrop het drukluchtHenk Luijpers

schuimsysteem onmiddellijk in working kan warden gesteld.

Procesmanager Provincie Limburg

%

Historie bewaard

Stationsgebouw in Swalmen blijft behouden
Ook al wordt Rijksweg 73-Zuid dwars door Limburg aangelegd, dan
wil dat nog niet zeggen dat er niet wordt gekeken naar historische
waarden. Integendeel, er wordt alles aan gedaan om zoveel mogelijk historische monumenten en plekken te behouden. Zo ook in
Swalmen.
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Het in 1863, bij de aanleg van de spoorlijn Venlo-Roermond,
gebouwde en in 1911 uitgebreide stationsgebouw in Swalmen
is al jaren een gemeentelijk monument. Het is al een tijd niet
meer als stationsgebouw in gebruik. Op dit moment heeft de
Milieu- en Heemkundevereniging van Swalmen haar onderkomen in een deel van het monument gevonden.
Bij de uitwerking van de plannen voor de spoorverlegging
en de tunnel in Swalmen vormden dit stationsgebouw en de
papierfabriek een dwangpunt om rekening mee te houden.
Met passen en meten is dit gelukt. Er moest namelijk worden
voorkomen dat de weg en de spoorlijn te ver in westelijke
richting opgeschoven zouden moeten worden. De tunnel
komt daarom nu vlak langs het stationsgebouw te liggen. Dit
vergt uiteraard wel een speciale constructie van de wanden
van de tunnel ter plaatse. Maar door deze werkwijze wordt
wel een karakteristiek stationsgebouw, wat in vele andere
gemeenten al lang is verdwenen, in stand gehouden. Dit
alles dankzij de gemeente Swalmen die goed op haar erfgoed
past, en de constructeurs van Rijkswaterstaat.
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De Limburgse bodem zit vol geheimen
Unieke zoektocht naar bom men, granaten... en meer
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Jnfraivodonderzoek laat veroiitreinigiiig in de bodem zien

hi de bodem gevonden niet gesprongen
cxplosieven

Het is al eeuwen bekend dat Limburg veel waardevolle bodemschatten heeft. Maar er zijn ook bodemschatten die minder prettig

vertellen ons Edwin Aronds en Dick van Straaten, de 'bomexperts' van Rijkswaterstaat directie Limburg.

zijn, zoals niet gesprongen cxplosieven. Voor Via Limburg is er een
hele speciale manier gebruikt om onder andere niet gesprongen
cxplosieven op te sporen: infrarooddetectie vanuit de lucht.

Limburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog het strijdtoneel
voor geallieerden, patriotten en Duitsers. Zowel op het land
als vanuit de lucht is er met grot geschut gevochten. Duizende
bommen en granaten zijn afgevuurd. Vele zijn ontploft, maar
vele ook niet. Hoewel na de oorlog heel wat blindgangers
(niet ontplofte explosieven) zijn geruimd, worden er nu nog
regelmatig niet geexplodeerde bommen en granaten bij
toeval gevonden. Als we daar niet zorgvuldig mee omgaan,
dan kunnen er heel wat ongevallen mee gebeuren.
Risico's vermijden

Voor de aanleg van de Via Limburg-wegen moet er heel wat
gegraven worden. Als een aannemer tijdens de bouw op
explosieven stuit, dan is dat niet alleen gevaarlijk, maar zorgt
dat ook voor oponthoud. Het werk wordt direct stilgelegd
zodat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) het explosief
kan ruimen. Om tijdens het werk niet voor verrassingen
komen te staan, wordt er dan ook vooraf onderzoek gedaan
naar gebieden waar zich mogelijk blindgangers in de grond
bevinden. Dat gebeurt op verschillende manieren.
In eerste instantie worden oude foto's, militaire dagboeken,
getuigenverklaringen of kaarten bekeken, die informatie
kunnen geven over bombardementen en andere militaire
activiteiten. Voor het onderzoek voor Rijksweg 73-Zuid zijn
bijvoorbeeld in Engeland oude luchtfoto's uit de Tweede
Wereldoorlog opgevraagd, waarop gedetailleerd de bomkraters, stellingen en loopgraven etc. zijn weergegeven. Alle
gegevens van deze foto's en ander materiaal worden nauwkeurig op een recente kaart weergegeven, zodat bekend is
waar zich iets in de grond kan bevinden.
Een tweede manier is de infraroodtechniek, ook wel Colour
Infrared (CIR) luchtfoto's genoemd. Hoe dat precies werkt

Kostenbewust

"De infraroodtechniek gaat uit van de plantengroei", vertelt
Dick. "Vanuit de lucht worden er foto's gemaakt met een
infraroodcamera. De plantengroei heeft op deze foto's een
bepaalde kleur. Is de kleur anders dan normaal, dan zijn de
omstandigheden in de bodem mogelijk verstoord. Dat kan
bijvoorbeeld komen door roestende metalen voorwerpen,
zoals bommen en granaten. Deze stoffen zakken in de
bodem, waardoor de bodemsamenstelling verandert. De
planten die deze stoffen uit de bodem opnemen worden
ziek en veranderen op de infraroodfoto van kleur. Op plaatsen waar dit voorkomt, in vaktermen verdachte gebieden
genoemd, wordt dan aanvullend onderzoek gedaan."
Edwin gaat verder: "De verdachte gebieden zijn meestal veel
kleiner dan het hele trace. Deze methode scheelt dus heel
wat geld. Het vervolgonderzoek gebeurt alleen op gerichte
plekken in het trace. Het onderzoek gebeurt trouwens
gewoon op de 'oude' manier, met metaaldetectoren. Als
er niet gesprongen explosieven worden aangetroffen, kan
de EOD het explosief ontmantelen en veilig afvoeren of ter
plaatse tot ontploffing brengen."
Twee vliegen...

"Eigenlijk slaan we met dit infraroodonderzoek twee vliegen
in een klap", gaat Dick verder. "Een veranderde bodem¬
samenstelling hoeft namelijk niet altijd te betekenen dat er
metalen voorwerpen zoals bommen of granaten in de grond
zitten. Het kan ook komen door andersoortige bodemverontreiniging, zoals lozingen van schadelijke stoffen. Door zo'n
locatie op te sporen en te onderzoeken kunnen we dat vaststellen. Als er geen bommen of granaten worden gevonden,
maar de grond is wel vervuild, dan geven we die gegevens
direct door aan de betreffende gemeenten, die dan op hun
beurt gaan onderzoeken wat er mis is. Zo'n infrarood-onderzoek is dus voor meer partijen de moeite waard!"
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De Visie van...
Jo Cox,
voorzitter Comite van Samenwerking
Asenray.

Het Comite stelt zich ten doel om binnen het werkgebied de
leefbaarheid in al zijn culturele, sociale, maatschappelijke en
educatieve aspecten te bevorderen, het woongenot te veraangenamen en de onderlinge band tussen de bewoners te
verstevigen. Vanuit deze doelstelling fungeert het comite als
gesprekspartner voor met name de lokale overheid.
Al meer dan 10 jaar is de aanleg van de N280 in voorbereiding, de laatste jaren zijn wij als comite betrokken bij overleg
en inspraak. Vanaf het eerste begin ben ik een voorstander
van een goede verbinding met de Duitse autobaan A52. Na
de opening van het Outlet Center in Roermond is de verkeersintensiteit bovendien enorm toegenomen. Dit heeft
intussen helaas geleid tot tientallen ernstige ongelukken.
Daarom is de tracekeuze steeds voor ons de belangrijkste
inzet geweest. Temeer omdat deze de leefbaarheid aan
de oostzijde van de St. Wirosingel enorm bemvioedt. Veel
respect heb ik voor de bewoners die met veel inzet en des
kundigheid een goed doordachte variant hebben gepresen

Propagandagranaat uit
Tweede Wereldoorlog
gevonden in Roermond
De Explosievenopruimingsdienst AVG uit Heijen heeft tijdens
voorbereidende werkzaamheden voor het project 'Rijksweg
73-Zuid' in het Roerdal (Leropperweg) een heel zeidzame
granaat gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het gevon¬
den projectiel is namelijk geen gewone granaat met een
explosieve lading, maar bevat propagandamateriaal.
"Het gevonden materiaal is voor de regio uniek", zegt de
projectmanager Patrick Folkersma van AVG, die het bodemonderzoek heeft uitgevoerd. "De afgelopen vier jaar is er in
Nederland geen dergelijk projectiel meer gevonden. Ze zijn
voorheen voornamelijk in het westen van het land ontdekt."
De 'afzender' is de zogenaamde Duitse propaganda-afdeling
'Skorpion-West'. Met dit soort 'nieuwsbrieven' spoorde de
Duitse legerleiding de soldaten aan om, ondanks de teleurstellende resultaten, hun stellingen koste wat kost vast te

teerd. Ik ondersteun deze variant van harte, maar helaas is
dit in alle opzichten ‘menselijke’ plan niet gehonoreerd. De
bewonersvariant voorkomt dat woningen gesloopt moeten
worden, terwiji de impact op de natuur nauwelijks anders is
dan voor de uiteindelijk gekozen variant. Ik merk duidelijk
dat dit voor de betrokken bewoners onbegrijpelijk en zeer
teleurstellend is.
Nu de keuze gemaakt is, moeten wij verder. Een verloren slag
is nog geen verloren strijd. Het feit dat 17 woningen moeten
wijken voor de weg is, met name voor de bewoners, moeilijk
te aanvaarden.
Intussen zijn toezeggingen gedaan dat 14 woningen gecompenseerd zullen worden, ondanks de geldende bouwstop.
Bij de overheid zullen wij er krachtig op aandringen om de
negatieve gevolgen van de aanleg van de weg waar mogelijk
te beperken. Ik denk daarbij aan veiligheidsaspecten zoals de
bereikbaarheid voor hulpverlenende diensten bij calamiteiten.
De inpassing van de weg op het Maalbroek moet goed en
zorgvuldig gebeuren. Ook heeft de ontsluiting van Asenray
een zeer hoge prioriteit.
Ofschoon het gekozen trace niet onze voorkeur heeft en
onze gemeenschap een zware prijs moet betalen, denk ik wel
dat wij er uiteindelijk iets voor terugkrijgen
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houden. Bijzonder aan deze pamfletten is echter dat uit
nadere historische bestudering is gebleken, dat het op het
eerste oog tactische propagandamiddel van Duitse zijde, een
strategisch middel uit het Britse kamp is.
Het explosief had destijds eigenlijk enkele honderden meters
boven de grond uit elkaar moeten springen om de inhoud
over het gebied bij Roermond te verspreiden. De ontsteking werkte echter niet. Daardoor is het projectiel redelijk
intact aangetroffen. De pamfletten zullen op korte termijn
in Viascoop worden gepresenteerd voor het gei'nteresseerde
publiek.
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Via Limburg

stand van Zaken
N293

(Oosttangent Roermond)

Twee particulieren hebben beroep aangetekend bij de Raad
van State tegen de POL-aanvulling N293. De beroepen zijn
gericht op het noordelijk gedeelte, De zitting bij de Raad van
State is waarschijnlijk in mei 2004.
Op 21 oktober 2003 heeft het College van Gedeputeerde
Staten de verklaring van geen bezwaar verleend voor de
aanleg van de N293-Zuid. De vrijstellingsbesluiten van de
gemeenten Roermond en Roerdalen en hetontwerp-bestemmingsplan hebben ter visie gelegen. De zienswijzen worden
verwerkt. De ontheffing op grond van de Flora en Faunawet
voor de N293-Zuid is inmiddels onherroepelijk.

De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft, namens de Europese
Gommissie, de gezamenlijke Internationale aanpak van de
N280-Oost en de Bundesautobahn 52 met een subsidie van
€ 175.000,-- beloond. Het betreft 50% van de projectkosten
voor het opstellen van het verkeerstechnisch ontwerp N280Oost, een Strassenplanerischer Vorentwurf A52 en een Landschaftplegrischen Begleitplan voor de A52.
De ontwerp-bestemmingsplannen voor het meest zuidelijke
deel van Rijksweg 73-Zuid zijn de door de gemeenteraden
vastgesteld. Het plandeel Roermond is inmiddels door de
Provincie goedgekeurd. De overige goedkeuringen worden
uiterlijk in januari 2004 verwacht. De ontheffing ingevolge
de Flora en Faunawet is op 14 april 2003 aangevraagd.

Aan het technisch wegontwerp voor het noordelijk gedeelte
van de N293 (Keulsebaan - RW73-Zuid) wordt nog volop
gewerkt. De planologische voorbereidingen voor het bestemmingsplan worden door de gemeente Roermond na afronding van het definitief technisch ontwerp (1e kwartaal 2004)
ter hand genomen.

a

Een indruk van de toekonistige sitiiatie bij de Geldersebaan

N280-Oost

Rijksweg 74

De POL-aanvulling N280-Oost is door Provinciale Staten
vastgesteld op 21 februari 2003. De zitting is waarschijnlijk
in mei 2004.
Op 1 oktober 2003 heeft de Provinciale Commissie Gemeentelijke Plannen van de Provincie Limburg ingestemd met het
voorontwerp-bestemmingsplan. Daarbij is wel opgemerkt
dat een robuuste faunapassage bij de Spickerbroeklossing
noodzakeiijk is. Ook wordt de nadere uitwerking bij de grens
nog onderzocht. Met de Duitse partner vindt overleg plaats
over de (mogelijk gezamenlijke) aanleg van een verbinding
voor toeristisch recreatief verkeer nabij de grens. Met de
de Sector Veiligheid van de regio Limburg-Noord vinden
besprekingen plaats over de bereikbaarheid van openbare
hulpdiensten. Met Rijkswaterstaat directie Limburg en het
Strassenbauamt Nordrhein Westfalen worden de aansluitingen op de Rijksweg 73-Zuid respectievelijk A52 afgestemd.
Op ministerieel niveau, en in afstemming met de Provincie,
wordt via een verdrag gewerkt aan het vaststellen van het
grensoverschrijdingspunt voor de N280-Oost.

Het Ontwerp Tracebesluit voor Rijksweg 74 beschrijft de ligging van het gekozen trace 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 geluidhinder, inpassing in het landschap en
natuurcompensatie worden in het OTB beschreven. Het OTB
is in januari 2004 door de ministers en Verkeer en Waterstaat
en VROM vrijgegeven voor de inspraak. Rijkswaterstaat zal
op korte termijn, samen met het Inspraakpunt Verkeer en
Waterstaat, een informatieavond/hoorzitting houden.
Nu de tekeningen met de aan te kopen oppervlakten beschikbaar zijn, zijn de activiteiten met betrekking tot grondaankoop opgestart. De Nederlandse en Duitse Staat werken
aan een verdrag waarin het grensoverschrijdingspunt wordt
vastgelegd.

De Provincie Limburg heeft op 17 december 2002 een ont¬
heffing aangevraagd ingevolge de Flora en Faunawet. Medio
april 2003 is het veldwerk voor het voorjaarsonderzoek naar
Flora en Faunawet gestart. Mede op basis hiervan zijn ook
de aanvullende vragen, zoals gesteld door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, eind 2003
doorde Provincie beantwoord.
Een indruk van de toekonistige Rijksweg 74 bij Ulingsheide
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Rijksweg 73-Zuid

Venlo-Belfeld

Omieiding Haelen (N273/Napoleonsweg)

Het onderzoek naar explosieven in het Geylenbroek is afgerond. Er zijn onder andere enkele Engelse mortier- en antitankgranaten gevonden en drie Amerikaanse brandbommen.
De werkzaamheden hebben een half jaar geduurd,
De fietsverbinding tussen Haelen en Horn langs de Verlegde
Hornerweg is inmiddels gereed. 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 trace
van de omieiding. Als gevolg van een cassatieverzoek van
een grondeigenaar kon op een perceel de omieiding nog niet
worden aangelegd. Rijkswaterstaat heeft daarom in overleg
met de aannemer een aangepaste planning gemaakt. Afhankelijk van de weersomstandigheden in de winter, wordt
openstelling voorzien in de eerstehelft van 2004.

De Raad van State heeft op 21 mei 2003 uitspraak gedaan
over het bestemmingsplan. Het beroep van een 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 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

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft op 7 mei 2003 het bestemmingsplan onherroepelijk
verklaard. Op 19 juni 2002 heeft de Staatssecretaris van LNV
de Flora- en Faunawetontheffing verleend. De ontheffing is
inmiddels onherroepelijk. Het goedgekeurde bestemmings¬
plan sluit voor wat betreft het wildviaduct niet goed aan op
de verleende ontheffing. Hiervoor heeft de gemeente Beesel
een artikel 30-procedure opgestart die inmiddels in werking
is getreden (3 September 2003). De openbare aanbesteding
van dit wegvak is eveneens op 19 juni 2003 gestart.
Swalmen
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Omieiding Haelen is bijna klaar

Op 9 mei 2003 is ProRail officieel gestart met de spoorverlegging. Inmiddels hebben Essent, de Gasunie en de WML
hun kabels en leidingen omgelegd. In September 2003 is
in Swalmen een klankbordgroep van start gegaan, waarin
RWS, ProRail, gemeente en politie ervaringen uitwisselen
met omwonenden. De aanbestedingsprocedure is gestart.
Met uitzondering van de bouwvergunning voor de tunnel,
zijn alle bouwvergunningen verleend en - na intrekken van
enkele bezwaren - inmiddels onherroepelijk.

Venlo-Blerick
£3®

De optimalisatie voor het gedeelte Venlo-Blerick is afgerond. De ontwerpen zijn definitief, net als de bijbehorende
onderzoeken. De optimalisatie heeft geleid tot een andere
vormgeving van de autosnelweg, die qua effecten vergelijkbaar is met of beter is dan het oude plan. De optimalisaties
hebben onder andere 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 de gemeente Venlo en onherroepelijk is
geworden na de behandeling van de Raad van State. De
komende periode zullen de activiteiten met betrekking tot de
vergunningen worden gestart en de grondaankopen verder
worden afgerond.
Venlo-Tegelen

Het ontwerp-bestemmingsplan is in oktober 2003 door de
gemeente Venlo ter visie gelegd. De activiteiten met betrek¬
king tot vergunningverlening en de grondaankopen zijn
opgestart.
Een impressie van de tunnel in Swalmen
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Roermond (incl. tunneltrace in Ambt Montfort)

De Provincie Limburg heeftop 29 april 2003 bet 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 buurtschap't Spik een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend. De zitting heeft op
22 augustus 2003 plaatsgevonden bij de Raad van State. Op
2 September 2003 is bet verzoek om voorlopige voorziening
afgewezen. Wei heeft de Raad van State, in verband met
de bodemprocedure, de Stichting Advisering Bestuursrecht¬
spraak gevraagd onderzoek te doen op de aan bet geding ten
grondslag liggende feiten en omstandigheden. De ontheffing
voor de Flora en Faunawet is op 19 augustus 2003 verleend
door bet ministerie van LNV. Op 5 juni 2003 beeft de Raad
van State een verzoek om voorlopige voorziening tegen de
verleende bogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder afgewezen.
Het bestemmingsplan voor de tunnel is inmiddels onherroepelijk. De gemeente Roermond beeft in juli 2003 de procedure
ex art. 30 WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) gestart om
enkele zaken, zoals bet laten vervallen van bet lamellendak
en natuurmaatregelen, mogelijk te maken. De Minister beeft
de Tweede Kamer op 17 oktober 2003 bericht dat zij afziet
van vlucbtstroken in de tunnels. Zij heeft daarbij aangegeven
met de regio te zullen overleggen over een aanpassing van
de bestemmingsplannen, teneinde de in de Bestuursovereenkomst afgesproken opievertermijn van eind 2007 voor het
hele project te halen.

Natuurvisie Oost-Roermond e.o.
Op initiatief van de Gemeente Roermond en Provincie
Limburg heeft ‘Ons WGL' een plan van aanpak opgesteld
voor de uitwerking van de integrale natuurvisie. Achter die
aanpak hebben ook de gemeenten Roerdalen en Swalmen
zich geschaard, evenals Rijkswaterstaat, de Stichting Ons
WGL, de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer. Al
deze acht organisaties met belangen in het gebied hebben
op 13 november 2003 in Thorn een convenant ondertekend
waarin ze de intentie uitspreken om samen te werken aan de
uitwerking van de integrale natuurvisie.
Acht overheden en organisaties gaan samen de uitvoering
van de Integrale Natuurvisie Roermond-oost e.o. realiseren.
Het gaat daarbij om natuurcompensatie, het realiseren van de
Ecologische Hoofdstructuur en andere groenontwikkeling.
Het gebied Roermond-oost en omgeving staat door een
aantal ruimtelijke ingrepen sterk onder druk. Het gaat daarbij
vooral om de aanleg van een aantal wegen uit het zogeheten
Via Limburg-pakket: de Rijksweg 73-Zuid, de N280-Oost en
de N293 Oosttangent Roermond. Om de verplichte natuurcompensatieprojecten en een ambitie voor bovenreguliere
natuurontwikkeling op elkaar af te stemmen is eind 2000 de
'Integrale Natuurvisie Roermond en omstreken' opgesteld.
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

De Raad van State heeft op 7 mei 2003 het bestemmings¬
plan 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.

'vs.' ^

Op grond van interne spelregels van het Rijk heeft de minis¬
ter van Verkeer en Waterstaat inmiddels een zogenoemd
uitvoeringsbesluit te genomen. Formed betekent dit dat het
project in het MIT verschuift van voorbereiding naar realisatie. Ook voor de tunnels in Roermond en Swalmen is de
openbare aanbesteding op 19 juni 2003 gestart.

betreden
Roermond, Ambt Montfort, Maasbracht en Echt-Susteren

De ontwerp-bestemmingsplannen voor het meest zuidelijke
deel van Rijksweg 73-Zuid zijn de door de gemeenteraden
vastgesteld. Het plandeel Roermond is inmiddels door de
Provincie goedgekeurd. De overige goedkeuringen worden
uiterlijk in januari 2004 verwacht. De ontheffing ingevolge de
Flora en Faunawet is op 14 april 2003 aangevraagd.
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Minister beslist over vluchtstroken
Na een discussie van ruim een half jaar over wel of geen vlucht¬
stroken in de tunnels van Rijksweg 73-Zuid is er eind november
2003 eindelijk overeenstemming bereikt tussen de minister van Ver-

Nu dit besluit is genomen en er een uitvoeringsbesluit ligt,
staat ons niets meer in de weg om snel met de daadwerkelijk
bouw te kunnen beginneni

keer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeenten
Roermond, Ambt Montfort en Swalmen. Er is een tweeledig besluit

Acties naar aanleiding van dit besluit

genomen: enerzijds het weglaten van de vluchtstroken en anderzijds
de toevoeging van een op afstand bedienbaar schuimblussysteem.
Dit betekent dus dat in beide tunnels geen vluchtstroken
komen. Er wordt echter wel in de tunnels, naast vele andere
veiligheidsvoorzieningen, een vast schuimblussysteem aangebracht. Dit systeem wordt centraal vanuit een commandocentrum in Geldrop bediend.

• Er wordt een artikel 19-procedure opgestart voor
bestemmingsplanwijziging.
• De vereiste bouwvergunningsaanvragen kunnen nu
worden afgemaakt.
• Er wordt een plan van aanpak geschreven voor het
schuimblussysteem.

ProRail aan de slag in Swalmen
• Eind november is de eerste laag ballast aangebracht
op de zandbaan om verstuiven tegen te gaan.
• Voor het vrachtverkeer werd een nieuwe tijdelijke
brug over de Swalm aangebracht, zodat de kern van
Swalmen kon worden ontzien.
Het combigebouw is gereed, maar moet nog verder
afgewerkt worden. Naar verwachting is het gebouw
eind januari 2004 helemaal klaar.
Van eind november tot eind december 2003 hebben
de heiwerkzaamheden bij de brug over de Swalm en
bij de tunnel plaatsgevonden.
In het weekend van 6 en 7 maart 2004 wordt het
tunneldek bij de Asseltsestraat ingeschoven en de
faunatunnels aan de kant van Venlo ingebracht.
In dit weekend is er geen treinverkeer mogelijk.
Er worden dan bussen ingezet.
De bouw van de tunnel Asseltsestraat is eerder
gestart, zodat we in december 2004 helemaal klaar
zijn, in plaats van medio 2005.
In december 2003 is gestart met de bouw van de
gelufdsschermen ter hoogte van de Beeselseweg.
De ruTne en boerderij aan de Naborchweg zijn gestut
om verzakking, scheurvorming of instortingsgevaar
te voorkomen als mogelijk gevolg van de heiwerk¬
zaamheden bij de brug over de Swalm.
De expositieruimte in Swalmen is aangepast; er draait
een nieuwe presentatie en er ligt een overzichtelijke
planning van alle werkzaamheden.
Dankzij de goede afrastering van het werkterrein
kunnen er geen dieren op het werkterrein komen.

Swalmen
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Een nieuw onderkomen voor de das

*5.

In de eerste twee weken van September 2003 was het
eindelijk zover. Voor de dassenfamilie, die voorheen nog
woonachtig was in de spoordijk bij Hawinkel in Swalmen,
werd het eerste nieuwe onderkomen aangelegd. Het nieuwe
onderkomen is te vinden in een grote grondterp, die de das
nog verder zelf moet inrichten. Een aantal oude betonbuizen
dient als eerste aanzet voor een drietal ingangen. Het is de
bedoeling dat de das zijn resterende 'woning', een aantal
kamers eigenlijk, verder zal uitgraven. Vlak naast de burcht
is een moerassige laagte gemaakt, die zal dichtgroeien tot
een vochtige begroeiing, De das zal dan daar naar voedsel

kunnen zoeken, voorai bestaande uit wormen en kikkers.
Langs de randen van het perceel is een tweetal grondwallen
aangelegd. Deze zorgen voor de nodige beschutting voor de
das en andere kieinere zoogdieren. De grondwallen zulien
de komende winter worden beplant met inheemse bomen
(eiken, beuken) en besdragende struiken. Later zulien op het
terrein nog fruitbomen worden geplant. Noten, bessen en
afvallend fruit zijn ook voedsel voor de das. Als de dassen¬
familie niet uit zichzelf de weg naar de nieuwe plek vindt, dan
zal deze er naartoe worden gelokt door regeimatig lekkere
hapjes op de route neer te leggen.

Klankbordgroep in
Swalmen
Werken aan de weg betekent onvermijdelijk ook hinder en overlast
voor omwonenden. Vandaar dat Rijkswaterstaat graag in gesprek
wil blijven met die omwonenden om idtleg te geven over de werk%
zaamheden die op stapel staan.

In Swalmen krijgt die uitleg sinds September 2003 gestalte in
een periodiek overleg in een klankbord, waarin alle betrokken partijen zitting hebben: afgevaardigden van de gemeente
Swalmen, Rijkswaterstaat directie Limburg, ProRail (die nu de
spoorverlegging in Swalmen uitvoert), politie en vertegenwoordigers van bewoners. Daarnaast houdt Rijkswaterstaat
omwonenden via rechtstreekse bewonersbrieven regeimatig
op de hoogte van actueel nieuws over de voorbereiding en
de aanleg van de nieuwe wegen.
De formule van overleg in een klankbordgroep met omwo¬
nenden zal ook in de andere gemeenten van Via Limburg
worden gebruikt.
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Geen ijspret op Limburgse rijks- en autosnelwegen
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Rijkswaterstaat is ah wegbeheerder verantwoordelijk voor het.
berijdbaar houden van haar wegen. Daarnaast moet de veiligheid en
de doorstroming van het verkeer op deze wegen gewaarborgd blijven.
Vooral in de winter is dat belangrijk. Sneeuw en ijzel kunnen dbn
immers voor nogal wat overlast zorgen. Daarofn zorgen de dienstkringen van Rijkswaterstaat voor gladheidbestrijding op alle wegen
waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Met gladheidbestrijding hebben de gladheidcoordinatoren in
de winterperiode een drukke en verantwoordelijke taak. Ver
voor het winterseizoen wordt ervoor gezorgd dat de zoutloods vol ligt met strooizout en dat het materieel in orde is.
Ook sluiten zij tijdig contracten af met een aannemer die de
daadwerkelijke gladheidbestrijding uitvoert. Rijkswaterstaat
heeft nu eenmaal geen 32 vrachtauto's en chauffeurs ter
beschikking. Bij de dienstkringen staat het materieel, waaronder de zoutstrooiers, gebruiksklaar om op de vrachtauto's
van de aannemer te zetten. Ook de medewerkers van de
aannemer krijgen instructies waar en hoe de gladheidbestrij¬
ding moet worden uitgevoerd.
Gladheidbestrijding, hoe werkt dat?

Op dit moment voert Rijkswaterstaat gladheidbestrijding al
op een heel moderne manler uit. Aan de hand van een gladheidmeldsysteem (GMS) en de weersinformatie van HWS,
het vroegere KNMI, maakt de coordinator een inschatting
van het tijdstip waarop actie moet worden ondernomen,
bijvoorbeeld om sneeuw te ruimen of om zout te strooien.
Het GMS bestaat uit weerstations langs de wegen die in
verbinding staan met de computer van de coordinator. Als
de temperatuur een kritlek (min)punt bereikt, dan krijgt de
coordinator een melding en maakt hij de overweging om een
strooiploeg de weg op te sturen. Afhankelijk van de weersgesteldheid wordt er gebruik gemaakt van een sneeuwploeg

en/of zoutstrooiers. De sneeuwploegi 'die'in-de .yofksmond
sneeuwschuiver vyordt g'enoemd, maakt bij hevige sneeu#-^
val de rijbaan weer vrij.'Zoutstrooiers moeten voorkomen
dat water op het wegdek jjevriest. Rijkswaterstaat probeer
zo veel mogelijk.preventief te strooien, dus voordat het glad
wordt. Als er sprake is van gladheid door neerslag in de vprm
van sneeuw of ijzel dan gaan de strooiploegen direct aan het
werk.
Coed op de toekomst voorbereid

De dienstkringen van Rijkswaterstaat hebben op dit moment
al een groot aantal vierkante meters asfalt te bestrooien. Met
de komst van Rijksweg 73-Zuid en Rijksweg 74 krijgen ze het
nog drukker. De dienstkringen zijn hierop al voorbereid met
allerlei nieuwe technologieen. De zoutstrooiers zijn bijvoor¬
beeld uitgevoerd met GPS (Global Position System) en een
systeem dat de wegdektemperaturen kan meten. Dit laatste
systeem kan aan de hand van een bepaalde instelling, afhan¬
kelijk van het weer en een formule, bepalen hoeveel zout
er in grammen per vierkante meter gestrooid moet worden.
Met GPS kan achteraf exact worden bepaald op welke tijd¬
stip zout op een bepaalde locatie is gestrooid. Op basis van
deze gegevens wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt
van gladheidbestrijding en kan bespaard worden op de totale
hoeveelheid te strooien zout. Dit is beter voor het milieu en
kan op termijn kostenbesparend werken.

Weerstatiof!
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Viascoop
Ontwerp zelf de snelweg
In de afgelopen maanden zijn leerlingen van de vier
basisscholen van Swalmen en BC Broekhin locatie
Swalmen volop aan de slag gegaan met de nieuwe
snelweg door hun dorp. Zij hebben de medewerkers
van Rijkswaterstaat laten zien hoe zij de snelweg in
Swalmen zouden aanleggen en daarvoor zelfs maquettes van bruggen, viaducten en tunnels gemaakt. We
nodigen u van harte uit om deze maquettes te komen
bekijken in onze nieuwe expositieruimte in Viascoop. In
het volgende nummer leest u bovendien welke school
het winnende ontwerp heeft gemaakt!

plaatst. De nieuwe expositie is beter toegankelijk en
meer uitvoeringsgericht. Er zal steeds meer aandacht
aan de wegaanleg zelf worden besteed, evenals aan
de techniek, de planning, verkeersmaatregelen, hindersituaties, omleidingen en dergelijke. Viascoop blijft
daarnaast de centrale ontvangstplek voor mensen die
zich op het gehele pakket willen orienteren en van hieruit bijvoorbeeld een groepsexcursie naar een geheel
project of een wegvak willen maken. In de toekomst
informeren wij u steeds meer op de plaats van de
bouwwerkzaamheden zelf.

Excursies Swalmen
In de maand oktober 2003 hebben we een viertal
excursies georganiseerd naar de bouwwerkzaamhe¬
den in Swalmen. Hoewel Rijkswaterstaat zelf pas dit
jaar actief aan de slag gaat in Swalmen, en alleen nog
werkzaamheden van ProRail te zien waren (spoorbaanverlegging en onderdoorgang Asseltsestraat), bleek
tijdens de excursies dat de informatie zeer op prijs werd
gesteld. In de toekomst zullen we dergelijke excursies
dan ook weer gaan aanbieden. We houden u hiervan
op de hoogte in de locale bladen.
In de vorige editie van Via Limburg kondigden we voor
eind 2003 alvast een informatieavond voor Swalmen
aan, waarin onder andere onderwerpen zoals geluidshinder en (eventuele) trillingsoverlast aan de orde
zouden komen. Deze informatieavond zal echter later
plaatsvinden, naar verwachting in de eerste helft van
2004. Ook hiervan houden we u op de hoogte!
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Informatiecentrum Viascoop is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ons bezoekadres:
Schaarbroekerweg 2 te Roermond.
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Viascoop blijft open!
In de afgelopen 5 jaar zijn duizenden mensen de luchtsluis gepasseerd in Viascoop om de expositie in de zeppelin (luchthal) te bezoeken. Het merendeel van onze
bezoekers begon dan ook met de vraag waar deze sluis
eigenlijk voor diende. Deze vraag is nu verleden tijd. Bij
het verschijnen van Via Limburg nummer 14 is de zeppelin namelijk al afgebroken en is een groot gedeelte
van de expositie naar een aangrenzende ruimte ver-
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Telefoon:

0475-347773

Fax:

0475-347777

E-mail:

info@vialimburg.nl

Ad res:

Schaarbroekerweg 2

Openingstilden:

dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uu^

6042 EJ Roermond
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