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Rijksweg 73-Zuid, de ontbrekende schakel in de noord-zuid verbinding in Limburg. Van
en naar het noorden biedt de A73-Noord (Nijmegen-Venlo) een snelle verbinding. Tussen
Venlo en Echt, bij de aansluiting met de A2 richting Maastricht, ontbreekt echter een
belangrijk stuk weg van maar liefst 42 kilometer.
Door de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, maar ook van Rijksweg 74 en de provinciale
wegen N280 en N293 zal het verkeer in Limburg beter doorstromen. Deze nieuwe wegen
moeten een einde maken aan de overbelasting van de bestaande wegen en aan de vele
onveilige situaties. Wat de veiligheid en doorstroming van het verkeer betreft, is zowel
ten oosten als ten westen van de Maas al vele jaren sprake van een onhoudbare situatie.
De bereikbaarheid van de bedrijven- en industrieterreinen zal door de nieuwe verbindingen ingrijpend verbeteren. En minstens zo belangrijk is dat de toekomstige afwikkeling
van de verkeersstromen leidt tot een rustiger en prettiger woon- en leefkiimaat voor de
bewoners van de gemeenten langs de Napoleonsbaan (N273) en de N271, de huidige
noord-zuidverbinding op de oostelijke Maasoever.
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Samenwerkingsverband Via Limburg
Via Limburg staat voor het samenwerkingsverband van de projectorganisaties
van Rijkswaterstaat directie Limburg en provincie Limburg. Samen realiseren
zij vier nieuwe wegen in Limburg: Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, de N280Oost en de N293 (Oosttangent Roermond). In het wegennet rondom Venlo
ontbreekt een snelle verbinding tussen de Nederlandse A67 en A73 en de
Duitse BAB6L Het verkeer tussen de Randstad en bet Zuidelijk Ruhrgebied of
het Rhein-Maingebied moet hierdoor gebruik maken van lokale wegen in en
rond Venlo. Dit leidt tot veel overlast en opstoppingen. Om bier een eind aan
te maken wordt Rijksweg 74/BAB61 aangelegd.
Deze weg, die gedeeltelijk op Nederlands en gedeeltelijk op Duits grondgebied ligt,
moet gaan zorgen voor de gewenste snelle doorstroming van het verkeer.
De N280-Oost, voorheen bekend als A68, zal op regionaal niveau de verbinding
verzorgen tussen de regio Midden-Limburg en het Duitse Ruhr-Rheingebied.
De N293 (Oosttangent Roermond) verbindt Rijksweg 73-Zuid met de
bedrijventerreinen Keulsebaan en Heide Roerstreek.
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Het vijfde onderdeel van Via Limburg is de Omleiding van de Napoleonsweg
in Haelen, bedoeld om de kern Haelen te verlossen van een drukke en
onveilige verbinding.
Dit netwerk van wegen moet, volgens een bestuursovereenkomst tussen de
provincie Limburg en de minister van Verkeer en Waterstaat, voor 2008
gereed zijn. De eerste uitvoerende werkzaamheden zijn gestart in 2003.
Op 6 januari van dat jaar ging in gemeente Swalmen officieel de eerste
schop de grand in.
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De kosten voor het totale Via Limburg project bedragien
ca. € 825 miljoen. De provincie Limburg en de
regio dragen daaraan ca. € 45 miljoen bij.
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Voorbereidende
werkzaamheden
Voordat kan worden gestart met de daadwerkelijke bouw van de nieuwe wegen, is een groot aantal voor¬
bereidende werkzaamheden noodzakelijk. De nieuwe wegen zijn van invloed op de natuur in het gebied waar de
weg wordt aangelegd. Naar deze gevolgen voor de natuur is uitvoerig onderzoek gedaan en zijn passende
oplossingen gezocht. Maar ook onder meer archeologisch onderzoek, grondverwerving, het verplaatsen van
kabels en leidingen, het opsporen en opruimen van explosieven en de aanvraag voor honderden vergunningen
behoren tot de dagelijkse werkzaamheden voordat er echt gebouwd kan worden.
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Via Limburg in uitvoering
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Rijksweg 73-Zuid
• Aanleg 42 km autosnelweg, 2x2 rijstroken
• Tunnel Roermond Roerdal 2,3 km
• Tunnel Swalmen 0,4 km
• Tunnelbak Tegelen 0,8 km
*41 viaducten/bruggen/ecoducten
• 2 km spoorbaanverlegging Swalmen
• 8 aansluitingen en 2 verknopingen
• Geluidsschermen 40.000 m^
• Te planten bomen 12.000 stuks
• Aanleg natuurterrein 185 hectare
• Wildkerende rasters 80 km
Rijksweg 74
• Aanleg 3 km autosnelweg, 2x2 rijstroken
• Aansluiting op Duitse BAB 61
• 2 aansluitingen/verknopingen
• 1 fietsbrug
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N280-Oost
• Aanleg 3 km autoweg, 2x2 rijstroken
• Aansluiting op RW73-Zuid en Duitse BAB 52
• Viaduct Maalbroek
• Mogelijke onderdoorgang ter hoogte van de Laatweg
• Mogelijke faunapassage Spickebroeklossing
• 1 faunapassage Maasnielderbeek
N293 Oosttangent Roermond
Noordelijk deel:
• Aanleg 1,5 km regionale wegverbinding, 2x2 rijstroken
• 1 spoorviaduct
• 1 viaduct
• 1 beekoverkluizing
Zuideliik deel:
• Aanleg 1,9 km regionale wegverbinding, 1 x 2 rijstroken
• 2 viaducten voor langzaam verkeer

Meer informatie over Via Limburg?
Er is de projectorganisatie alles aan gelegen om bereikbaar en aanspreekbaar te zijn. U kunt meer lezen op de website www.vialimburg.nl en in bet
uitgebreid beschikbare brochuremateriaal. Of u kunt een kijkje nemen in
Viascoop, bet informatiecentrum over de Via Limburg wegen.
Voor al uw vragen en reacties kunt u contact opnemen met de voorlichters
van Viascoop, telefoon: 0475-347773, of per e-mail: info@vialimburg.nl
Adresgegevens Viascoop:
Schaarbroekerweg 2
6042 EJ Roermond
Openingstijden voor publiek: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat
directie Limburg en provincie Limburg.
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen
geen rechten warden ontleend.
April 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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Via Limburg staat voor het samenwerkingsverband tussen de projectorganisaties van Rijkswaterstaat
directie Limburg en de provincie Limburg; sainen verantwoordelijk voor de aanleg van Rijksweg 73-Zuid,
Rijksweg 74, de N280-0ost en de N293 (Oosttangent Roermond).

