
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Datum 08 november 2019   
Onderwerp N280 Roermond 

Werkzaamheden aan een gedeelte van de geluidsschermen n280 

  

Ons kenmerk 005491-BRF-26258   
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Door middel van deze brief willen we u graag informeren over een aantal werkzaamheden met betrekking tot 
de N280.  
  
Zoals u weet is eind mei 2019 het verkeer op de N280 verplaatst naar de zuidelijke, tijdelijke N280 parallel aan 
de Venloseweg. Door deze verplaatsing en de ontstane ruimte konden wij starten met de bouw van de 
verdiepte liggingen voor de N280 en de  Mijnheerkensweg. In de afgelopen 5 maanden is veel werk verzet. U 
heeft hier het een en ander van kunnen merken, we danken u dan ook hartelijk voor uw begrip.   
  
Het project ligt nog steeds op planning en op korte termijn gaan er meer werkzaamheden plaatsvinden. Zo 
gaan wij op verschillende plekken de geluidsschermen vervangen, namelijk: 

- bovenop het viaduct Mijnheerkensweg (week 47) 
- bij het spoorviaduct en een deel op het viaduct Broekhin (hierbij sluiten we meteen aan op de 

geplande buitendienststelling van het spoor (week 47) 
- tevens zullen we bij de N280 de aanwezige geluidsschermen vervangen tussen km 19.6 en km 20.3 

(week 47 en 48) 
 
Het resterende van de nog te plaatsen geluidsschermen zal in 2020 gaan plaatsvinden. Dit betreft met name 
het aanbrengen van schermen tussen de viaducten.  Hierover zullen we u uiteraard weer tijdig informeren. 

 

Uiteraard kunnen wij, met zo’n ingrijpende herinrichting aan deze weg niet alle hinder wegnemen . Wij vinden 

het belangrijk om u goed te blijven informeren. Hieronder treft u daarom meer gedetailleerde informatie over 

de werkzaamheden. 
 
Wanneer gaat dit gebeuren? 

• Vanaf dinsdag 19 november zullen de werkzaamheden van de geluidsschermen gaan starten. 
• In de nachten van woensdagnacht (20 nov), donderdagnacht (21 nov) en vrijdagnacht (22 nov) zal 

tussen 19:00u – 07:00u de werkzaamheden thv het spoor plaatsvinden waarbij de tijdelijke afrit naar 
bedrijventerrein Willem-Alexander aan de noordzijde is afgesloten. 

• In de weken 47 en 48 zullen de geluidsschermen aan de noordzijde van de n280 in de nachten (19:00u 
– 07:00u) worden vervangen.  

• In de weken 47 en 48 zullen de geluidsschermen aan de zuidzijde van de n280 overdag (07:00u – 
16:00u) worden vervangen.  

We verwachten dat de werkzaamheden tussen km 19.6 en km 20.3 na 2 weken gereed zijn.  

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment moeten 
plaatsvinden. Ook kan het zijn dat er dan wisselingen plaats vinden tussen de werkzaamheden op de noord- en 
zuidbaan van de N280. Kijk regelmatig op www.N280verbindtRoermond.nl voor de meest actuele informatie. 
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Wat ervaart u van de werkzaamheden? 
Om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren we de werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk uit.  
Onze werktijden zijn voornamelijk van 07:00 tot 19:00 uur echter doordat de buitendienststelling van het spoor 
in werking treedt en gezien de hoeveelheid forenzen aan de noordzijde zijn wij genoodzaakt om buiten deze 
uren (nacht) te werken. Echter proberen we dit zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!  
 
Wat betekent dit voor u? 
Verkeer kan gewoon over de N280 blijven rijden en bedrijventerrein Willem-Alexander is bereikbaar. 

• Alle bestemmingen blijven bereikbaar.  

• Bestemmingen vanuit het oosten naar bedrijventerrein Willem-Alexander dienen (in de nachten van 

20 november t/m 23 november, tussen 19:00–07:00u) een kleine omleidingsroute te volgen via de 

Buitenop-Looskade-Roerkade richting de n280 naar de zuidelijke tijdelijke afrit rotonde 

Mijnheerkensweg. 

• Doorgaand verkeer op de N280 aan de noordzijde kan gewoon blijven doorrijden. Slechts tussen 

19:00u-07:00u zal tussen km 19.6 en km 20.3 zal 1 rijstrook worden afgesloten. 

•  Doorgaand verkeer op de N280 aan de zuidzijde kan gewoon blijven doorrijden. Slechts tussen 

07:00u-16:00u zal tussen km 19.6 en km 20.3 zal 1 rijstrook worden afgesloten. 
 
Op onze projectwebsite  www.N280verbindtRoermond.nl. vindt u de omleiding , welke van toepassing is, 
tijdens de afsluiting van de noordelijke tijdelijke afrit n280 naar rotonde Mijnheerkensweg. 
 
Detailinformatie en de voortgang op onze projectwebsite 
U vindt detailinformatie over onze planning en een actueel overzicht waar we aan het werk zijn op 
www.N280verbindtRoermond.nl. Via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang. 
 
Wilt u meer weten over de werkzaamheden? 
Bezoek dan het Informatiecentrum N280 Roermond. Hier vindt u informatie over de planning en onze 
werkwijze. In onze rijsimulator rijdt u virtueel zelfs al over de nieuwe weg!  
 
Informatiecentrum N280 Roermond 
 Aureool – Looskade 4 te Roermond 
 
Openingstijden: 
 Woensdag 16:00 – 20:00 uur 
  
Heeft u vragen? 
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, een opmerking of compliment wilt delen, neem 
dan contact met ons op. Dat kan via:  
 

06 111 21 949 
Op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur.  

 
omgeving@werkendhardt.nl 

 
U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen via www.N280verbindtRoermond.nl of schrijf u daar in voor 
onze nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam N280 Roermond 
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