
Verkeershinder reconstructie parallelweg N280 (fase 3) 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat KWS werkzaamheden aan het uitvoeren is aan de N280 tussen 
Baexem en Roermond. Dit gaat gepaard met de nodige hinder. Nu is KWS inmiddels begonnen aan 
fase 2. Deze fase loopt tot en met 1 oktober. Hierna is het even rustig, maar op 24 oktober start KWS 
met de laatste geplande fase 3. Ter informatie hieronder de routering rond deze fase uitgelegd. 
 
Fase 3 
Deze fase 3 betreft een volledige afsluiting van de parallelweg, vanaf de Weerd tot en met Horn. Deze 
wordt afgesloten vanaf 24-10-2022 06:00 uur t/m 28-10-2022, 22:00 uur. Omdat het enkel de 
parallelweg betreft, heeft de hoofdweg, de N280, er geen hinder van. Om de omgeving wel bereikbaar 
te houden, zijn er enkele omleidingen ingesteld voor verschillende soorten weggebruikers: fietsers en 
bromfietsers, landbouwverkeer, en regulier verkeer. Op het figuur hieronder zie je de afsluiting. 

 

 
Fietsers en bromfietsers 
Omdat de parallelweg volledig afgesloten wordt, is er aan de overzijde van de N280 een fietspad dat 
tijdelijk in twee richtingen is ingesteld. Hierdoor kunnen fietsers en bromfietsers zonder groot 
tijdverlies de brug over. Volg hiervoor de gele omleidingsborden die deze route aangeven. Op het 
figuur hieronder zie je de omleiding voor de fietsers en bromfietsers waarbij de rode lijn de afsluiting is 
en de blauwe lijn is de omleiding. 

 



Landbouwverkeer 
Ook voor landbouwverkeer is er een omleiding ingesteld, omdat deze voertuigen niet over de N280 
mogen rijden. Deze worden vanuit twee richtingen via De Weerd, Kanaalweg Oost, de sluis bij Osen, 
Kanaalweg aan de westkant omgeleid via gele omleidingsborden. In het figuur hieronder is de route 
voor landbouwverkeer te zien, waarbij de rode lijn de afsluiting is en de blauwe de route. 

 

 
Regulier verkeer 
Het reguliere verkeer dat van Horn naar Hatenboer wil rijden, kan dat via de N280. Deze is in beide 
richtingen beschikbaar. In het figuur hieronder is de route te zien, waarbij de rode lijn de afsluiting is, 
de donkerblauwe lijn de route van Hatenboer naar Horn en de lichtblauwe lijn andersom. 

 



Blijf op de hoogte, download de BouwApp 
Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste projectupdates? Download 
dan de gratis BouwApp (scan de QR-code hier rechts op de pagina). 
Via deze app delen we nieuwsberichten en kunt u onze werkzaamheden op de 
voet volgen. De app is voor Apple en Android beschikbaar. Zoek in de app op 
"N280" en voeg het project toe aan uw favorieten. 
Kies uw doelgroep en u krijgt een notificatie op uw telefoon wanneer wij een 
update voor een specifieke doelgroep plaatsen. Zo bent u altijd op de hoogte 
van de laatste stand van zaken met informatie die specifiek voor u relevant is. 
(onderstaand ziet u een voorbeeld van ons project N273). 
 

         

 

Verdere informatie 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons 
opnemen via: jpouderoijen@kws.nl. 

Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen via: 06-11861456. 

Wij vertrouwen erop u met deze informatiebrief over fase 3 voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Het projectteam van KWS Infra Eindhoven 


