
Verkenning verkeersproblematiek 
N280 tussen Weert en Roermond 
 
- hoofdrapportage - 
 
Provincie Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 plb-163 
 2 januari 2007



Verkenning verkeersproblematiek 
N280 tussen Weert en Roermond 
 
- hoofdrapportage - 
 
Provincie Limburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Projectcode PLB-011 



 

  
   

 Inhoudsopgave 
 
 
 
 1.  De N280 tussen Weert en Roermond 1 
 1.1. Aanleiding 1 
 1.2. Doel 1 
 1.3. Beperking 2 
 1.4. Aanbeveling 2 
 
 2.  Achtergrond 3 
 
 3.  Doelstelling 5 
 
 4.  Analyse 7 
 4.1.  De huidige situatie (2004) 7 
 4.2. De toekomstige situatie (2020) 9 
 
 5.  Varianten 11 
 
 6.  Voor- en nadelen varianten 17 
 6.1. Bereikbaarheid 17 
 6.2. Verkeersveiligheid 20 
 6.3.  Leefbaarheid 20 
 6.4. Vrachtverkeer 21 
 
 7.  Voorkeursvariant 23 
 7.1. Uitwerking voorkeursvarianten 24 
 7.2.  Indicatie kosten 32 
 
  
 
 
 Bijlage 1: Ontwerp 



 

  
                1

1. De N280 tussen Weert en Roermond 
 
 1.1. Aanleiding 
 

De N280(-west) Weert-Roermond is een provinciale weg en is een onderdeel van 
het regionaal verbindend wegennet (RVWN) binnen de provincie Limburg (zie 
kaart 1). Op kaart 2 is een overzicht te zien van de wegen die deel uitmaken van 
het hoofdwegennet (HWN) en van het regionaal verbindend wegennet in Limburg 
(RVWN) in de omgeving van de N280. In het oude Structuurschema Verkeer en 
Vervoer II stond de wegverbinding Weert-Roermond (N280) genoemd als te on-
derzoeken autosnelwegverbinding (hoofdwegverbinding, HWN). De nieuwe Nota 
Mobiliteit, die het Structuurschema Verkeer en Vervoer II heeft vervangen, geeft 
aan dat de N280 niet meer wordt beschouwd als hoofdwegverbinding. In het Pro-
vinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is aangegeven dat de N280 deel uitmaakt 
van het RVWN. De N280 ondersteunt de functionaliteit van het hoofdwegennet. 
Op basis daarvan schenkt het Rijk aandacht aan deze studie. 
 
De voorliggende verkenning is een onderzoeksopdracht van Provinciale Staten d.d. 
20 mei 2005. Aanleiding voor de studie is de huidige en verwachte verkeers-
afwikkelingsproblematiek op de N280 Weert-Roermond, op de A2 Eindhoven-
Sittard-Geleen en op de A67/A73/A74-route Eindhoven-Mönchengladbach zoals 
geschetst in de nota 'Trends in Mobiliteit' van de provincie Limburg. Naast de ver-
keersafwikkeling zijn de verkeersveiligheid en de leefbaarheid belangrijke aan-
dachtspunten binnen het onderzoek voor zover in verband staand met de N280. 
 

1.2. Doel 
 
De resultaten uit deze verkenning dienen als input voor de nadere uitwerking van 
het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Limburg (PVVP). In het kader van het 
MIT-overleg tussen het Rijk en de Provincie zullen de resultaten en de inbreng van 
de regio worden besproken. Gelet op de betekenis van de N280 voor de regio 
wordt de verkenning in nauwe samenwerking uitgevoerd met betrokken gemeen-
ten (Weert, Hunsel, Heythuysen, Haelen en Roermond) en Rijkswaterstaat Directie 
Limburg. Het gaat er bij deze verkenning niet primair om het bepalen van specifie-
ke vormgeving, maar om het bepalen van een oplossingsrichting en de mogelijke 
gevolgen daarvan. Na afronding van de verkenning is het mogelijk voor de betrok-
ken partijen om een standpunt te bepalen. 
 
De voorliggende verkenning is met name gericht op verkeerskundige aspecten. 
Deze eerste stap is bedoeld om te kunnen beoordelen of de verkeerskundige on-
derbouwing voldoende aanleiding is om te overwegen om de provinciale weg aan 
te passen.  
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1.3. Beperking 
 
De voorliggende verkenning is met name gericht op verkeerskundige aspecten. Uit 
de eerste stap is gebleken dat de verkeerskundige onderbouwing voldoende aan-
leiding is om de provinciale weg N280 tussen Weert en Roermond op te waarde-
ren. Geconcludeerd is dat: 

• De verwachte toename van het verkeer de komende jaren vraagt om capa-
citeitsuitbreiding van de weg waardoor de bereikbaarheid van de stadsregi-
o's Weert en Roermond ook in de toekomst kan worden gewaarborgd.  

• Door het ontvlechten van regionaal en lokaal verkeer kan de doorstroming 
op de N280 duidelijk worden verbeterd.  

• Een duurzaam veilige vormgeving en inrichting van de N280 mede op basis 
van een parallelwegstructuur voor het langzaam verkeer zal leiden tot een 
betere oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer en duidelijke vermin-
dering van het ongevalsrisico. 

• Door een lokale ‘ringstructuur’ in Roermond kan de barrièrewerking van de 
N280 worden verminderd.  

• Een randweg ter hoogte van Baexem draagt aan de ene kant bij aan verbe-
tering van de doorstroming en aan de andere kant aan verbetering van de 
leefbaarheid in Baexem.  

• Een nieuw tracé ten zuiden van de spoorlijn in Weert is een optie om met 
name de verkeersveiligheid te verhogen.  

 
Op basis van de verschillende doelen: waarborging van de bereikbaarheid, verbete-
ring van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is een schetsontwerp ontwikkeld 
waaruit indicatief blijkt wat de ruimtelijke effecten van een andere vormgeving en 
inrichting van de N280 zullen zijn. Hierbij is gekozen voor een autoweg tussen de 
A2 (afrit Kelpen) en de nieuwe aansluiting met de N271 Sint Wirosingel in Roer-
mond en een GOW tussen Weert en de A2 die volgens Duurzaam Veilig is gedi-
mensioneerd. 
 

1.4. Aanbeveling 
 
Op basis van de voorliggende resultaten is voorgesteld om de uitbouw van de 
N280 tot regionale stroomweg op te nemen in het PVVP. Dit geldt voor de N280 
tussen de A2 en de N273. Tussen de N273 en de in bouw zijnde nieuwe kruising 
N280/N271 is voorgesteld om de N280 compleet om te bouwen tot regionale 
stroomweg (autoweg 2x2). Realisatie van rotondes en parallelwegen is aanbevo-
len tussen de ring Weert en de A2. Op de Napoleonsbaan zijn tussen de kruisingen 
N280/N273 en N273/N279 aanvullende maatregelen noodzakelijk om het verkeer 
ook in de toekomst goed en duurzaam veilig te kunnen afwikkelen. Om te komen 
tot een definitief standpunt over de toekomstige functionaliteit van de N280 tus-
sen Weert en Roermond dient na afronding van deze verkenning op een meer tra-
cégericht detailniveau aanvullende aspecten te worden onderzocht. 
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2. Achtergrond 
 
Binnen de komende tijd zal de volgende nieuwe weginfrastructuur worden open-
gesteld voor verkeer: 

• autosnelweg A73 (Nijmegen-) Venlo-Roermond-Echt (-A2 Maastricht); 
• autoweg N280-oost Roermond-Elmpt (-A52 Mönchengladbach-Düsseldorf); 
• niet-autosnelweg N293 Roermond-Brunssum (kort traject); 

• niet-autosnelweg N570 Roermond-Heinsberg (kort traject). 
 
Openstelling van deze wegen zal leiden tot een ander verkeersbeeld in de regio. 
Daarnaast zullen de geplande A74-zuid, de nieuwe verbinding op autosnelwegni-
veau tussen de nieuwe autosnelweg A73-zuid (Venlo-zuid) en de Duitse autosnel-
weg A61 de verkeersafwikkeling rondom Venlo positief beïnvloeden.  
 
Hoewel al eerder op basis van het oude SVV-II beleid in het kader van het project 
A73 verkeerskundig onderzocht is, dient het onderzoek op basis van het nieuwe 
verkeersmodel een actueler beeld te geven over de toekomstige situatie. Daar-
naast dient voor de beoordeling van de verkeersveiligheid en leefbaarheid aanvul-
lende aspecten te worden geanalyseerd. 
 
Het project ‘Verkenning N280-west’ is in vier fases uitgevoerd: 

• Fase 1 (Analyse huidige situatie).  
Doelstelling is om het verkeersmodel te actualiseren met het oog op de on-
derzoeksvraagstelling. Tevens dient de huidige wegkwaliteit te worden ge-
analyseerd. 

• Fase 2 (Analyse toekomstige situatie).  
De verwachte toekomstsituatie 2020 in beeld brengen en analyseren. Uit-
gangspunt hiervoor is het verkeersmodel NRM 2.1 (geen prijsbeleid). 

• Fase 3 (Analyse verkeerskundige effecten opwaardering functionaliteit 
N280).  
Onderzoek van verschillende varianten op hun verkeerskundig vermogen, 
hierbij rekening houdend met een duurzaam veilige vormgeving. 

• Fase 4 (Opstellen van een schetsontwerp voor een variant) 
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3. Doelstelling 
 
Doelstelling van het onderzoek is: 

• Het in beeld brengen van huidige en toekomstig verwachte knelpunten op 
de N280 Weert-Roermond voor wat betreft verkeersafwikkeling, verkeers-
veiligheid en leefbaarheid; 

• De huidige situatie (wegkwaliteit) moet worden getoetst op basis van het 
nieuwe duurzaam veilig beleid; 

• Analyseren van gemeentelijke ontwikkelingsperspectieven (hier: Baexem, 
Weert en Roermond) de N280 betreffend (bijvoorbeeld een andere vormge-
ving ten noorden van Roermond met als doel om beter aan te sluiten op 
het gemeentelijk wegennet in Roermond); 

 
Op basis van de resultaten zal het mogelijk zijn om in het kader van het Provinciaal 
Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) een beslissing te nemen over de na te streven 
toekomstige functionaliteit van de N280 tussen Weert en Roermond. 
 
Het effect van 'prijsbeleid' wordt niet direct berekend in deze studie. Het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat heeft pas op 22 maart 2006 aangegeven welke be-
leidsuitgangspunten voor het prijsbeleid modelmatig in het algemeen moeten wor-
den doorvertaald. Binnen deze studie kan dat aspect op basis daarvan niet expli-
ciet worden onderzocht. Uit een andere studie ‘versnellingsprijs A2’ blijkt indica-
tief hoe het nieuwe prijsbeleid voor de N280 uitpakt. Dit is mogelijk omdat de 
N280 in het invloedsgebied van die studie ligt. Uit de tot nu toe verrichte onder-
zoeken naar prijsbeleid blijkt dat de introductie zal leiden tot een vermindering van 
de verkeersintensiteiten, ook op de N280. Als wordt uitgegaan van het voorstel 
om de kosten voor de weggebruiker hierbij niet structureel te verhogen, zal de 
omvang van de vermindering beperkt zijn. De concrete verkeerskundige effecten 
kunnen pas goed in beeld worden gebracht als er voldoende duidelijkheid is over 
de tarieven van het prijsbeleid. 
 
Om de verkeerstromen en de benutting van het wegennet te bepalen is gebruik 
gemaakt van een verkeersmodel. Het verkeersmodel is afgeleid uit het Nieuw Re-
gionaal Verkeersmodel Limburg (NRM). Dit is het basismodel om verkeersstudies 
mee uit te voeren. Het NRM is ‘vernieuwd’ voor deze studie door recente tellingen 
in het model in te brengen en zodoende een uitgangssituatie voor 2004 te bereke-
nen. Het aangepaste resultaat kan model N280-west worden genoemd. De overi-
ge verkeerskundige analyses zijn met behulp van verkeersongevalsoftware en ver-
keersmilieusoftware verricht. Bij de bespreking van de resultaten zijn alle vaktech-
nische tussenfasen weggelaten en is een begrijpelijke vertaling van de resultaten 
gemaakt. De gevolgen van bepaalde infrastructurele maatregelen zijn niet altijd ge-
lijk op het gehele studietraject van de N280. Daarom is de weg in 3 delen opge-
splitst en binnen de delen is er nog een aantal secties onderscheiden (zie kaart 3) 
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In de onderstaande hoofdstukken worden de berekeningsuitkomsten voor zover 
nodig gekoppeld aan deze secties. 
 
In de analyse is enerzijds gekeken naar verkeersafwikkelings- en doorstromingsef-
fecten (door middel van verkeersbelasting, Intensiteit/Capaciteitsverhoudingen en 
reistijden) en anderzijds naar de verkeers(on)veiligheid (aantal letselongevallen) en 
de verkeersmilieueffecten (wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit). Bij de beoorde-
ling van de varianten worden deze aspecten dan ook gewogen. 
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4. Analyse 
 

 4.1. De huidige situatie (2004) 
 
Uit de analysefase is gebleken dat er momenteel (situatie 2004) geen structurele 
verkeersafwikkelingsproblemen op de N280 aanwezig zijn. Het verkeer ondervindt 
op de Buitenop en de Mijnheerkensweg vertraging in het spitsuur doordat de in-
tensiteit de capaciteit benadert. Op de rijbaan van de N280 zelf is geen doorstro-
mingsprobleem aanwezig in de huidige situatie. Op afbeelding 4 is zowel de ver-
keersbelasting van het etmaal af te lezen als ook de I/C-verhouding voor het 
avondspitsuur. 
 
De huidige vormgeving van de N280 komt niet overeen met de gewenste vormge-
ving. Er is maar ten dele sprake van een rijbaanscheiding, de breedte van het 
fietspad is op delen te gering en het agrarisch verkeer moet ook gebruik maken 
van de N280, want er zijn geen parallelwegen. Het fietsverkeer ondervindt met 
name in de spitsuren hinder van het doorgaande verkeer bij het oversteken van de 
weg. De N280 vormt dan een barrière. 
 
Uit de reistijdenanalyse voor de relatie Eindhoven-Mönchengladbach blijkt dat de 
route via de N280 (A2-N280-A52) in vergelijking met de route via Venlo (A67-
Klagenfurtlaan-A61) en met de route via Grathem (A2-N273-N280-A52) 12% 
meer reistijd kent. Het verschil in reistijd voor het vrachtverkeer is geringer, name-
lijk 3%. Dit betekent dat de route N280 in de huidige situatie langzamer is dan 
route via Venlo, echter zij vormt wel een redelijk alternatief. 
 
Het doorgaand verkeer op de N280 ter hoogte van Baexem dat geen herkomst of 
bestemming heeft in de regio bedraagt ruim 20% voor het personenautoverkeer en 
ongeveer 40% voor het vrachtautoverkeer. Dat betekent dat de N280-route voor 
het bovenregionale vrachtverkeer attractief is en dat het aandeel van het door-
gaande personenautoverkeer redelijk is, maar niet fors is te noemen.  
 
Uit de verkeersveiligheidsanalyse blijkt dat zich op de N280 in de jaren 2001 tot 
en met 2003 veel ongevallen hebben voorgedaan (zie kaart 5). Echter als de on-
gevalscijfers worden afgezet tegen het risicocijfer dat bij een vergelijkbare verbin-
ding hoort blijkt dat het ongevalsrisico hier min of meer gelijk aan is. Geconsta-
teerd kan worden dat het aantal ongevallen op enkele gelijkvloerse kruispunten 
een aandachtspunt is. Als naar de (kwetsbare) groep fietsers wordt gekeken, kan 
worden geconstateerd dat zich verhoudingsgewijs weinig ongevallen met fietsers 
voordoen. In tabel 1 is per sectie het totaal aantal letselongevallen aangegeven. 
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Tabel 1: Overzicht geregistreerde letselongevallen 2001-2003 
Segment Letselongevallen 

(A) Weert – Begijnenpeelweg 6 

(A) Begijnenpeelweg – Ittervoorterweg 14 

(A) Ittervoorterweg – Molenbrugweg 3 

(B) Molenbrugweg - Aansluiting A2 1 

(B) Aansluiting A2 – Grathemerweg 4 

(C) Grathemerweg - Baexem (N563) 11 

(C) Baexem (N563) - Begin Autoweg 5 

(D) Begin Autoweg – Horn 9 

(D) Horn – Buitenop 13 

(D) Buitenop – st. Wirosingel (N271) 15 

 
Het geluidsniveau is bepaald op 20 meter uit de as van de weg. De voorkeurs-
grenswaarde voor nieuwe situaties zoals deze in de Wet geluidhinder (Wgh) is be-
noemd bedraagt 50 dB(A). Voor bestaande situaties wordt echter uitgegaan van 
een niveau van 55 dB(A). De bepaling van de geluidwaarde is vooral van belang 
als referentie voor de toekomst. In tabel 2 zijn de geluidwaarden per sectie terug 
te vinden. 
 
Voor de luchtkwaliteit moet worden geconstateerd dat de grenswaarde nergens 
worden overschreden. In tabel 2 zijn de luchtkwaliteitswaarden per sectie terug te 
vinden. Opgemerkt wordt dat de zeezout-correctie niet is toegepast. 
 
Tabel 2: Berekende geluid- en luchtwaarde op 20 m. uit de wegas 

wegvak Geluidwaarde 
in dB(A) op 
20 m 

jaargemiddelde 
concentratie 
N02* 

jaargemiddelde 
concentratie 
PM10** 

aantal over-
schrijdings-
dagen PM10*** 

Weert – Begijnenpeelweg 60 36 27 29 

Begijnenpeelweg - Ittervoorterweg 67 34 26 25 

Ittervoorterweg – Molenbrugweg 65 31 25 20 

Molenbrugweg – Aansluiting A2 67 31 25 20 

Aansluiting A2 – Grathemerweg 68 34 26 24 

Grathemerweg – Baexem (N563) bubeko 68 34 26 24 

Grathemerweg – Baexem (N563) bibeko 62 36 27 28 

Baexem (N563) – Begin Autoweg 68 35 26 23 

Begin Autoweg – Horn 68 33 25 19 

Horn Buitenop 71 40 28 31 

Buitenop – St. Wirosingel (N271) nabij DOC 68 40 29 39 

Buitenop – St. Wirosingel (N271) nabij Broekhin 66 37 28 31 

* grenswaarde = 40 microgram per m3  

** grenswaarde = 40 microgram per m3   

*** grenswaarde = 35+6 dagen 
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4.2. De toekomstige situatie (2020) 
 
In de prognosevariant 2020 (de referentiesituatie, zie afbeelding 6) wordt uitge-
gaan dat de A73-zuid (Venlo-Echt), de N280-oost en de A74-zuid zijn gerealiseerd 
en opengesteld voor het verkeer. De N280 blijft in de huidige vormgeving onder-
deel vormen van het provinciale netwerk. 
 
Op basis van de berekeningsresultaten kan het volgende worden geconstateerd :  

• De kruising N280 - Ringbaan-Oost begint in de spitsen volbelast en regel-
matig overbelast te raken. Er moeten meerdere stops voor de verkeerslich-
ten worden gemaakt voor de kruising is gepasseerd. 

• De gelijkvloerse spoorwegovergang tussen Weert en Swartbroek vormt een 
probleem door het toenemen van het aantal treinbewegingen. 

• Op het gedeelte van de N280 tussen de aansluiting met de A2 en Roer-
mond wordt de grenswaarde van de benutting (een I/C-verhouding van 
meer dan 80%) benaderd of overschreden.  

• De N273 tussen de aansluiting met de N280 en de kruising met de N279 
loopt tegen zijn capaciteit aan. 

• De afrit Horn begint verzadigd te raken. 
• De wegvakken tussen Horn en Roermond beginnen ook de maximum 

waarde van 80% te overschrijden. 

• De kruisingen van de Buitenop en de Mijnheerkensweg in Roermond begin-
nen op de gemeentelijke wegen vol te lopen. De doorstroming op de N280 
zelf is nog voldoende. Voor de kruisingen kan echter niet worden gegaran-
deerd dat al het verkeer binnen 1 cyclus is verwerkt. 

 
De N280 tussen de A2 en Roermond overschrijdt in 2020 haar capaciteit (voor-
namelijk in de drukke uren). Dit houdt in dat de N280 op de lange termijn met het 
oog op de verkeersafwikkeling moet worden aangepast. 
 
Een belangrijk aandachtspunt vormt de ontwikkeling van het vrachtverkeer op de 
N280. Het vrachtverkeer is belangrijk omdat de N280 door de bebouwde kommen 
van Weert, Baexem en Roermond leidt. De N280 is met name bedoeld voor de 
afwikkeling van het vrachtverkeer dat een herkomst en/of bestemming heeft bin-
nen de regio's Weert en Roermond. Voor het lange afstandsverkeer vormt de 
N280 een alternatieve regionale route ten opzichte van de hoofdroute Eindhoven-
Venlo-Mönchengladbach. Een sterke groei van het doorgaande vrachtverkeer is 
met het oog op leefbaarheid en verkeersveiligheid nadelig, met name op trajecten 
binnen de bebouwde kom. De realisatie van de autosnelweg A74 is dus van es-
sentieel belang om extra groei van het lange afstandsverkeer op de N280 te kun-
nen voorkomen. De reistijd voor vrachtverkeer tussen Eindhoven en Mönchenglad-
bach is het kortst via de route A67. De extra reistijd via de route N280 bedraagt 6 
minuten. 
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Voor de verkeersveiligheid is op basis van risicocijfers (de kans op een letselonge-
val per 1 miljoen verreden kilometers) een inschatting gemaakt van de toekomsti-
ge verkeersveiligheidssituatie. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de toename 
van het aantal letselongevallen in 2020 voor de referentievariant. 
 
Tabel 3: Overzicht aantal letselongevallen in 2020 referentievariant 

Segment Lengte 
(in km) 

Risicocijfer*  Etmaalinten- 
siteit 

Ongevallen 
2020 (schat-
ting) 

Verschil  met 
2004 (abs.) 

(A) Weert – Begijnenpeelweg 0.98 1,25 21.300 9 +3 

(A) Begijnenpeelweg – Ittervoorterweg 1.07 2,49 21.300 19 +5 

(A) Ittervoorterweg – Molenbrugweg 2.14 0,31 16.000 4 +1 

(B) Molenbrugweg - Aansluiting A2 1.39 0,17 18.800 2 +1 

(B) Aansluiting A2 – Grathemerweg 1.72 0,40 30.100 7 +3 

(C) Grathemerweg - Baexem (N563) 4.71 0,39 30.100 19 +8 

(C) Baexem (N563) - Begin Autoweg 1.45 0,45 29.400 7 +2 

(D) Begin Autoweg – Horn 5.07 0,25 31.800 14 +5 

(D) Horn – Buitenop 1.99 0,45 54.400 17 +4 

(D) Buitenop – St. Wirosingel (N271) 2.78 0,64 25.000 15 +0 

 
Uit bovenstaande tabel moet worden afgeleid dat bij ongewijzigde inrichting van 
de N280 het veiligheidsniveau beduidend slechter zal zijn dan in de huidige situa-
tie. 
 
Voor de referentievariant is ook de milieubelasting bepaald. Hierbij is wederom de 
situatie op 20 meter uit de wegas gebruikt. In tabel 4 is de geluidbelasting en de 
luchtkwaliteit gegeven. 
 
Tabel 4: Overzicht leefbaarheid 2020 referentievariant 

wegvak Geluidwaarde in 
dB(A) op 20 m 

jaargemiddelde 
concentratie 
N02* 

jaargemiddelde 
concentratie 
PM10** 

Aantal over-
schrijdings-
dagen PM10*** 

Weert – Begijnenpeelweg 61 26 33 43 
Begijnenpeelweg - Ittervoorterweg 68 25 32 41 
Ittervoorterweg – Molenbrugweg 66 24 32 38 
Molenbrugweg – Aansluiting A2 68 24 32 37 
Aansluiting A2 – Grathemerweg 70 27 23 41 
Grathemerweg – Baexem (N563) bubeko 70 27 32 39 
Grathemerweg – Baexem (N563) bibeko 65 29 32 41 
Baexem (N563) – Begin Autoweg 69 27 31 36 
Begin Autoweg – Horn 69 25 31 33 
Horn Buitenop 71 32 33 44 
Buitenop – St. Wirosingel (N271) nabij DOC 69 31 32 41 
Buitenop – St. Wirosingel (N271) nabij Broekhin 67 28 32 37 

 
Ten aanzien van de verkeersleefbaarheid kan worden geconcludeerd dat, in het 
licht van de huidige wetgeving, de verkeersleefbaarheid verslechtert. 
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5. Varianten 
 
In het vorige hoofdstuk zijn de aandachtspunten voor bereikbaarheid, verkeersvei-
ligheid, leefbaarheid en wegkwaliteit in beeld gebracht. Op basis hiervan is er in 
overleg met de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat (zowel ambtelijk als be-
stuurlijk) voor gekozen om 9 nieuwe functionaliteiten van de N280 (varianten) op 
hun verkeersoplossend vermogen nader te berekenen.  
 
De varianten zijn gebaseerd op de conclusies uit de analyses voor de huidige en 
toekomstige situatie. Bij de varianten wordt rekening gehouden met een duurzaam 
veilige vormgeving. Dit houdt in dat autowegen (stroomwegen) worden geken-
merkt door een snelheidsregime van 100 km/uur, ruime boogstralen, ongelijkvloer-
se kruisingen en een minder aantal aansluitingen in vergelijking met de varianten 
met gebiedsontsluitingswegen. Gebiedsontsluitingswegen worden met name ge-
kenmerkt door een snelheidsregime van 80 km/uur en gelijkvloerse kruisingen. 
 
Navolgend worden 9 verschillende toekomstperspectieven en hun voor- en nade-
len geschetst: 
 
 Variant 1: Tijdsperiode tussen openstelling A73-zuid en A74; 
 Variant 2:  N280-west als autoweg (2x2) vóór realisatie A74; 
 Variant 3:  N280 als tweestrooks autoweg tussen A2 en A73; 
 Variant 4:  N280 als enkelstrooks autoweg tussen A2 en A73; 
 Variant 5:  Route A2-N273-N280 (via Grathem); 
 Variant 6:  Route A2-A73 (via Sint-Joost); 
 Variant 7:  N280 als tweestrooks 80 km/uur weg (randweg Baexem); 
 Variant 8:  N280 als enkelstrooks 80 km/uur weg (randweg Baexem); 
 Variant 9:  N280 als enkelstrooks 80 km/uur weg (randweg Weert). 
 
Vraagstelling bij varianten 1 en 2 is het onderzoeken van de verkeerskundige ge-
volgen voor de tijdsperiode waarin de A74 nog niet is gerealiseerd en de eventuele 
gevolgen voor de N280-west, waarbij deze of onveranderd blijft (variant 1) of 
wordt ingericht als een autoweg (variant 2). 
 
Variant 1: Tijdsperiode tussen openstelling A73-zuid en A74 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is niet gerealiseerd (huidige situatie); 
-  N280-west huidige situatie. 
  
Variant 2: N280-west als autoweg vóór realisatie A74 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is niet gerealiseerd; 
-  de N280-west is uitgevoerd als stroomweg met 2 rijstroken per richting en een  
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 snelheid van 100 km/uur. 
De volgende kruisingen zijn aanwezig: 
-  N280/A2 Kelpen in de vorm van een knooppunt (N280 mondt ten westen van 

de A2 ondergeschikt uit; parallelweg (erftoegangsweg) tussen Grathemerweg 
en Kasteelweg); 

-  N280/Molenbrugweg in huidige vorm; 
-  N280/Ittervoorterweg in huidige vorm; 
-  N280/N273 is knooppunt; 
-  N280/Buitenop/Wilhelminasingel als een gezamenlijke op- en afrit; 
-  N280/A73 als knooppunt; 
-  geen overige aansluitingen op de N280; 
-  ongelijkvloerse spoorwegovergang met N280. 
 
In de volgende varianten 3 tot en met 8 is er van uitgegaan dat de A73-zuid, 
N280-oost en A74-zuid zijn gerealiseerd.  
 
De vraagstelling bij varianten 3 en 4 is om te analyseren wat de verkeerskundige 
gevolgen zijn als de N280 als stroomweg is vormgegeven conform Duurzaam Vei-
lig. Hierbij speelt ook de ontvlechting tussen het lokale verkeer en het regionale 
verkeer (met name in Roermond). Hierbij is in variant 4 een parallelstructuur inge-
bracht tussen Buitenop en Mijnheerkensweg in Roermond. 
 
Variant 3: N280 als tweestrooks autoweg tussen A2 en A73 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is gerealiseerd; 
-  de N280-west is uitgevoerd als stroomweg met 2 rijstroken per richting en een 
  snelheid van 100 km/uur. 
De volgende kruisingen zijn aanwezig: 
-  N280/A2 Kelpen in de vorm van een knooppunt (N280 mondt ten westen van 

de A2 ondergeschikt uit);  
- parallelweg (erftoegangsweg) tussen Grathemerweg en Kasteelweg; 
-  N280/Molenbrugweg in huidige vorm; 
-  N280/Ittervoorterweg in huidige vorm; 
-  N280/Horn geen aansluiting; 
-  N280/N273 is knooppunt; 
-  N280/Buitenop/Wilhelminasingel als een gezamenlijke op- en afrit; 
-  N280/A73 als knooppunt; 
-  geen overige aansluitingen op de N280. 
 
Variant 4: N280 als enkelstrooks autoweg tussen A2 en N273 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is gerealiseerd; 
-  de N280-west is uitgevoerd als stroomweg met 1 rijstrook per richting en een   
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 snelheid van 100 km/uur. 
De volgende kruisingen zijn aanwezig: 
-  N280/A2 Kelpen in de vorm van een knooppunt (N280 mondt ten westen van 

de A2 ondergeschikt uit);  
- parallelweg (erftoegangsweg) tussen Grathemerweg en Kasteelweg; 
-  N280/Ittervoorterweg in huidige vorm; 
-  N280/Horn geen aansluiting; 
-  N280/N273 is knooppunt; 
-  N280/Buitenop/Wilhelminasingel als een gezamenlijke op- en afrit; 
-  N280/A73 als knooppunt; 
-  geen overige aansluitingen op de N280. 
 
De vraagstelling bij varianten 5 en 6 is het analyseren van het opwaarderen van de 
wegverbinding tussen Weert en Roermond op de route A2-N273-N280 (Grathem) 
of op het alternatief, namelijk alleen op de autosnelwegen A2 en A73 (Sint-Joost) 
met als doel om de N280 voldoende te ontlasten. 
 
Variant 5: Route A2-N273-N280 (via Grathem) 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is gerealiseerd; 
-  N280-west is tussen N273 en A73 uitgevoerd als stroomweg met 2x2 rijstro-

ken, tussen N273 en A2 en heeft de N280 z’n huidige vorm. 
De volgende ongelijkvloerse kruisingen zijn aanwezig: 
-  A2/N273 als knooppunt; 
-  N273 tussen A2 en N280 als stroomweg met 2x2 rijstroken; 
-  N273/Brugstraat ongelijkvloers (aansluitingen Daalzicht en Baexemerweg niet 

aanwezig); 
-  Reconstructie knooppunt N273/N280 gericht op nieuwe oost-zuid relatie; 
-  N280/Horn geen aansluiting; 
-  N280/Buitenop/Wilhelminasingel als een gezamenlijke op- en afrit; 
-  N280/A73 knooppunt. 
 
Variant 6: Route A2-A73 (via Sint-Joost, snelheid 120 km/u) 
Uitgangspunten: 
- de N280-oost, de A73 en A74 zijn gerealiseerd; 
-  A73/N280 als knooppunt met hoofdrijrichting oost-zuid; 
-  A2/A73 is omgebouwd tot compleet knooppunt (noord-west). 
 
Voor varianten 7 en 8 is de vraagstelling om te analyseren wat de verkeerskundige 
gevolgen zijn als de N280 volgens duurzaam veilig principes wordt ingericht als 
gebiedsontsluitingsweg. Ook in deze beide varianten is er sprake van ontvlechting 
van de lokale en regionale stromen in Roermond. Alleen in variant 8 zijn meerdere 
koppelingen tussen de N280 en het onderliggende wegennet aanwezig. 
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Variant 7: N280 als tweestrooks 80 km/uur weg (randweg Baexem) 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is gerealiseerd; 
-  de N280-west is uitgevoerd als GOW met 2 rijstroken per richting en een 
 snelheid van 80 km/uur; 
De volgende kruisingen zijn aanwezig (rotondes met bypasses of turborotonde): 
-  N280/Ittervoorterweg; 
-  N280/Grathemerweg; 
-  N280/Baexem, Kasteelweg als randweg ten zuiden van Baexem; 
-  N280/Horn in huidige vorm; 
-  N280/N273 is knooppunt; 
-  N280/Buitenop; 
-  N280/Wilhelminasingel/Mijnheerkensweg; 
-  N280/A73 als knooppunt; 
- 30 km/uur in Horn. 
 
Variant 8: N280 als enkelstrooks 80 km/uur weg (randweg Baexem) 
Uitgangspunten: 
-  de N280-oost en de A73-zuid zijn gerealiseerd; 
-  de A74 is gerealiseerd; 
-  de N280-west is uitgevoerd als GOW met 1 rijstrook per richting en een snel-

heid van 80 km/uur; 
De volgende kruisingen zijn aanwezig (rotondes met bypasses of turborotonde): 
-  N280/Ittervoorterweg; 
-  N280/Grathemerweg; 
-  N280/Baexem, Kasteelweg als randweg ten zuiden van Baexem; 
-  N280/Horn in huidige vorm; 
-  N280/N273 is knooppunt; 
-  N280/Buitenop; 
-  N280/Wilhelminasingel/Mijnheerkensweg 
-  N280/Broekhin (een op- en afrit in westelijke richting); 
-  N280/N271 (een connectie via een oostelijke op- en afrit vanaf de zuidelijke rij-

baan van de N280); 
-  N280/A73 als knooppunt; 
- 30 km/uur in Horn. 
 
De vraagstelling bij variant 9 is om vanuit de varianten 7 en 8 een variant op te 
stellen waarbij vooral locatiespecifiek een oplossing wordt gerealiseerd, zodat de 
resultaten van een kosteneffectieve variant duidelijk worden. 
 
Variant 9: N280 als enkelstrooks 80 km/uur weg (randweg Weert) 
Uitgangspunten: 
-  N280-oost, de A73-zuid en de A74 zijn gerealiseerd; 
-  De N280 in Weert ligt nu ten zuiden van het spoor; 
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De volgende kruisingen zijn aanwezig (rotondes of turborotondes) 
-  N280/Ittervoorterweg (met aansluiting op een zuidelijke variant N280-Weert); 
-  N280/Grathemerweg; 
-  N280/Baexem (huidige vorm); 
-  N280/Horn in huidige vorm; 
-  N280/N273 is knooppunt; 
-  N273/N279 is een T-kruising geworden. De aansluiting richting Horn is verval-

len; 
-  N280/Wilhelminasingel/Mijnheerkensweg 
-  N280/Broekhin (een op- en afrit in westelijke richting); 
-  N280/N271 (een connectie via een oostelijke op- en afrit vanaf  de zuidelijke rij-

baan van de N280) 
-  N280/A73 als knooppunt; 
- 30 km/uur in Horn. 
 
Daarnaast is in deze variant een vertaling gemaakt van het effect van een drukke 
route op het vrachtverkeer. Aangezien de alternatieve route via Venlo in tijd vrij-
wel gelijk is aan de route via de N280 is een vertaling gemaakt van de hogere 
weerstand die wordt ondervonden op de N280 door de startsnelheid van vracht-
verkeer op de N280 op 75 km/uur te zetten. Om te komen tot een goede afspie-
geling van de werkelijkheid is extra aandacht geschonken aan de (huidige) kruis-
puntweerstanden op de N280. 
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6. Voor- en nadelen varianten 
 
Op basis van de berekeningsresultaten kunnen een aantal voor- en nadelen wor-
den geconstateerd. De constateringen zijn naar thema gebundeld, namelijk bereik-
baarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en vrachtverkeer. 
 

 6.1. Bereikbaarheid 
 

• De N280 vervult geen duidelijke behoefte binnen het gehele wegennetwerk 
tussen de tijdsperiode na openstelling van de A73-zuid en de openstelling 
van de A74-zuid. De verkeersbelasting ligt in variant 1 vrijwel gelijk aan de 
referentievariant (zie afbeeldingen 6 en 7). Als naar de samenstelling van 
het verkeer wordt gekeken dat van de verbinding gebruik maakt, kan wor-
den geconstateerd dat het aandeel doorgaand verkeer (gemeten ter hoogte 
van Baexem) in variant 1 wel hoger ligt dan in de referentievariant. Dit 
geldt vooral voor het personenautoverkeer en niet voor het vrachtverkeer. 
De toename is echter niet van dien aard dat om deze reden extra capaciteit 
zou moeten worden aangeboden. 

 

• In variant 2 (zie afbeelding 8) wordt de route over N280 aangeboden als 
2x2 en 100 km/uur voor het personenautoverkeer. De totale stroom ligt 
enkele duizenden voertuigen hoger, maar is niet wezenlijk meer. Vooral het 
aandeel doorgaand personenautoverkeer en vrachtverkeer ligt hoger dan in 
de referentievariant. Door de toename worden vooral externe ritten (ver-
plaatsingen van buiten het studiegebied naar bestemmingen in het studie-
gebied en omgekeerd) weggedrukt. Daarnaast neemt deze stroom af door 
de vermindering van het aantal aansluitpunten op de N280, waardoor bin-
nen het gebied van andere wegen gebruik moet worden gemaakt. 

 

• Door de aanwezigheid van de A74 verdwijnt in variant 3 een deel van het 
doorgaande verkeer van de N280 (zie afbeelding 9). De totale stroom is 
echter van dezelfde orde als de belasting in variant 2. Vooral de doorgaan-
de stroom vrachtverkeer neemt af ten opzichte van variant 2 en ligt in ab-
solute zin ook lager dan in de referentievariant. 

 
• Het verschil tussen variant 3 en 4 is gelegen in de wijze van aansluiten van 

de N280 op de A2 en de parallelstroken in Roermond. Dit verschil heeft 
vooral effecten voor de kruisingen, maar niet voor de omvang van de ver-
keersstroom. Het verkeerskundige effect voor de N280 voor variant 4 is 
vrijwel gelijk aan variant 3. Ten opzichte van de referentievariant rijdt er 
meer verkeer over het gedeelte tussen Weert en de A2 (zie afbeelding 10) 
en ligt de benutting van het gedeelte tussen A2 en Roermond ongeveer op 
hetzelfde niveau. 
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• In variant 5 is het effect bekeken van het bieden van capaciteit buiten de 
N280 (zie afbeelding 11). De verbinding A2-N273-N280 is opgewaardeerd 
tot stroomweg. Het blijkt dat hierdoor de verkeersbelasting op de N280 
niet wezenlijk lager komt te liggen. Er vloeit vrijwel geen verkeer af via de 
nieuw aangeboden route. Om een sterkere omslag te krijgen zal op de 
N280 tussen A2 en N273 een andere functie moeten worden gelegd, na-
melijk erftoegangsweg. Dit betekent een snelheid van 60 km/uur en een 
afwaardering van dit deel van de verbinding. 

 
• In variant 6 is er een volledig knooppunt ter hoogte van St. Joost gereali-

seerd. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen de A2 vanuit noor-
delijke richting en de A73 vanuit noordelijke richting (zie afbeelding 12). De 
hypothese is gemaakt dat, als deze aansluiting van een goede kwaliteit is, 
dit ontlastend zou kunnen werken voor de N280. Het is gebleken dat deze 
maatregel nagenoeg geen effect heeft voor de belasting van de N280. Dit 
is vrijwel gelijk aan de referentievariant. Alleen op het Roermondse deel 
van de N280 neemt de intensiteit wat af. Een deel van het verkeer vanuit 
Roermond zal nu van het knooppunt A2-A73 gebruik maken waardoor de 
verkeersbelasting op de Maasbrug met 5.000 mvt/etmaal afneemt. 

 
• In variant 7 wordt de N280 als gebiedsontsluitingsweg gebruikt (zie af-

beelding 13). Dat is dezelfde functie als de weg nu heeft. Het verschil be-
staat eruit dat de weg is vormgegeven zoals dat vanuit de essentiële weg-
kenmerken wordt geëist. In dit geval is geconcludeerd dat de verkeersbe-
lasting vrijwel hetzelfde is als de referentievariant. Door de aanwezigheid 
van ruime capaciteit voldoet deze variant op een groot aantal punten aan 
de I/C-richtlijn. Als gekeken wordt naar het soort verkeer dan is ook het 
aandeel van het doorgaande personenverkeer alsook het vrachtverkeer 
vrijwel gelijk aan de referentievariant. 

 

• In variant 8 is de N280 ook als GOW vormgegeven maar dan met 2*1 rij-
stroken (zie afbeelding 14). Daarnaast is de vormgeving in Roermond an-
ders. Ten opzichte van de referentievariant is ook deze variant vrijwel ge-
lijk. 
 

• In variant 9 is de basis een 2x1 rijstrookverdeling (zie afbeelding 15). Door 
het aanpassen van de startsnelheid van het vrachtverkeer naar een meer 
een iets lagere startsnelheid, is het aandeel doorgaand verkeer vermindert. 
De weerstand op de N280 is van dien aard dat een deel van het lange af-
standsverkeer een andere route kiest (Venlo), doordat de vertraging op de 
N280 in totaliteit groter wordt. Er blijven nog een aantal knelpunten aan-
wezig. Belangrijkste is het wegvak van de N273 tussen N280 en de N279. 
Hier ligt de I/C-verhouding boven de 0,8. Het moet echter mogelijk zijn een 
goede regeling te ontwerpen op de kruising met de N279 zodat een zo op-
timaal mogelijke doorstroming kan worden verkregen, waardoor de vertra-
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ging tot een minimum wordt beperkt. De situatie in Roermond kent in deze 
variant een groot verkeersaanbod op de kruising met de Mijnheerkensweg. 
Gelet op de complexiteit van de kruising is het de vraag of een rotonde-
vorm gerealiseerd kan worden of dat een oplossing moet worden gevonden 
‘om’ de bedrijvigheid heen. 

 
Als gekeken wordt naar de gewenste afwikkelingskwaliteit (de I/C- verhouding) is 
een aantal knelpunten geconstateerd. In tabel 5 zijn de knelpunten per variant te-
rug te vinden. Indien de waarde van de I/C-verhouding voor de kruising of het 
wegvak boven de 0,8 komt is de cel rood gekleurd. Beneden de 0,8 is de kleur 
groen en geen kleur betekent dat dit kruispunt in die variant niet relevant is. 
 
Tabel 5: Overzicht knelpunten I/C-verhouding binnen de varianten 

Locatie Ref.Var. Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 Var. 8 Var. 9 

Kruispunt Ringbaan-
Oost-N280 

          

Rotonde Middel-
stestraat-N280 

          

Spoorovergang           

Aansluiting Ittervoorter-
weg 

          

Aansluiting Molenbrug-
weg 

          

Aansluiting A2-N280           

Wegvak N280 (A2-
Baexem) 

          

Kruispunt N280-Kelpen           

Rotonde Baexem           

N273 (tussen N280 en 
N279) 

          

Aansluiting Horn           

Wegvak N280 Horn-
Roermond 

          

Kruising Buitenop           

Kruising Mijnheerkens-
weg 

          

Aansluiting N280-N271           

 
Voor een deel van de knelpunten zijn tijdelijke oplossingen denkbaar. Voor de krui-
sing in Weert (N280-Ringbaan-oost) kan de capaciteit bijvoorbeeld worden ver-
groot door extra rijstroken. Deze zullen wel binnen de bestaande ruimte moeten 
worden ingepast. Hiermee zal de doorstroming kunnen worden bevorderd. Het 
blijft echter wel zo dat in het spitsuur meer dan 1 stop voor het verkeerslicht zul-
len worden gemaakt voordat de kruising gepasseerd kan worden. De kruispunt-
verbeteringen gelden ook voor beide kruisingen in Roermond. Het daadwerkelijke 
afwikkelingsniveau is afhankelijk van de gekozen variant en de uiteindelijke vorm-
geving van de kruisingen zelf. Ook hier geldt dat in het spitsuur het verkeer op be-
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paalde armen van de kruising desalniettemin veelal niet kan worden verwerkt bin-
nen 1 cyclus van de verkeersregeling. Voor Roermond kan nog worden overwogen 
om ter hoogte van de aansluiting Buitenop alleen rechtsafslaand verkeer mogelijk 
te maken. Hierbij moet dan wel intensiever gebruik worden gemaakt van de Loos-
kade. Dit kan een probleem geven bij hoog water. Door alleen rechtsafslaand ver-
keer toe te staan wordt de druk op de Mijnheerkensweg verminderd en kan voor 
beide kruisingen een zo goed mogelijke regeling worden opgesteld. 
 

6.2. Verkeersveiligheid 
 
Bij de vormgevingsvarianten horen verschillende inrichtingsverschillen. Alle varian-
ten (uitgezonderd variant 1) hebben daarom een hoger verkeersveiligheidsniveau. 
Op basis van risicocijfers die bij een gewijzigde inrichting horen kan een inschat-
ting worden gemaakt van het aantal letselongevallen dat zich op de N280 voor 
zou kunnen doen. 
 
Voor de wegvakken op de N280 geldt dat het deel tussen de A2 en Roermond het 
zwaarste is belast. Bij een 2*2 vormgeving wordt een goede kwaliteit voor de af-
wikkeling aangeboden. In tabel 6 is een overzicht gegeven van het ingeschatte 
aantal letselongevallen op basis van de risicocijfers die bij een duurzaam veilige in-
richting horen. 
 
Tabel 6: Inschatting aantal letselongevallen per variant 

 Letselongevallen 

Referentievariant 114 

Variant 1 111 

Variant 2 62 

Variant 3 63 

Variant 4 78 

Variant 5 99 

Variant 6 109 

Variant 7 49 

Variant 8 53 

Variant 9 48 

 
Hieruit blijkt dat varianten 3, 4, 7, 8 en 9 voor de meeste veiligheidsreductie kun-
nen zorgen. 
 

6.3. Leefbaarheid 
 
Ten aanzien van de leefbaarheid is voor de verschillende varianten de geluid- en 
luchtkwaliteit in beeld gebracht. In tabel 7 zijn de uitkomsten voor de geluidbelas-
ting gegeven. 
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Tabel 7: Overzicht Geluidbelasting 

Wegvak/geluidwaarde in dB(A) ref. 
var 

Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7 Var 8 Var 9 

Weert–Begijnenpeelweg 61 61 62 62 62 62 62 62 62 61 

Begijnenpeelweg-
Ittervoorterweg 

68 68 69 69 69 69 69 69 69 68 

Ittervoorterweg–Molenbrugweg 66 66 67 67 67 67 67 67 67 66 

Molenbrugweg–Aansluiting A2 68 67 68 68 67 68 68 68 68 68 

Aansluiting A2 – Grathemerweg 70 70 71 71 70 70 70 70 70 70 

Grathemerweg–Baexem (N563) 
bubeko 

70 70 71 71 70 70 70 70 70 70 

Grathemerweg–Baexem (N563) 
bibeko 

65 65 54 53 53 65 65 53 53 65 

Baexem (N563)–Begin Autoweg 69 70 71 71 70 69 69 69 69 70 

Begin Autoweg-Horn 69 70 72 72 72 72 70 69 69 70 

Horn Buitenop 71 72 73 73 73 72 72 72 72 72 

Buitenop–St. Wirosingel (N271) 
nabij DOC 

69 69 72 72 72 70 69 69 70 69 

Buitenop–St. Wirosingel (N271) 
nabij Broekhin 

67 67 67 68 68 67 66 66 66 67 

 
Ten aanzien van geluid en ook de luchtkwaliteit bestaan er lichte verschillen tus-
sen de varianten. De meest in het oog springende verandering is ter hoogte van 
Baexem. Door de verlegging van de rijbaan wordt het geluidniveau op de bestaan-
de bebouwing verlaagd. 
 

 6.4. Vrachtautoverkeer 
 
Het vrachtverkeer is een belangrijk aandachtspunt op de N280. Naast het lokale 
en regionale wordt ook internationaal vrachtverkeer afgewikkeld. De attractiviteit 
voor het internationale vrachtverkeer is met name gebaseerd op het feit dat de 
vrachtverkeersroute A67/A61 Eindhoven-Venlo-Mönchengladbach vergelijkbaar is 
van transportlengte en -snelheid met de route A2/N280/A52 Eindhoven-
Roermond-Mönchengladbach.  
 
De verwachting is dat het doorgaand vrachtverkeer ter hoogte van Baexem de 
komende jaren duidelijk zal toenemen waarbij het lange afstandsverkeer dominant 
zou kunnen gaan worden. Van essentieel belang is realisatie van de autosnelweg 
A74 Venlo-Mönchengladbach om geen extra vrachtverkeer op de N280 te moeten 
afwikkelen. Openstelling van de A74 heeft tot gevolg dat de transporttijd voor het 
vrachtverkeer op de route A67/A74 gaat verminderen en daarmee attractiever 
wordt ten opzichte van een route over de N280. 
 
Uitgaande van het huidig tracé is een duidelijke stijging van het vrachtverkeer op 
de N280 met het oog op de leefbaarheid in Baexem en Roermond nauwelijks goed 
af te wikkelen. De volgende opties zijn denkbaar om extra internationaal vracht-
verkeer op de N280 te kunnen voorkomen: 
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• aanpassing (dynamische) bewegwijzering ter hoogte van het knooppunt 
Leenderheide (A2/A67) onder vermelding van de adviesroute A67/A74 
voor vrachtverkeer met bestemming Mönchengladbach. Hetzelfde zou gel-
den voor het Autobahnkreuz A44/A52 Mönchengladbach-Nordwest in om-
gekeerde richting (korte termijn); 

• inrichting van een doelgroepstrook voor vrachtverkeer op de route 
A67/A73/A74 om deze route aantrekkelijker te maken (middellange ter-
mijn); 

• verplichte routering (zwaar) vrachtverkeer over de route A2/A73; 

• extra tarief in het kader van beprijzing voor het rijden door de kom van Ba-
exem voor voertuigen met een totaalmassa hoger dan 3,5 ton of alternatief 
voor het gebruik van de Maasbrug (lange termijn); 

• het instellen van een verbod op de Roermondse Maasbrug voor voertuigen 
met een totaalmassa hoger dan 3,5 ton (eventueel met uitzondering van 
bestemmingsverkeer naar Roermond of Leudal). 

 
Het rijden over autosnelwegen (A-Wegen) is voor het lange afstandsvrachtverkeer 
in vergelijking met niet-autosnelwegen (N-Wegen) voordeliger. Dit is gebaseerd op 
een hoger comfort door het ontbreken van bijvoorbeeld gelijkvloerse kruisingen, 
rotondes, verkeerslichten, komgrenzen, zebrapaden. 
 
Met het oog op het vrachtverkeer zou de voorkeur uitgaan om de N280 vorm te 
geven als autoweg. Dit biedt vanuit het oogpunt verkeersveiligheid (ongelijkvloerse 
kruisingen) en leefbaarheid (Baexem verdiepte ligging) de meest geschikte oplos-
singsvorm. Vanuit het oogpunt aantrekkelijkheid gaat de voorkeur uit om de N280 
vorm te geven als gebiedsontsluitingsweg (rotondes verminderen de attractiviteit). 
 
Uit de voorliggende verkenning blijkt dat opwaardering van de N280 niet leidt tot 
het aanzuigen van extra lange afstandsverkeer. Zou bij de nadere uitwerking van 
de trajectnota/MER of bij de nadere uitwerking van prijsbeleid blijken dat het wél 
het geval zal zijn, zullen in overleg met de regio aanvullende maatregelen worden 
uitgewerkt. Opwaardering van de N280 is dus niet bedoeld om extra lange af-
standsverkeer aan te zuigen, maar om een kwaliteitsverbetering te realiseren voor 
regionaal verkeer. 
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7. Voorkeursvariant 
 
Doelstelling bij de voorkeursvariant is het in beeld brengen (indicatief) van de ver-
keerskundige gevolgen en het ruimtebeslag dat behoort bij uitbreiding van de 
wegcapaciteit en verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Aan de 
ene kant betekent indicatief dat bij de nadere uitwerking van een tracé andere as-
pecten zoals natuur, landschap en milieu nog mee moeten wegen om te komen tot 
een definitief voorstel. Aan de andere kant dient de voorkeursvariant in een vroeg 
stadium duidelijk te maken welke impact het kiezen voor een bepaalde vorm heeft. 
De voorkeursvariant is dusdanig in detail uitgewerkt dat naast het verkeersoplos-
send vermogen ook de voordelen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid zichtbaar 
worden. 
 
Na het doorrekenen van de verschillende varianten zijn deze bestuurlijk besproken. 
Als uitkomst van dit overleg is besloten om de varianten aan de verschillende be-
sturen voor te leggen en hen te vragen welke verschijningsvorm voor de N280 de 
meest wenselijke is. Hierbij is vermeld dat de studie een verkenning is en dat een 
uitspraak over een verschijningsvorm geen bindende implicaties met zich mee-
brengt. De reacties van de gemeenten en Rijkswaterstaat zijn gebundeld in tabel 
8.  
 
Tabel 8: Overzicht reacties 

 
van: 

 
Probleemomschrijving 

 
Voorgestelde oplossingsrichting 

Gemeente Haelen 
 

Doorgaand verkeer Heythuysen-Roermond zorgt 
voor overlast (veiligheid en leefbaarheid) in de kern 
Horn, met name op de Rijksweg. 

- Route N279-N273-N280 attractiever maken door 
vermindering van reistijd. 
- Doorgaand verkeer in Horn weren. 

Gemeente Heyt-
huysen 

Het huidige tracé zal voor problemen gaan zorgen 
als de intensiteit verder blijft toenemen. 

Verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid in 
Baexem door het realiseren van een randweg. 

Gemeente Hunsel 
 

- De bestaande aansluitingen op de N280 moeten 
behouden blijven. 
- De capaciteit van de N280 moet worden vergroot. 

Het realiseren van een gebiedsontsluitingsweg 
heeft, gelet op de mogelijkheden van lokale ontslui-
tingen, de voorkeur. 

Gemeente Roer-
mond 

 

Verkeer op de N280 in Roermond ondervindt 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen.  

- Lokaal en doorgaand verkeer dienen te worden 
ontvlecht. 
- De N280 moet een gow-functie krijgen. 
- Maasbrug moet worden verbreed met een aan-
hangconstructie voor langzaam verkeer. Hierdoor 
kan de bestaande ruimte anders worden ingedeeld. 
- Gelet op de functie die de N280 vervult voor 
vrachtverkeer dient de N280 een stroomweg te 
zijn. 
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Gemeente Weert 
 
 
 

- Problemen ten aanzien van de toekomstige door-
stroming op de N280 worden onderkend. 
- Intensivering van het spoorverkeer zorgt voor een 
verminderde bereikbaarheid van Weert vanaf de 
N280. 

Bij de oplossingsvariant dient een zuidelijke tracé-
verlegging  van de N280 om Weert nadrukkelijk in 
beeld te zijn. Op korte termijn dienen echter ook 
oplossingen te worden gezocht voor de problemen 
langs het bestaande tracé. 

Rijkswaterstaat 
Directie Limburg 
 

- N280 kent geen hoofdwegfunctie. 
- N280 is alternatieve route ten opzichte van de A2 
en A73. 
- De N280 en N273 dienen comfortabel te blijven 
voor het vrachtverkeer. 

Het is gebleken dat de breedte van het brugdek  
van de Maasbrug opnieuw ingericht zou kunnen 
worden, met enkele kleine aanpassingen van de 
huidige fysieke barrière tussen de rijstroken en het 
fietspad. 

Algemeen - Functie-verandering van de N280 mag niet leiden 
tot een verzwaring van het goederenvervoer op de 
N280. 
- Bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor het 
vrachtverkeer en bezoekers moet worden gewaar-
borgd. 

Een opwaardering van de N280 zal een zuigende 
werking hebben op vrachtverkeer. Dit effect kan 
worden gedempt door flankerende maatregelen. 
Afhankelijk van de termijn waarop maatregelen 
kunnen worden ingevoerd staat er een aantal ter 
beschikking. Het effect maar ook het draagvlak is 
echter moeilijk in te schatten. 

 
 
Gelet op de verschillende reacties is geconcludeerd dat een stroomwegvariant 
verder wordt uitgewerkt in fase 4. De stroomwegvariant sluit aan bij de ambitie 
van de regio om een goede verbinding in het gebied te hebben (N280 heeft meer 
een verbindende dan ontsluitende functie). Voor een stroomweg zijn de ruimtelijke 
gevolgen namelijk het grootst. 
 
De voorkeursvariant kent de volgende onderdelen: 

• een tracé ten zuiden van de spoorlijn te Weert met een aansluiting op de 
Ringbaan; 

• een langzaam verkeersverbinding via de Roermondseweg (bij voorkeur on-
gelijkvloers over de spoorbaan); 

• een GOW-inrichting tussen Weert en de aansluiting met de A2 volgens 
provinciale richtlijnen; 

• bypasses op de kluifrotonde met de A2; 
• tussen A2 en het bestaande autowegdeel een stroomweginrichting met 

een 2x1 rijbaan . 
 

Deze variant is alleen doorgerekend op verkeersafwikkelingseffecten en is als af-
beelding 16 bijgevoegd. Het blijkt dat met het maatregelenpakket zoals dit in de 
variant is ingebracht wordt voldaan aan de I/C-eis van minder dan 80% belasting. 
De kwaliteit ten aanzien van doorstroming wordt zodoende gehaald. 
 

 7.1. Uitwerking voorkeursvariant 
 
Bovenstaande beschrijving is uitgewerkt in een verkeerskundig schetsontwerp. 
Het schetsontwerp is opgesteld met behulp van de richtlijnen zoals deze zijn aan-
gegeven in het Handboek Wegontwerp. Tevens is gebruik gemaakt van het “Im-
plementatieplan Limburgse Essentiële Herkenbaarheidskenmerken”. Het schets-
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ontwerp is ingetekend op ondergronden die door onder meer door de provincie be-
schikbaar zijn gesteld. De ondergronden zijn niet de meest actuele en gedetailleer-
de, maar gelet op het verkennende karakter volstaat de ondergrond om de implica-
ties van het schetsontwerp duidelijk te maken. 
 
Het schetsontwerp geeft inzicht in de vorm en de ruimtebehoefte van de variant. 
Het is geen definitief ontwerp. Dat is gelet op het verkennende karakter van deze 
studie ook geen noodzaak. 
 
Hieronder wordt het ontwerp toegelicht. Het ontwerp wordt in de richting van 
Weert naar Roermond besproken. Het ontwerp is terug te vinden in bijlage 1. Om 
de wijzigingen in een oogopslag duidelijk te maken is er in het ontwerp met een 
viertal kleuren gewerkt. De blauwe kleur geeft de tracering van de N280 en overi-
ge hoofdwegen aan. De paarse kleur geeft de fietsstructuur aan in het geval deze 
solitair is gelegen. De groene kleur geeft de parallelstructuur aan (open voor gemo-
toriseerd verkeer en langzaam verkeer). Het grijze gebied is het zoekgebied waar-
binnen een oplossing voor de gevonden knelpunten gelegen moet zijn. 
 
 a. Aansluiting Ringbaan-N280 
 
De verplaatsing van de N280 ten zuiden van de spoorlijn maakt dat de aansluiting 
van de N280 op de Ringbaan op maaiveldhoogte en iets ten zuiden van de sport-
velden is gelegen. De aansluiting van de N280 op de Ringbaan is er een van twee 
GOW’s. Vanuit de implementatie van Duurzaam Veilig is gekozen om in het ont-
werp een rotonde als kruispuntvorm te tekenen. De rotonde heeft voor dit punt 
voldoende verwerkingscapaciteit. Dit betekent niet dat een VRI op deze locatie 
vanwege andere overwegingen zoals dynamisch verkeersmanagement niet zou 
kunnen. De buitenstraal van de rotonde bedraagt 38 meter. Een grotere straal be-
tekent onder andere een hogere verwerkingscapaciteit. Aangezien op dit deel van 
het tracé geen fietsers of landbouwverkeer aanwezig is, zijn er voor deze groepen 
dan ook geen voorzieningen. 
 
 b. Wegvak tussen ringbaan en ‘oude’ spoorwegovergang N280 
 
Het wegvak verloopt via een tracé waarbij is getracht zoveel mogelijk bebouwing 
te laten staan en uit te gaan van boogstralen die passen binnen een ontwerp voor 
een GOW. Het tracé doorsnijdt een gebied dat momenteel wordt ontsloten door de 
Breijbaan. Om woningen en percelen bereikbaar te houden zal de Breijbaan het 
nieuwe tracé van de N280 ongelijkvloers moeten kruisen. Om de negatieve leef-
baarheidseffecten van de N280 zo beperkt mogelijk te houden is er in het ontwerp 
vanuit gegaan dat de N280 is verdiept en de Breijbaan boven de N280 kruist. 
Doordat de N280 is verdiept is er geen sprake van een viaduct, maar kan de over-
gang op maaiveldhoogte gelegen zijn. De ruimtebenutting van de N280 bedraagt 
7,50 meter. Dit is de maat voor de gehele rijbaan. De totale ruimtebenutting be-
draagt 19,50 meter. Opgemerkt wordt dat het doorsneden gebied onderdeel vormt 
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van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en niet zonder meer kan worden benut 
voor de aanleg van infrastructuur. 
 
Doordat gebiedseigen verkeer via de Breijbaan afgewikkeld kan worden is een pa-
rallelstructuur langs de N280 hier niet noodzakelijk. Fietsverkeer tussen enerzijds 
de N280 ten zuiden van restaurant De Tos en anderzijds het gebied Moesdijk en 
verder moet gebruik maken van de bestaande structuren, waardoor geen fietspad 
of parallelstructuur nodig is. 
 
 c. Aansluiting fietspad tussen N280 en Roermondseweg (gemeente Weert) 
 
Ter hoogte van restaurant De Tos wordt het nieuwe tracé op de bestaande N280 
aangesloten. De verbinding met de Roermondseweg blijft open voor langzaam ver-
keer en is vormgegeven als ongelijkvloerse kruising met het spoor. Zodoende blijft 
voor de fietser de meest comfortabele routevorming aanwezig. De oversteek over 
het spoor dient bij voorkeur ongelijkvloers plaats te vinden, maar een gelijkvloerse 
oversteek is niet ondenkbaar. De doorsteek wordt via een nieuwe structuur ge-
koppeld aan de rotonde ter hoogte van de Ittervoorterweg via een verbinding aan 
de achterkant van restaurant De Tos. Ook de ontsluiting van het restaurant vindt 
vanaf hier plaats. 
 
 d. Rotonde Ittervoorterweg (gemeente Weert) 
 
De aansluiting van de Ittervoorterweg op de N280 is vormgegeven door middel 
van een zogenaamde turborotonde. De capaciteit van een enkelstrooksrotonde is 
onvoldoende. Op de zuidoostelijke arm van de rotonde wordt de fietser een over-
steek geboden. Deze is gelijkvloers en in twee richtingen waarbij de fietser voor-
rang dient te verlenen aan gemotoriseerd verkeer. Dit zou ook ongelijkvloers kun-
nen worden uitgevoerd. De buitenstraal van de turborotonde bedraagt 24 meter. 
 
 e. Wegvak Ittervoorterweg – Molenbrugweg (gemeente Weert) 
 
Het profiel van de N280 wordt aangepast naar het profiel dat voor deze weg 
wordt nagestreefd. Dit betekent een breedte van 7,20 meter en een ruimtebehoef-
te van 14,50 meter inclusief parallelweg. Aan de noordzijde van de N280 is een 
parallelweg ingetekend over het bestaande fietspad om lokaal verkeer te bundelen 
en te leiden naar een van de aansluitpunten. Gelet op de omvang van verkeer van 
en naar het bedrijf C.A.B. is een ontsluiting ingetekend via de Zwarteweg. Zo-
doende wordt tegengegaan dat fietsverkeer en vrachtverkeer worden gemengd op 
de parallelweg. Bezien moet worden of deze mogelijkheid te realiseren is. 
 
Vanuit de Duurzaam Veilig gedachte is het kruisen van de N280 ongewenst. Van-
daar dat een tweetal ongelijkvloerse oversteken zijn geprojecteerd. Een ter hoogte 
van de Heikempweg en een ter hoogte van de Kremersweg. Zodoende worden 
percelen op dezelfde wijze ontsloten als in de huidige situatie. Wellicht kunnen de 
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ongelijkvloerse kruisingen achterwege blijven als een alternatieve ontsluiting van 
de percelen mogelijk blijkt te zijn. 
 
 f. Rotonde Molenbrugweg-N280 (gemeente Weert) 
 
De huidige T-kruising van de Molenbrugweg met de N280 is vervangen door een 
turborotonde. Naast de drie armen van de hoofdrichting is tevens de parallelweg 
aan de rotonde gekoppeld. Het noordelijk gelegen buitengebied wordt via de be-
staande wegen en een paar nieuwe koppelingen ontsloten op de rotonde, zodat 
een veilig uitwisselingspunt wordt gecreëerd. Het tweerichtingsfietspad ten oosten 
van de rotonde wordt via de rotonde aan de parallelstructuur gekoppeld. Hierbij is 
in het ontwerp een gelijkvloerse aansluiting getekend. Een ongelijkvloerse kruising 
is ook mogelijk. 
 
 g. Wegvak N280 tussen Molenbrugweg en A2 (gem. Weert en gem. Hunsel) 
 
Er liggen hier een drietal woningen die momenteel via de N280 worden ontsloten. 
Voor alle drie is een alternatieve ontsluiting uitgewerkt. Hierdoor is geen parallel-
weg nodig. Het fietspad ligt in de toekomstige situatie alleen aan de zuidzijde. Dit 
heeft te maken met de gewijzigde situatie ter hoogte van de aansluiting met de 
A2. 
 
 h. Kruising N280 – A2 (gemeente Hunsel) 
 
Om de capaciteit van de op- en afritten te vergroten en beter aan te sluiten bij de 
gewenste functie van stroomweg ten oosten van de aansluiting met de A2, zijn 
bypasses geprojecteerd. Om de bypasses zo effectief mogelijk te gebruiken moet 
vanuit oostelijke richting de ‘kluif’ in twee richtingen kunnen worden aangereden 
en afgereden. Dit betekent dat een nieuwe (bredere) brug nodig is over het kanaal 
Wessem-Nederweert. Door deze verbreding en de aansluiting op de parallelstruc-
tuur ten oosten van de brug is er behoefte aan een zuidelijk fietspad dat in twee 
richtingen wordt bereden. Vanwege ruimte en praktische uitvoerbaarheid is er 
voor gekozen de tweerichtingsfietsverbinding gelijkvloers te laten kruisen over de 
zuidelijke op- en afrit van de A2. Voor de fietser is een eigen brugelement nodig. 
Bezien moet worden of het fietspad ook voor landbouwverkeer geschikt moet zijn. 
In principe kan dit binnen het getekende ontwerp. Alternatieven voor de fietsstruc-
tuur zijn aanwezig. Hierbij kan gedacht worden aan zowel een noordelijke of zuide-
lijke verbinding over zowel het kanaal als de A2, waarbij de fietsstructuur daarna 
weer wordt teruggezet op de route direct langs de N280. 
 
Door de verbreding van dit punt kan het bestaande carpoolpunt niet gehandhaafd 
blijven. Ook de toegangen naar de Wessemerdijk kunnen niet worden gehand-
haafd. Om onderhoudsdiensten en hulpdiensten toch een mogelijkheid te bieden 
om op de Wessemerdijk te komen kan gedacht worden aan de route Schooldijk en 
een nieuwe kortsluiting ten noorden van het viaduct naar de Wessemerdijk. Ook 



 

  
                28

aan de andere zijde van het kanaal is geen uitwisseling meer mogelijk, tenzij ge-
bruik mag worden gemaakt van het fietspad. Voor de fietser blijft de koppeling 
tussen de route langs de N280 en langs het kanaal in stand. 
 
 i. Wegvak A2 – Grathemerweg (gemeente Heythuysen) 
 
Na de brug wordt het aantal rijstroken teruggebracht naar 2x1. In het ontwerp is 
rekening gehouden met het ruimtebeslag voor een 2x2 autoweg op termijn. De 
weg zelf kent een breedte van 14,70 meter en het totale ruimtebeslag kent een 
breedte van 37,20 meter. Het ruimteprofiel is in het ontwerp aangegeven door 
groene stippen. De maximum snelheid bedraagt 100 km/uur. Dit houdt in dat er 
andere ontwerpeisen gelden dan het gedeelte tussen Weert en de A2. Er moeten 
ruimere bogen en grotere afstanden worden aangehouden. Dit heeft gevolgen voor 
de ruimtebehoefte van het tracé. Voor dit gedeelte wordt de ‘oude’ N280 gebruikt 
als parallelweg om de bestaande percelen te ontsluiten. De oude N280 is een zo-
genaamde erftoegangsweg met een maximum snelheid van 60 km/uur. De paral-
lelweg houdt aan de kant van de A2 op en gaat over in het al eerder genoemde 
fietspad. 
 
 j. Aansluiting N280 - Grathemerweg/Kelperweg (gemeente Heythuysen) 
 
Door de aanwezigheid van de parallelstructuren is zowel ten noorden als ten zui-
den van de N280 een grote rotonde ontworpen waarop 5 takken zijn aangesloten. 
Het tweerichtingsfietsverkeer dat vanaf de noordelijke parallelweg komt zal nu via 
een tweerichtingsfietspad worden verbonden met de kruising aan de zuidzijde van 
het nieuwe tracé. De N280 zal ter hoogte van de Kelperweg verdiept worden aan-
gelegd, waardoor een vrijwel gelijkvloerse overgang van de Kelperweg mogelijk is 
(zie dwarsprofielen). 
 
 k. Wegvak Grathemerweg – Baexem (gemeente Heythuysen) 
 
Het wegvak tussen beide aansluitpunten loopt zoals ingetekend. Hierbij wordt de 
‘oude’ N280 als parallelstructuur gebruikt waarop een snelheidslimiet geldt van 60 
km/uur. Er zijn een drietal ongelijkvloerse verbindingen om het noordelijke en zui-
delijke buitengebied aan elkaar te verbinden. 
 
 l. Aansluiting Baexem (gemeente Heythuysen) 
 
In het ontwerp is uitgegaan van een centrale ontsluiting van Baexem via de Kas-
teelweg. De op- en afritten worden via een rotonde gekoppeld aan de Kasteelweg. 
De Kasteelweg is in de huidige vormgeving een erftoegangsweg. Aangezien de 
verbinding tussen Baexem en de N280 nu gevormd gaat worden door de Kasteel-
weg moet deze weg worden opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg met een 
eenzijdig tweerichtingsfietspad. Dit heeft gevolgen voor de vormgeving en de bij-
behorende ruimtebehoefte. Een aantal gebouwen zal moeten worden geamoveerd 
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op het wegprofiel te kunnen realiseren. De huidige aansluiting van de Kasteelweg 
op de ‘oude’ N280 is vormgeven met inritblokken. Deze kruispuntvorm moet wor-
den aangepast in een T-aansluiting waarbij de weg naar het tankstation als onder-
geschikte tak wordt aangesloten. Deze valt in te passen in de beschikbare ruimte. 
Langs de ondergeschikte tak blijft een tweerichtingsfietspad liggen aangezien dit 
de hoofdroute vormt richting Horn 
 
 m. Wegvak Baexem – bestaande autoweg N280 (gem. Heythuysen en gemeen-
te Haelen) 
 
Ter hoogte van het AZC is in de huidige situatie een bushalte. De bushalte blijft 
gehandhaafd, maar in een gewijzigde vorm. Er wordt een aparte busstrook langs 
de noordelijke rijbaan gemaakt. Voetgangers kunnen via een brug de overkant be-
reiken. De zuidelijke halte wordt verplaatst buiten de N280. De bus zal via een af-
rit de N280 verlaten en kunnen halteren. Via een keerlus en een oprit kan daarna 
de route worden vervolgd. Voor het fietsverkeer ligt zowel ten zuiden als ten noor-
den van de N280 een fietsvoorziening. Doordat de N280 een grotere ruimtebe-
hoefte nodig heeft moet het noordelijke fietspad achter de bestaande Hoeve langs 
(die direct ten noorden van het AZC is gelegen). Daar vandaan kan het fietspad 
aangesloten worden op de Beaxemerweg die richting de N273/Horn voert. De 
voetgangersbrug kan ook worden gebruikt door fietsers, zodat ook voor deze 
groep een verbinding ontstaat tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de 
fietsroutes. De zuidelijke fietsroute blijft gelegen op de Defensieweg waar deze nu 
ook gelegen is. De route voert naar de N273 waar deze aansluit op de fietsvoor-
ziening langs de N273. De sociale veiligheid op de routes (voornamelijk de noorde-
lijke) is gelet op de schoolroute die hier over loopt, van groot belang bij de verdere 
uitwerking. 
 
 n. Aansluiting met N273 (gemeente Haelen) 
 
Deze aansluiting is reeds ongelijkvloers. Om de verkeersveiligheid te vergroten is 
op beide op-/afritten en de N273 in het ontwerp een rotonde getekend. Om voor 
de belangrijkste verkeersstroom voldoende capaciteit te bieden, zijn er twee grote 
rotondes getekend (buitenstraal 38 m). Het betreft tweestrooksrotondes. Daar-
naast is er vanaf de zuidelijke afrit, komende uit de richting Roermond, een bypass 
geprojecteerd. Om het fietsverkeer veilig af te wikkelen en het gemotoriseerde 
verkeer zo min mogelijk te hinderen is gekozen voor het zoveel mogelijk gelijk-
vloers kruisen van de rijbaan. Het fietsverkeer komende vanuit Horn wordt via een 
fietspad aan zuidoostzijde van de N273 richting Baexemerweg geleid. De route 
tussen Baexemerweg en Bergerweg is voor de fietser in een directe vorm aange-
boden door middel van een tunnel. De route tussen deze tunnel en het vervolg 
langs de N273 in zuidelijke richting is ongelijkvloers getekend. Om de kruising van 
de zuidwestelijke afrit ongelijkvloers te maken is een fietstunnel ingetekend. Aan-
gezien de intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer hier aan de hoge kant zijn, 
heeft een ongelijkvloerse kruising de voorkeur. 
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 o. Aansluiting N273 – N279 (gemeente Haelen) 
 
Door de verkeersomvang op het gedeelte tussen de N280 en de N279 en met 
name op de kruising N273 – N279 dient de lay-out van dit kruispunt en de bijbe-
horende verkeersregeling te worden aangepast. De belangrijkste stromen zijn 
N279 – N273 gericht. Een dubbele linksaffer op de N273 en een dubbele rechts-
affer op de N279 zijn nodig. Dit is in het ontwerp aangegeven. Voor dit gedeelte 
van de N273 ligt er de wens om parallelwegen te realiseren. Dit is in het ontwerp 
niet ingetekend. 
 
 p. Aansluiting N280 – Horn (gemeente Haelen) 
 
Om doorgaand verkeer door de kern van Horn te ontmoedigen wordt de afrit afge-
bogen naar de Roermondseweg en de onderdoorgang wordt afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Naast de afrit ligt een parallelweg die momenteel ook uitkomt 
op de Rijksweg. In het ontwerp wordt deze ook afbogen richting Roermondseweg. 
Er zijn hier alternatieven denkbaar. Ook moet bij de verdere uitwerking een oplos-
sing worden gevonden voor de aanwezigheid van een retentiebekken. 
 
 q. Aansluiting Hatenboer/De Weerd (gemeente Roermond) 
 
Momenteel staan bij de kruising verkeerslichten. Om de situatie meer af te stem-
men op de gewenste functie zijn op- en afritten nodig zodat de lichten kunnen 
worden verwijderd. De zuidelijke invoegstrook is aan de korte kant. 
 
 r. Maasbrug (gemeente Roermond) 
 
Om het ontwerp op de Maasbrug duurzaam veiliger te maken is in het ontwerp 
uitgegaan van een tweetal constructies die aan de brug kunnen worden gehangen 
om hier het fietsverkeer op af te wikkelen. De ontstane ruimte op de brug kan dan 
gebruikt worden om een middenberm te maken. 
 
 s. Aansluiting Buitenop – N280 (gemeente Roermond) 
 
De N280 is fysiek in Roermond gelegen, maar niet binnen de bebouwde kom. Ge-
let echter op de stedelijke omgeving is een snelheid van 100 km/uur hier niet ge-
wenst. Binnen Roermond zal de snelheid 80 km/uur bedragen. De structuur in 
Roermond (zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig) maakt dat de N280 een 
dubbelrol vervult. Een functie voor lokaal verkeer en een functie voor doorgaand, 
regionaal verkeer. In het ontwerp is de gedachte vertaald om deze twee soorten 
meer te scheiden/ontvlechten door de aanleg van weefvakken tussen Buiten op en 
Mijnheerkensweg. 
 
De noord-zuid relatie is niet meer mogelijk. Het is alleen mogelijk om de N280 te 
verlaten of op te rijden. Hiertoe zijn op- en afritten getekend. De bogen zijn in het 
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ontwerp minimaal. Dit maakt dat een goede ruimtelijke inpassing op de bouwmas-
sa van het kazerneterrein waarschijnlijk moeilijk wordt. De noord-zuid relatie wordt 
in de nieuwe situatie mogelijk gemaakt door de Looskade te gebruiken. Dit heeft 
wel gevolgen voor het gebruik van de kruising Looskade/Roerkade. Daarnaast is 
de lengte van de in- en uitvoegstroken tussen Maasbrug en Buitenop korter dan de 
richtlijnen adviseren.  
 
De bereikbaarheid van het tankstation zal door de vormgeving veranderen van een 
directe naar een indirecte ontsluiting via de Looskade. 
 
 t. Wegvak Buitenop – Mijnheerkensweg (gemeente Roermond) 
 
Vanaf de Buitenop is er een lang weefvak waarop verkeer kan in- en uitvoegen. 
Hetzelfde geldt voor de noordbaan waarlangs ook een lang weefvak is geprojec-
teerd. De huidige parallelstructuur langs de zuidbaan is komen te vervallen. Dit be-
tekent dat voor sommige percelen de toegankelijkheid vermindert. De onderdoor-
gangen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Pastoorswal blijven be-
staan. De N280 daalt na de voetgangerstunnel met 6% om op het gewenste ni-
veau te komen ter hoogte van de Mijnheerkensweg. Dit percentage is het maxima-
le dat bij dit type weg hoort. Voorkeur gaat uit naar 5%. 
 
Om de stedelijke structuur robuuster te maken nu de lokale functie via de N280 
komt te vervallen, is een lokale ring over het gebied ten noorden van de N280 een 
wenselijkheid. Hiermee worden de aansluitpunten Buitenop en Mijnheerkensweg 
ook noordelijk van de N280 met elkaar verbonden. De precieze vormgeving van dit 
alles is een verdere uitwerkingsvraag voor een volgende fase. 
 
 u. Aansluiting N280-Mijnheerkensweg (gemeente Roermond) 
 
De kruising is ongelijkvloers geworden. Gelet op het verkeersaanbod in 2020 zijn 
een aantal uitvoegstroken nodig om het verkeer te kunnen regelen. De precieze 
vormgeving en de bijbehorende regelstrategieën zullen in een latere fase nader 
moeten worden onderzocht. Vanuit de verkeersmodelberekeningen blijkt dat de 
capaciteit van de kruising in de getekende vorm in de avondspits wordt benaderd 
in 2020. 
 
Doordat de kruising verder geen ‘verstoring’ meer kan hebben is de aansluiting 
van de Mijnheerkensweg naar het noorden verlegd over het parkeerterrein van het 
DOC. Daarnaast is er tevens uitgegaan van een soort ring tussen Buiten-
op/Looskade en Mijnheerkensweg via de noordzijde, dus via het parkeerterrein van 
het DOC. Zodoende ontstaan meer mogelijkheden om het verkeer te beheersen. 
Verdere studie ten aanzien van de mogelijkheden hiervoor is noodzakelijk. 
 
Om de capaciteit op het kruispunt te vergroten zijn verschillende afslagbewegin-
gen als dubbele strook uitgevoerd. Dit betekent dat de opritten als dubbelstrooks 
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moeten worden uitgevoerd. In het ontwerp is ervoor gekozen om voor samenvoe-
gen met de hoofdrijbaan de dubbele rijstrook terug te brengen naar een. 
 
Het vervolg van de N280 sluit aan op de bestaande plannen N280-oost. 
 

 7.2. Indicatie kosten 
 
Om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de verschillende inrich-
tingsniveaus is op basis van zeer grove raming een indicatie per maatregel be-
paald. Dit om gevoel te krijgen bij de financiële inspanning die aan een inrichtings-
variant hangt. In onderstaande tabel 9 is aangegeven welke maatregel het betreft, 
in welke gemeente de maatregel ligt en bij welke uitvoeringsvariant de indicatie 
hoort. Voor de duidelijkheid wordt nogmaals opgemerkt dat de kosten een grove 
raming zijn. 
 
De boven nader beschreven voorkeursvariant ligt hier ten grondslag aan. Tussen 
de ring Weert en de op-/afrit A2 Kelpen een nieuwe gebiedsontsluitingsweg (2x1), 
tussen de op-/afrit A2 Kelpen en de N273 een nieuwe stroomweg (2x1) waarbij in 
de vorm van een randweg ter hoogte van Baexem en vanaf de N273 een stroom-
weg (2x2) voorzien van nieuwe ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van Roer-
mond (Buitenop en Mijnheerkensweg). 
 
Tabel 9: Overzicht kostenindicatie 

gemeente maatregel inrichtingsvorm Indicatiekosten 
(in miljoenen 
euro’s) 

Opmerkingen 

Weert Rotonde Ringbaan GOW 2x1 0,7  

Weert nieuw tracé N280 GOW 2x1 5,0 Zonder verwervings-
kosten en beide 
versies verdiept 

Weert Tweemaal ongelijk-
vloerse overgang 

GOW 2x1 4,0  

Weert Aanpassing spoor-
overgang 

GOW 2x1 0,2  

Weert Rotonde Ittervoor-
terweg 

GOW 2x1 0,4  

Weert Wegvak Ittervoorter-
weg - Molenbrugweg 

GOW 2x1 2,0  

Weert Tweemaal ongelijk-
vloerse kruising 

GOW 2x1 4,0 Gelijkvloers 0,5 per 
kruising 

Weert Rotonde Molenbrug-
weg 

GOW 2x1 0,4  

GOW 2x1 0 Hunsel Aanpassing Kluif 

GOW 2x2 1,0 

Geen wijziging 
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gemeente maatregel inrichtingsvorm Indicatiekosten 
(in miljoenen 
euro’s) 

Opmerkingen 

SW 2x1 15,0 Heythuysen Aanpassen Kelperbrug 

GOW 2x2 20,0 

 

SW 2x1 4,0 Heythuysen Wegvak A2-
Grathemerweg GOW 2x2 2,0 

Zonder wervings-
kosten 

SW 2x1 5,0 Heythuysen Aansluiting Grathe-
merweg GOW 2x2 1,5 

 

SW 2x1 12,0 Heythuysen Wegvak Grathemer-
weg - Baexem GOW 2x2 4,0 

Zonder wervings-
kosten 

SW 2x1 6,0 Heythuysen Overgangen in weg-
vak Grathemerweg - 

Baexem 
GOW 2x2 1,5 

2 per overgang 
0,5 per kruising 

SW 2x1 3,0 Heythuysen Aansluiting Baexem 

GOW 2x2 1,5 

 
Uitgaande van twee 
aansluitingen bij 
Baexem 

Haelen Aansluiting N280-
N273 

SW 2x2 1,5 Exclusief fietsover-
steken. Raming 
fietsvoorzieningen 
= 6 

Haelen Aansluiting N273 – 
N279 

GOW  2x1 0,5  

Haelen Aansluiting N280 - 
Horn 

SW 2x2 2,0  

Roermond Aansluiting Hatenboer SW 2x2 0,5  

Roermond Maasbrug SW 2x2 6,0  

Roermond Aansluiting Buitenop SW 2x2 3,0  

Roermond Wegvak Buitenop - 
Mijnheerkensweg 

SW 2x2 7,0  

Roermond Aansluiting Mijnheer-
kensweg 

SW 2x2 20,5  

 
In bovenstaande tabel zijn voor de verschillende maatregelen de kosten indicatief 
aangegeven als de kosten per gemeente.  
 
Als de kosten per gemeente worden opgeteld ontstaat tabel 10. In deze tabel is 
aangegeven wat de kosten bedragen van de voorkeursvariant. 
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Tabel 10: Bundeling kosten 
Gemeente Voorkeursvariant (in miljoenen)* 

Weert 17 

Hunsel 0 

Heythuysen 45 

Haelen 4 

Roermond 37 

Totaal ca. 104 
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Datum: 19 februari 2006
Gemaakt: M. van Houwelingen
Locatie: X:\PROVINCIE IMBURG\PLB-011\Model\uitvoer

Kaart 1Overzicht studiegebied
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Kaart 2Hoofdwegen- en Regionaal verbindend wegennet (2004)

Legenda
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Kaart 3Overzicht secties

Legenda
  -

(A) Begijnenpeelweg - Ittervoorterweg
(A) Ittervoorterweg - Molenbrugweg
(A) Weert - Begijnenpeelweg
(B) Aansluiting A2 - Grathemerweg 
(B) Molenbrugweg - Aansluiting A2 
(C) Baexem (N563) - Begin Autoweg
(C) Grathemerweg - Baexem (N563) 
(D) Begin Autoweg - Horn
(D) Buitenop - st. Wirosingel (N271) 
(D) Horn - Buitenop



IC-verhouding avondspits
0.00 tot 0.80
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Other
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0 tot 5000
5000 tot 10000
10000 tot 15000
15000 tot 20000
20000 of meer
Other

Afbeelding 4Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, 2004
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Kaart 5Aantal slachtoffers N280 Weert - Roermond, 2001 - 2003

Legenda

Nederweert

Heythuizen

Baexem

Roggel Neer

Haelen

Horn

Beegden

Heel

Weert

Roermond



Legenda

Legenda

Afbeelding 6Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, nulvariant 2020

IC-verhouding avondspits
0 tot 0.80
0.80 of meer

Etmaalintensiteit
0 tot 5000
5000 tot 10000
10000 tot 15000
15000 tot 20000
20000 of meer



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 1 2020 Afbeelding 7

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 2 2020 Afbeelding 8

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 3 2020 Afbeelding 9

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 4 2020 Afbeelding 10

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 5 2020 Afbeelding 11

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 6 2020 Afbeelding12

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 7 2020 Afbeelding 13

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 to 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 8 2020 Afbeelding 14

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 en meer

IC verhouding
0.00 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 9 2020 Afbeelding 15

intensiteit (mvt)
0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 -20000
20000 en meer

IC verhouding
0 tot 0.80
0.80 en hoger



Etmaalintensiteit en IC-verhouding avondspits, variant 10 2020 Afbeelding 16

etmaalintensiteit
0 tot 5000
5000 tot10000
10000 tot15000
15000 tot 20000
20000 en meer

I/C-verhouding
0 tot 80%
meer dan 80%
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