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Vernieuwde N280 stelt ontwerpers
voor complexe opgaven

aanpassingen aan de N280 zijn de aanleiding
geweest om enerzijds de toe- en afrit van de
A2 aan te passen en anderzijds de doorvaarthoogte en -breedte van het kanaal te
vergroten, in aansluiting op de huidige
richtlijnen. Het ontwerp van de nieuwe brug
moet de aantasting van het aangrenzende
natuurgebied echter zo veel mogelijk

Aanpassing van de N280 in
Limburg brengt onder meer
een paar complexe civiele
werken met zich mee. Een
nieuwe brug met aangepast
wegdek over het kanaal
Wessem-Nederweert, en een
verdiepte aanleg over ca. 700
meter in een grondwaterbeschermingsgebied.

beperken. Dit heeft geleid tot een complex
(constructief) brugontwerp met een overspanning van 46 meter, waarbij het wegprofiel op
'een oor' ligt, het lengteprofiel een topboog
heeft en het horizontaal alignement in een
boog is gelegen.
Vanwege dit ontwerp en de aanwezige
grondslag is gekozen voor een fundering op
palen. Bijkomend gevolg van het nieuwe
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Aanpassingen aan dit traject zijn voorzien op
twee deelprojecten: de N280-West, wegvak
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het verleden diverse onderzoeken zijn gedaan
naar verschillende alternatieven en varianten.

IN 'T KORT - N280

Intensieve gesprekken
Een grote uitdaging om te komen tot een

betrokken partijen om de maatregelen verder

breed gedragen plan is het groot aantal

vorm te geven en de negatieve impact hiervan

stakeholders met hun eigen belangen, wensen

zo veel mogelijk te beperken. Ook zijn
maatregelen voorzien om negatieve effecten
te beperken dan wel te compenseren en
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dit project geleid. Het plangebied is immers
gelegen nabij enkele Natura 2000-gebieden,

ternatief is intensief overleg gevoerd met alle

individuele aanwonenden en bedrijven langs

projecten: de N280-West en N280-Oost

van State inzake de PAS ook tot vertraging van

Bij de nadere uitwerking van dit voorkeursal-

en eisen. In de eerste plaats betreft dit de

Aanpassingen zijn voorzien op twee deel-

ruimtelijke procedure, heeft de uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

N280 wordt gekruist door een stalen brug. De
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De nieuwe verkeersprognoses worden nu
gebruikt om de beoogde plannen nogmaals te
toetsen en de eventuele invloed van stikstofdepositie inzichtelijk te maken. Ook wordt
gewerkt aan de actualisatie van de onderzoeken ten behoeve van de milieueffectrapportage
en het Provinciaal Inpassingsplan. Naar
verwachting worden de definitieve plannen in
de tweede helft van 2020 in procedure
gebracht en kan in 2022 worden gestart met
de (voorbereidende) werkzaamheden in het
kader van deze grootschalige reconstructie.

Manijn Kersten is senior adviseur mobiliteit &
ruimte bij Kragten.
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