
Aanleiding
De huidige provinciale weg (N270) loopt dwars door het 
centrum van Wanssum. Met de aanleg van een rondweg 
wordt het doorgaande verkeer om het centrum van Wans-
sum geleid en wordt het centrum ontlast. Eind 2018 is 
rondweg west geopend voor verkeer. Eind januari 2019 
zijn we gestart met de werkzaamheden aan rondweg oost. 
In het weekend van 30 augustus wordt het eerste deel van 
rondweg oost aangesloten op de Koninginnenbrug. Ook 
wordt de definitieve aansluiting van rondweg oost op de 
N270 ter hoogte van de Driesstraat gerealiseerd. De N270 
wordt tijdens dit weekend in beide richtingen afgesloten 
voor autoverkeer. 

Afsluiting N270 30 augustus t/m 2 september 
De N270 wordt vanaf vrijdag 30 augustus 18.00 uur afge-
sloten in beide richtingen vanaf de toegang tot Well (oost-
zijde Koninginnenbrug) tot rotonde ‘Paaseiland’ ter hoogte 
van Stayerhofweg/Burgemeester Ponjeestraat (westzijde 
Koninginnenbrug). De parallelweg is alleen toegankelijk 
voor hulpdiensten, lijndienst, landbouwverkeer en (brom-)
fietsers. Andere voertuigen zijn niet toegestaan op de pa-
rallelweg. Om sluipverkeer en onveilige situaties op de pa-
rallelweg tegen te gaan worden de Driesstraat ter hoogte 
van de Blitterswijckseweg en de Langstraat ter hoogte van 
de Kulertsweg afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars 
begeleiden de hulpdiensten, lijndienst, landbouwverkeer 
en (brom-)fietsers.

Werkzaamheden weekendafsluiting
De werkzaamheden bestaan uit:

• Het frezen van de bestaande asfaltlagen;
• Het gereedmaken van de fundering;
• Het aanbrengen van nieuw asfalt;
• Aanbrengen markeringen;
• Afwerken bermen.

Er wordt 24 uur per dag gewerkt. Als alles volgens planning 
verloopt gaat op 2 september om 6.00 uur rondweg oost 
open voor verkeer. In de weken daarna vinden nog werk-
zaamheden plaats aan de parallelweg. De parallelweg blijft 
tijdens de werkzaamheden bereikbaar.   

Deze planning is indicatief en kan door diverse omstandig-
heden, waaronder weersomstandigheden, verschuiven. 
Zodra de planning afwijkt, melden we dit op de website en/
of facebookpagina. 

Transport 
Tijdens de werkzaamheden vindt transport plaats voor de 
aan- en afvoer van puin en grond. Het transport gaat via 
het nieuwe tracé van de rondweg en mogelijk via de Kooy/
Stayerhofweg. 

 

 

Informatie weekendafsluiting N270: 30 aug - 2 sept
Aansluiting rondweg oost op Koninginnenbrug 



Gedurende de werkzaamheden is hinder voor de omgeving te verwachten in de vorm van geluid, trillingen en 
verkeersomleidingen. In onderstaande tabel is de hinder in hoofdlijnen weergegeven. 

Informatie weekendafsluiting N270: 30 aug - 2 sept
Omleidingsroute en mogelijke hinder: aansluiting rondweg oost 

Veroorzaakt door Nodig voor Type Wanneer

Freesmachine Het verwijderen van de 
huidige asfaltlagen

Geluid: ratelen en schrapen 
van asfalt. Veiligheidspiep bij 
achteruitrijden. De machinist 
op de freesmachine commu-
niceert via de claxon met de 
chauffeurs

• Vrijdagavond/nacht (30 en 31 
augustus)

Groot materieel:
Grondwals 
Rupskraan 
Dumpers

Gereed maken van de fun-
dering voor de nieuwe asfalt-
laag en afwerken bermen

Trillingen, geluid (motoren en 
veiligheidspiep voor achteruit 
rijden)

Hele weekend

Asfalteermachine Het aanbrengen van een 
nieuwe laag asfalt

Geluid: motoren en de veilig-
heidspiep bij achteruitrijden 

• Zaterdag (31 augustus)
• Zaterdag- op zondagnacht 

(31 augustus en 1 september)
• Zondag (1 september)

Transport De huidige asfaltlaag wordt 
gefreesd en afgevoerd. 
Daarnaast wordt grond/puin 
aan- en afgevoerd

Geluid: van vrachtwagens Hele weekend

Omleidingsroutes 
Verkeer wordt omgeleid via de A73, A67, N271 en 
omgekeerd. Op bijgevoegde kaart ziet u de omleidings- 
route.  

Nieuwe situatie 
Op het kaartje hiernaast ziet u hoe het verkeer in de 
nieuwe situatie rijdt (via de rode lijn). Het verkeer rijdt 
vanaf maandag 2 september 6.00 uur via het nieuwe tracé 
van rondweg oost, via de nieuwe rotonde naar de onderste 
poot van de rotonde terug naar de Brugstraat. 

Het huidige tracé van de N270 ter hoogte van de Dries-
straat tot de Koninginnenbrug wordt in de toekomst 
parallelweg. De werkzaamheden hiervoor vinden in een 
latere fase plaats. 

Informatie 
Via de website www.ooijen-wanssum.nl en facebook.com/
ooijenwanssum blijft u op de hoogte van de laatste 
updates. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor 
de nieuwsbrief. 

Op de hoogte blijven
Tijdens de uitvoering vindt u de meest actuele 
informatie over de planning, werkzaamheden en 
omleidingsroutes op:

Website: www.ooijen-wanssum.nl
Facebook: OoijenWanssum
Nieuwsbrief: aanmelden via de website



Horst

Afsluiting N270
30 augustus 18.00 uur t/m 
2 september 6.00 uur
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Omleidingsroute afsluiting N270 30 augustus t/m 2 september
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