
Veelgestelde vragen werkzaamheden Roerbrug Sint Odiliënberg-Melick  
 
Hoe lang duren deze werkzaamheden? 
De werkzaamheden beginnen op woensdag 11 januari. Als alles volgens de planning verloopt zijn de 
werkzaamheden op 17 februari klaar.   
 
Wie is de opdrachtgever voor de werkzaamheden? 
De opdrachtgever is Provincie Limburg. Aannemer Technobeton voert de werkzaamheden uit.  
 
Waarom zijn deze werkzaamheden nodig? 
De brug is meer dan 100 jaar oud en het verkeer wordt steeds zwaarder. De brug voldoet niet meer 
aan de veiligheidsnormen. Provincie Limburg versterkt de brug daarom. De aannemer werkt niet aan 
de fietspaden.  
 
Hoe moet ik omrijden met de auto? 
Tijdens de werkzaamheden aan de brug kunt u vanuit Sint Odiliënberg en Posterholt naar Roermond 
en Melick omrijden via de volgende routes:  

 Via de Grote Bergerweg net buiten Sint Odiliënberg rijdt u naar de Rijksweg bij Linne. U 
volgt daarna de Rijksweg naar Roermond. Voor de richting Venlo kunt u vanuit de 
Rijksweg de A73 nemen.    

 Via de provinciale weg (N293) bij Sint Odiliënberg rijdt u via Vlodrop naar de Keulsebaan 
(N570). Daarna volgt u de Keulsebaan (N570) naar Roermond.  

 

 
 
 
Wie kunnen er wél de brug oversteken? 
Met de fiets, scooter, scootmobiel of brommer kunt u via één van beide fietspaden langs de 
werkzaamheden over de brug blijven rijden. De politie, brandweer en ambulance kunnen in geval van 



nood gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de brug. Deze route is voor ander 
verkeer afgesloten met een slagboom die alleen de hulpdiensten kunnen openen. Te voet kunt u de 
brug ook oversteken.  
 
Ik maak gebruik van de bus, wat verandert er?  
Ook de bus moet omrijden tijdens de werkzaamheden. Houd daarom rekening met langere 
reistijden. Op de website van Arriva, www.arriva.nl/dienstregeling vindt u de tijdelijke routes van de 
bus. De route voert hierbij soms door straten waar normaal geen bus rijdt. Tijdens de 
werkzaamheden komt er een extra verbinding tussen Roermond en Melick, lijn 161. U kunt hierdoor 
vanuit Sint Odiliënberg naar Melick fietsen en daar via de tijdelijke lijn 161 verder reizen naar 
Roermond.  

 
 
Waarom is er een tijdelijke parkeerverbod op straten in Sint Odiliënberg en Vlodrop? 
Door de omleidingsroutes zal tijdelijk meer verkeer door Sint Odiliënberg en door Vlodrop rijden. 
Tijdens de werkzaamheden aan de brug geldt daarom een parkeerverbod op de volgende straten:  

 De Schaapsweg in Sint Odiliënberg.  

 De Angsterweg, Kerkstraat, Markt en Grootestraat in Vlodrop. 

http://www.arriva.nl/dienstregeling


Door het parkeerverbod kan het verkeer op deze straten gemakkelijker doorstromen. Als het werk 
aan de Roerbrug klaar is, heffen we het parkeerverbod op.  
 
Waarom verandert op de Schaapsweg in Sint Odiliënberg en op de Grootestraat, Markt en 
Angsterweg in Vlodrop de voorrangsregeling? 
Tijdens de werkzaamheden rijdt er meer verkeer dan gebruikelijk over de genoemde wegen. Deze 
wegen hebben zijstraatjes waarbij geldt dat verkeer van rechts voorrang heeft. Tussen 11 januari en 
17 februari zijn de Schaapsweg in Sint Odiliënberg en de Grootestraat, Markt en Angsterweg in 
Vlodrop tijdelijk voorrangswegen. Dat betekent dat u voorrang heeft op het verkeer dat van rechts 
komt als u op een van deze wegen rijdt. Zo kan het verkeer beter doorstromen. Na de 
werkzaamheden geldt de oude situatie weer.  
 
Waarom zijn de werkzaamheden nu gepland? 
De gemeente heeft Provincie Limburg gevraagd om de werkzaamheden zo snel mogelijk in te 
plannen. We gaan in april namelijk beginnen met de herinrichting van de Markt in Vlodrop. Omdat 
een van de omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden aan de Roerbrug door Vlodrop loopt, 
moeten we met de werkzaamheden aan de Markt wachten tot de brug klaar is.  
 
Waarom kunnen de weghelften niet om beurten worden afgesloten? 
Dat ligt aan de aard van de werkzaamheden. De aannemer stort onder andere een nieuwe betonlaag. 
Het duurt vier weken voordat deze goed is uitgehard. Als er in die tijd verkeer over de brug blijft 
rijden, zorgt dat voor trillingen waardoor er scheuren ontstaan in het beton.  
 
Ik heb een vraag die hier niet bij staat. Aan wie kan ik die stellen? 
Heeft u een vraag over de werkzaamheden, dan kunt u terecht bij Provincie Limburg: 
postbus@prvlimburg.nl.  
 
Ik heb een klacht. Waar kan ik die melden?  
Heeft u een klacht over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u die melden via de website 
van Provincie Limburg: www.limburg.nl/contact. 
 
 
 
 

https://www.roerdalen.nl/

