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Zonder maatregelen is er al in 2o2o
sprake van een verkeersinfarct. In
het Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan (GVVP) voor de komen-
de jaren wordt gesproken over een
snel naderend groot probleem. De
vrees is dat vrachtverkeer bij files
op de snelwegen massaal een
sluiproute door de stad gaat zoe-
ken.

Momenteel wordt daarom sa-
men met Rijk en provincie al on-
derzoek verricht naar noodzakelij-
ke oplossingen. Door de openstel-
ling dit voorjaar van de A74 (de ver-
binding tussen de A73-Zuid en de
Duitse autosnelweg BAB61), de ont-
wikkeling van Greenport Venlo en
die van de tweede Maasvlakte bij
de Rotterdamse haven zal het ver-
keer rond Venlo alleen maar toene-
men.

Dat is al het geval op de Zuider-
brug die in 2008 open ging voor
het verkeer. Maar ook op de Noor-
derbrug (A67, Eindhoven-Ven-
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VENLO – Venlo stevent af op een
verkeersinfarct op de autosnelwe-
gen rondom de stad. Met in 2020
talloze files in de spitsuren.

lo-Duisburg). Ondanks de economi-
sche recessie is het aantal voertui-
gen dat per etmaal over de Noorder-
brug rijdt gestegen van 68.000 in
2009 naar 76.000 vorig jaar, blijkt
uit GVVP-cijfers.

In een toelichting laat Venlo we-
ten vooral problemen te verwach-
ten op de westelijke ring (A73) om
Venlo en bij het knooppunt Zaar-
derheiken. Voor dat knooppunt
wordt gedacht aan een extra
fly-over. Verder richt het onderzoek
zich op de aanleg van een derde
rijstrook of een spitsstrook langs zo-
wel de A67 als de A73. Ook wordt
bestudeerd hoe meer personen en
goederen in de toekomst per spoor
en het water vervoerd kunnen wor-
den. Daarbij gaat het om verbete-
ring van spoorverbinding met
Duitsland, de komst van een railter-
minal in Venlo en uitbreiding van
de Venlose containerhaven (Barge
Terminal)

Het lopende onderzoek moet lei-
den tot een uitvoerings- en investe-
ringsprogramma voor de komende
decennia. Als het Rijk meebetaalt,
worden investeringen opgenomen
in het Meerjaren Investeringspro-
gramma Ruimte en Transport
(MIRT), meldt de gemeente.
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