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Ook laatste stuk 
Buitenring open 

GEEN PROBLEMEN

Ook laatste stuk 

NUTHNUTH
DOOR BENTI BANACH

Het laatste stuk van de Buiten-
ring Parkstad Limburg gaat 
volgende week donderdag open. 
Daarmee kan de volledige 
Buitenring worden gebruikt.

Alleen de complexe turborotonde 
die de ringweg op de snelweg A76 
aansluit is nog niet af. De oplevering
daarvan wordt eind volgend jaar
verwacht. Het verkeer dat de A76
op wil rijden, moet daarom nog
steeds gebruikmaken van de be-
staande op- en afrit.
Begin november ging de Buitenring
bij wijze van proef al helemaal in één
richting open, naar Nuth. Volgens 
gedeputeerde Eric Geurts is die test
geslaagd, omdat het verkeer ner-
gens serieus is vastgelopen en om-
dat onderliggende wegen in Hoens-
broek en Brunssum duidelijk rusti-
ger zijn geworden. Uit de moni-
toring van de provincie blijkt ook
dat in Nuth en Schinnen problemen
zijn uitgebleven. 
Dat is de reden voor de provincie het
laatste stuk Buitenring, tussen de 
Schuureikenweg in Hoensbroek en 

de N276 (Brunssum-Doenrade), nu
ook open te stellen. Alleen de toerit
bij de Allee in Amstenrade blijft nog
gesloten. 
De provincie blijft de verkeerssitua-
tie op de Buitenring en aansluitende
wegen ook de komende maanden 
monitoren. Treden er onacceptabe-
le situaties op, dan worden er maat-
regelen getroffen.     In het ergste ge-
val wordt het deel van de Buitenring
dat volgende week opengaat weer 
gesloten tot de aansluiting op de
snelweg ver genoeg is gevorderd.
Dat is naar verwachting medio 2019.
Dan is dat deel van de turborotonde
waar de toerit richting Geleen ligt
klaar. Dat is wat anders dan de tijde-
lijke bypass naar de A76 die de pro-
vincie eerder heeft aangekondigd, 
maar die er dus niet komt.  
De volledige aansluiting op de A76 
volgt pas met het gereedkomen van
de turborotonde. Maar ook dan is de
totale klus nog niet klaar. Tot medio
2020 worden nog werkzaamheden 
op de aansluitende lokale wegen uit-
gevoerd. De provincie sluit ook niet
dat er soms nog tijdelijke afsluitin-
gen of andere maatregelen nodig 
zijn om kleine of grote restklussen 
te voltooien.  


