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Groot onderhoud Ringbaan Noord 

 

Wegwerkzaamheden Ringbaan in augustus en september 

 

De gemeente Weert voert in augustus en september 2015 wegwerkzaamheden 

uit op de Ringbaan. Het gaat om kleine asfaltreparaties op de hele Ringbaan in 

de avond en nacht van 25 op 26 augustus. Daarnaast is er groot onderhoud aan 

het asfalt op de Ringbaan Noord gedurende twee weekenden. 

 

Kleine asfaltreparaties hele Ringbaan 

De schade aan het asfalt op de hele Ringbaan wordt hersteld om de levensduur van het 

wegdek te verlengen. Om overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken 

worden de reparaties in de nachtelijke uren uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden 

plaats in de avond en nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 augustus. 

 

Daar waar reparaties worden uitgevoerd, worden vanwege de veiligheid snelheid 

beperkende maatregelen getroffen en wegafzettingen geplaatst. Het verkeer wordt door 

de inzet van verkeersregelaars via de andere weghelft geleid en kan daarna gewoon de 

route vervolgen. Het kan voorkomen dat er kleine vertragingen optreden. 

 

Groot onderhoud Ringbaan Noord 

Vorig jaar zijn op de Ringbaan Noord en deels op het provinciale deel van deze weg, de 

kruisingen Wiekendreef, Laarderweg, Ringbaan Oost en Marconilaan gereconstrueerd.  

Dit jaar vindt groot onderhoud plaats op de Ringbaan Noord in beide richtingen tussen de 

Turborotonde en het kruispunt met de Ringbaan Oost. Zo wordt de Ringbaan Noord binnen 

een jaar compleet voorzien van nieuwe asfaltlagen. Om overlast voor het wegverkeer 

zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in twee weekenden gefaseerd 

uitgevoerd. 

 

De eerste fase betreft de rijrichting Nederweert-Weert. Vanaf vrijdag 28 augustus 13.00 

uur tot en met maandag 31 augustus 6.00 uur, wordt deze rijrichting tussen de Ringbaan 

Oost en de Turborotonde voor al het verkeer volledig afgesloten. Het verkeer wordt 

omgeleid via de Ringbaan Oost, Zuid en West en het kan voorkomen dat er op deze route 

kleine vertragingen optreden. 

 

De tweede fase betreft de rijrichting Weert-Nederweert. Vanaf vrijdag 11 september 13.00 

uur tot en met maandag 14 september 6.00 uur, wordt deze rijrichting tussen de 

Turborotonde en de Ringbaan Oost voor al het verkeer volledig afgesloten. Het verkeer 

wordt omgeleid via de Ringbaan West, Zuid en Oost en het kan voorkomen dat er op deze 

route kleine vertragingen optreden. 

 

In de tussenliggende periode is de Ringbaan Noord in beide richtingen normaal open voor 

verkeer. 

 

Werk in uitvoering 

De gemeente Weert doet er alles aan om de overlast van de werkzaamheden te beperken. 

Meer informatie over wegwerkzaamheden in Weert vindt u op 

www.weert.nl/wegwerkzaamheden. 
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