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Dorpstraat met landschappelijke betonnen ovonde

Een provinciale weg die minder gericht is op doorgaand verkeer maar een ‘gast’ wordt in het dorp. Dat is het 
idee achter de omvorming van de Rijksweg N271 langs Nieuw-Bergen (L).

De aanpassingen van de N271 sluiten naadloos aan 
bij het nieuwe centrumplan van Nieuw-Bergen. Hier-
bij wordt het centrum omgevormd van een parkeer-
terrein tot een autovrij winkel- en woongebied 
met horecagelegenheden. Om het centrum goed te 
ontsluiten en passanten bewust te maken van het 
centrumgebied van het dorp, wordt een landschap-
pelijke ovonde aangelegd op de provinciale weg 
binnen de bebouwde kom van Nieuw-Bergen. Deze 
ovonde verhoogt tevens de verkeersveiligheid en 
vervangt de huidige verkeersregelinstallatie op het 
drukke kruispunt.

Enkelstrooks rotonde
Behalve de ovonde wordt een paar honderd meter 
zuidwaarts een nieuwe rotonde aangelegd op de 
N271. Ook deze rotonde past bij de verbeterde afwik-
keling van het verkeer in het nieuwe centrumplan. 
Zowel de verharding van de ovonde als rotonde 
wordt uitgevoerd in beton, inclusief de bijbehorende 
rotondebanden, RWS-banden en rammelstroken. Als 
basis voor de ovonde is gekozen voor een uitgerekte 
enkelstrooks rotonde.

Voor het fietsverkeer wordt naast de ovonde en de 
rotonde vrijliggende betonnen fietspaden aangelegd 
die aansluiten op de bestaande fietspaden.  
De provincie Limburg heeft voor beton gekozen 
omdat dit materiaal bestand is tegen de hoge wring-
kracht van het vrachtverkeer en geen spoorvorming vertoont. Voor de vrijliggende fietspaden is voor beton 
gekozen vanwege het niet optreden van wortelopdruk. De provincie gaat uit van een levensduur van veertig 
jaar zonder veel onderhoud.

Wegontwerpelementen
De uitvoering van de verschillende verhardingen gebeurt volgens de standaard wegontwerpelementen van de 
provincie Limburg. Dit houdt in dat de ovonde en rotonde uitgevoerd worden in gewapend beton van 250 mm 
dik. Rammelstroken en verkeersgeleiders worden gemaakt van printbeton en de fietspaden van ongewapend 
recycling beton (dikte 160 mm).
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