
Nieuwsbericht 
 
Grensemplacement Venlo A67 dit najaar wegens renovatie volledig gesloten 
 
Rijkswaterstaat gaat het grensemplacement Venlo (parkeerplaats) langs de A67 – E34 
(Duitsland richting Nederland) geheel opnieuw inrichten. De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode van 1 september tot 2 december 2009. Het terrein wordt veiliger en 
overzichtelijker ingedeeld. Door betere verlichting en cameratoezicht is het emplacement 
straks beter beveiligd. Ook wordt het terrein voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens 
de werkzaamheden is het emplacement volledig gesloten. Een veilig en aantrekkelijk 
grensemplacement moet een visitekaartje worden voor Nederland en Venlo als logistieke 
hotspot.  

 
Om de bouw- en hinderperiode zo kort mogelijk te houden, is het grensemplacement volledig 
gesloten tijdens de werkzaamheden. Het vracht- en overige verkeer kan tijdens de sluiting dus 
geen gebruik maken van het emplacement en moet op een andere locatie parkeren. Ook voor 
de verkoop van Eurovignetten en het inklaren van goederen is het grensemplacement 
gesloten. De planontwikkeling voor het grensemplacement heeft plaatsgevonden in nauwe 
samenwerking met gemeente Venlo en provincie Limburg en is afgestemd met de logistieke 
brancheverenigingen EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Les Routiers Européens 
maar ook KLPD, Marechaussee en de Duitse partners.  
 
Vrachtverkeer zal hinder ondervinden van de sluiting. Transportbedrijven kunnen met de sluiting 
rekening houden door het grensemplacement in de routeplanning te vermijden.  
 
Alternatief 
Door de betrokken overheden is de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar 
alternatieve parkeerlocaties in de directe omgeving van het te renoveren emplacement. Deze 
tijdelijke locatie moet ruimte bieden aan ongeveer 100 parkeerplaatsen. Het onderzoek naar 
alternatieven is momenteel nog in volle gang. Als ondanks deze inspanning het alternatief niet 
wordt gevonden, zal de reconstructie toch doorgang vinden. De betrokken overheden achten 
verder uitstel ongewenst. In alle gevallen zullen er aanvullende verkeersmaatregelen, alsmede 
het instrument handhaving worden ingezet. Er wordt breed gecommuniceerd zodat 
weggebruikers zich kunnen voorbereiden. Meer informatie volgt voor de zomer. 
 

Data sluiting grensemplacement Venlo 
Van dinsdag 1 september tot woensdag 2 december 2009 
Voor vragen betreffende Uitzonderlijk Vervoer 
0031653380434 
 
Informatie 
Eind juni volgt meer informatie. In week 24 worden de werkzaamheden bij de bezoekers van 
het Grensemplacement en omgeving aangekondigd met posters en flyer-acties. Informatie over 
de werkzaamheden en de sluiting van het emplacement vindt u op www.rijkswaterstaat/A67. 

Vragen kunt u stellen bij de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis). 

 


