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1   Fiets vanaf het projectbureau richting  
Hoofdstraat

     Ga rechtsaf de weg op

 Neem de 2e weg links (Mgr. Jenniskensstraat)

  Daarna weer de 1e weg links (= Peschweg) 

   Houd vervolgens voor camping ‘t Karrewiel 
links aan (= vervolg Peschweg)

2   Camping ‘t Karrewiel heeft bij de hoog-
waters van 1993 en 1995 zelf een nooddijk 
aangelegd. Deze dijk maakt in de toekomst 
onderdeel uit van de maatwerkkering waar-
door de camping een beschermingsniveau 
van 1:50 jaar krijgt. 

 
   Einde weg links (= Berkenstraat) richting  

Blitterswijck

    1e Weg rechts (zandpad voor Vakantiepark  
Roekenbosch)

3   Het gehucht Megelsum ligt aan de rand van 
de Oude Maasarm en kan via een aantal 
laagtes last krijgen van hoogwater. Voor een 
vijftal laaggelegen woningen wordt er via 
een maatwerkoplossing voor gezorgd dat het 
beschermingsniveau niet verslechtert ten 
opzichte van de huidige situatie.

4   Aan uw rechterhand heeft u zicht op de  
Klimaatbuffer. 

  In 2012 heeft Staatsbosbeheer vooruitlopend 
op de gebiedsontwikkeling op eigen terrein 
de zogenaamde Klimaatbuffer aangelegd. 
Klimaatbuffers zijn ingericht om de gevolgen 
van klimaatverandering op te vangen. 

 
  Op de van oorsprong laaggelegen delen van 

het landschap is een lange, vrij brede geul 
uitgegraven met een natuurlijk karakter die 
past bij het landschap. De geul is ongeveer 
3 kilometer lang, gemiddeld 60 meter breed 
en 1,20 m diep. De geul wordt op enkele 
plekken door wegen onderbroken. Norma-
liter staat het water in de geul stil; alleen bij 
hoge waterstanden op de Maas stroomt de 
geul mee en voert Maaswater af zodat de 
kans op overstromingen vermindert.

5   Aan de linkerhand heeft u zicht op de toe-
komstige uitstroomopening van de Oude 
Maasarm bij Blitterswijck. 

 
  In de klimaatbuffer zijn uitzichtpunten en 

nieuwe wandelmogelijkheden gerealiseerd.  
In het gebied lopen kuddes Schotse Hoog-
landers en Brandrode runderen. De Klimaat- 
buffer geeft een goed beeld van de toekom-
stige natuurlijke inrichting van de Oude 
Maasarm en de hoogwatergeulen in het 
plangebied Ooijen-Wanssum. 

FIETSROUTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM
Routebeschrijving

De komende jaren zullen er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatre-
gelen worden genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereacti-
veerd, er worden dijken verlegd c.q. aangelegd en er worden twee hoogwatergeulen gerealiseerd. 
In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd. 

Deze fietstocht leidt u langs bijzondere plekken in het plangebied en geeft ter plaatse uitleg 
over de toekomstige werkzaamheden. De uitvoeringsfase van Gebiedsontwikkeling Ooijen- 
Wanssum begint in 2016. De werkzaamheden moeten eind 2020 zijn afgerond. 

Startpunt: Projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9, 5864 AG Meerlo. In de buurt van 
het projectbureau is voldoende parkeergelegenheid.
Lengte: 35,3 km
Wegtype: Verhard en onverhard (waaronder ook enkele smalle zandpaadjes)

Let op uw eigen veiligheid en die van anderen als u deze route fietst.
Veel fietsplezier!
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   Einde weg rechts (= zandpad)

   1e Kruising linksaf (= breed zandpad).  
Let op: dit pad kan bij nat weer drassig zijn) 

  1e Smalle zandpad, bij verbodsbord, linksaf 
  Vanaf hier heeft u weer zicht op de  

Klimaatbuffer. 

    Einde smalle pad rechtsaf  
(= Wolterskampweg)

6   De Wolterskampweg wordt in de toekomst 
verhard en gaat dienst doen als nieuwe fiets-
verbinding tussen Blitterswijck en Ooijen. 
De huidige Blitterswijckseweg/Ooijenseweg 
wordt mede vanwege het vele vrachtverkeer 
als een onveilige fietsverbinding ervaren.

    Einde van de weg rechtsaf  
(= Molenweg, vervolgens Legert)

7   De witte woning aan de linkerhand is op een 
terp gebouwd. Deze woning staat volgens de 
huidige maatstaven op een hoogte van 1:250 
(= overstromingskans van 1x in de 250 jaar). 
Dit is het beschermingsniveau dat voor alle 
woningen in het plangebied die achter een 
dijk zijn gelegen, moet worden gerealiseerd. 

    Bij Klimaatbuffer ’t Sohr linksaf richting  
Gubbelsvijver (= Belsberg)

8   Aan de linkerhand ziet u de Gubbelsvijver 
van Hengelsportvereniging Eendracht uit 
Broekhuizenvorst. Deze visvijver ligt in de 
Oude Maasarm die in de toekomst bij hoge 
waterstanden in de Maas weer zal meestro-
men. De aanwezigheid van een visvijver in 
het stroomgebied van de Oude Maasarm is 
een onwenselijke situatie. In overleg met de  
hengelsportvereniging is gezocht naar een 
vervangende locatie. De locatie van de nieuw 
aan te leggen visvijver is de Haasendoncker-
weg in Broekhuizen.

    Einde van de weg rechtsaf  
(= Blitterswijckseweg, gaat over in Ooijense-
weg en vervolgens Broekstraat)

9   De aan de rechterhand gelegen Ganzen-
kampstraat doorkruist de Oude Maasarm. 
In de toekomst komt een deel van deze weg 
te vervallen. De twee verderop gelegen boer-
derijen aan de Ganzenkampstraat liggen 
zodanig hoog dat ze tijdens de hoogwaters 
in 1993 en 1995 net droge voeten hebben 
gehouden. De woningen blijven vanuit de 
andere zijde van de Ganzenkampstraat 
bereikbaar. 

Toekomstimpressie Oude Maasarm
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10   Oerlemans Foods heeft zich als leverancier 
gespecialiseerd op het gebied van vriesverse 
groenten, fruit en aardappelproducten. 
De producten worden geëxporteerd naar 
ruim 50 landen, zowel binnen Europa maar 
ook daarbuiten. 

11   Deze woning lag in het laaggelegen deel van 
de Oude Maasarm. Vanwege de lage ligging 
en de ligging ten opzichte van het dijk- en 
wegtracé is de woning door Gebiedsont- 
wikkeling Ooijen-Wanssum aangekocht  
en gesloopt. 

   De Broekstraat volgen tot in Broekhuizen

    Sla linksaf de Veerweg in en volg de weg naar  
de veerstoep

12   Bij de aanleg van een dijk met een bescher-
mingsniveau van 1:250 (= de kans op een 
overstroming van 1x in de 250 jaar) zou het 
hele dorpsaanzicht van Broekhuizen achter 
een hoge wal verdwijnen. Om het aanzicht 
van het dorp en het uitzicht van de bewo-
ners van de Veerweg te behouden is er in 
overleg met de betrokkenen gekozen voor 
een maatwerkkering in de tuinen. Dit wordt 
geen primaire waterkering. De verantwoor-
delijkheid voor het onderhoud e.d. ligt bij de 
bewoners zelf. 

  

  Ga terug via de Veerweg naar de doorgaande 
weg en sla rechtsaf richting Broekhuizenvorst

  De woning gelegen aan de Broekstraat 1/3 
is door Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wans-
sum aangekocht. Vanwege de aanleg van het 
dijktracé dat Broekhuizenvorst moet be-
schermen en vanwege de benodigde ruimte 
voor de Maas moet deze woning worden 
gesloopt. 

   Sla rechtsaf de Maasveldweg in

13   Hier wordt in de toekomst Hoogwatergeul 
Ooijen gerealiseerd. Deze hoogwatergeul 
gaat een aanzienlijke bijdrage leveren aan 
de afvoer van hoogwater. Op een opper-
vlakte van zo’n 120 voetbalvelden wordt 
tussen de 1 en 3 meter afgegraven, lokaal 
loopt dat op tot 6 meter. Door de afgraving 
van 1,8 miljoen kubieke meter grond in deze 
binnenbocht van de Maas ontstaat een be-
tere doorstroming bij hoogwater waardoor 
Maaswater sneller kan worden afgevoerd. 
Hoogwatergeul Ooijen wordt een groot en 
gevarieerd natuurgebied met kleine geulen 
dat via struinpaden vrij toegankelijk is. 
Door de aanleg van de hoogwatergeul komt 
de Maasveldweg te vervallen. 

    Aan het einde van de weg rechtsaf en vervolg  
de Ooijenseweg/Blitterswijckseweg

Toekomstimpressie Hoogwatergeul Ooijen
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14   De huidige verbindingsweg (Blitterswijckse 
weg/Ooijenseweg) tussen Broekhuizenvorst 
en Ooijen ligt op een verhoogd talud. Toen 
de kade, die de instroom van de Oude Maas-
arm afdamt, er nog niet lag diende deze als 
bescherming tegen hoogwater in de Oude 
Maasarm. Langs de weg is een steen ge-
plaatst waarop de hoogwaterpeilen van de 
afgelopen eeuw zijn aangegeven. De huidige 
Ooijenseweg (inclusief bomen) wordt in de 
toekomst verwijderd en vervangen door een 
nieuwe 200 meter lange hoogwatervrije 
brug. Het wegdek van de brug wordt onge-
veer 12 meter breed, inclusief fietsstroken 
aan beide zijden. Fietsers kunnen in de toe-
komst over de dijk achter Oerlemans Foods 
richting Blitterswijck fietsen.

15   Na de overstromingen in 1993 en 1995 nam 
de regering snel maatregelen om dergelijke 
hoogwatersituaties in de toekomst te voor- 
komen. In april 1995 werd de Deltawet Grote 
Rivieren (DGR) van kracht die het mogelijk 
maakte om in korte tijd nooddijken aan te 
leggen. Eén van deze nooddijken is de DGR- 
kade bij Recreatiepark Kasteel Ooijen waar-
bij de verbinding van de Oude Maasarm met 
de Maas wordt afgesloten. Hiermee wordt 
voorkomen dat bij hoogwater Maaswater de 
Oude Maasarm instroomt. Voor de reactive-
ring van de Oude Maasarm wordt deze dijk 
weggehaald en zal de Oude Maasarm straks 
bij hoogwater weer mee gaan stromen. Naar 
verwachting gebeurt dat gemiddeld eens in 
de 10 jaar. 

  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
schept ruimte voor economische ontwikke-
ling. Vanwege de hoogwaterproblematiek 
gelden er momenteel beperkingen aan het 
bouwen in het stroomvoerende en bergende 
deel van de Maas. De gebiedsontwikkeling 
creëert meer ruimte dan noodzakelijk voor 
de waterveiligheid. Een deel van die ruimte 
kan gebruikt worden voor economische ini-
tiatieven. Recreatiepark Kasteel Ooijen en 
Oerlemans Foods hebben aangegeven van 
deze ruimte gebruik te willen maken. 

   Sla rechtsaf (Rietveldweg) en neem de dood-
lopende weg richting Maas; laatste stukje te  
voet naar de Maas (Stempel van de Maas- 
wandelpad). 

16   Bij Ooijen ligt één van de laatste stukken 
vrij eroderende oever. De steiloevers zijn 
essentieel voor oeverzwaluwen en ijsvo-
gels, die er hun nesten in uitgraven. Deze 
oever herbergt al sinds jaar en dag de 
grootste populatie oeverzwaluwen langs 
de Noord-Limburgse Maas. Vooral in 
mei en juni vliegen ze hier volop rond. De 
ondiepe oevers zijn bovendien interessant 
voor vissen, voor bevers en voor bijzonde-
re rivierlibellen als de Beekrombout. Tot 
circa 1970 waren oevers langs de Maas nog 
niet voorzien van zware breuksteen en had 
de rivier vrij spel. Hierdoor vormden zich 
overal natuurlijke steilwandjes en mooie 
rivierstrandjes. Momenteel koopt Rijkswa-
terstaat op veel plaatsen oeverstroken aan, 
waardoor de bestorting ook weer wegge-
haald kan worden. De natuurlijke oevers en 
steilwandjes keren daardoor vanzelf terug.

  Ga daarna terug naar de doorgaande weg 

   Vervolg rechtsaf de Ooijenseweg

  Sla rechtsaf (bij bordje woning 20/22)

   1e Weg linksaf (= zandpad: Venkenweg,  
vervolgens Elsholsterweg), vervolgen tot  
Veerweg (= verharde weg)

17   Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar 
geleden was er in dit gebied sprake van een 
poolwoestijn. Door het barre klimaat was 
er nauwelijks vegetatie. Het was een kaal, 
boomloos landschap. Er was hooguit sprake 
van een toendra. Uit de rivierbedding kon 
zand opwaaien. Door de voornamelijk van-
uit het westen waaiende winden ontstond 
hierdoor een unieke gordel van rivierduinen. 
Het bos langs deze weg ligt op zo’n rivier-
duin. Bijzonder aan deze duin is dat het ten 
westen van de Maas ligt. In de loop der eeu-
wen is de stroming van de Maas van plaats 
veranderd, waardoor het mogelijk is dat ook 
zandduinen aan de westkant van de huidige 
Maas zijn gevormd. 

  Aan de linkerhand ligt Walkro, een groot 
composteerbedrijf. In deze fabriek wordt 
substraat gemaakt voor de champignon-
industrie. Het bedrijf heeft zelf voorzien 
in een bescherming tegen hoogwater die 
tevens het achtergelegen gebied beschermt. 
In de toekomst wordt het bedrijf door een 
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primaire waterkering beschermd tegen 
hoogwater. 

18   De bestaande groene dijk langs de Veerweg 
wordt opgehoogd met ongeveer 50 cm. De 
rode paaltjes in de berm van de weg geven 
de toekomstige dijkhoogte weer. In ver-
band met het benodigde grondbeslag van 
de toekomstige dijk kan de hoogstamboom-
gaard niet geheel gehandhaafd blijven op de 
huidige locatie. 

19   Het kloosterpoortje, dat rond 1903 als 
onderdeel van de kloostermuur is gebouwd 
en in 2006 is gerestaureerd, kan behouden 
blijven maar zal vanwege de dijkaanleg iets 
mogelijk moeten worden verplaatst. Op  
het terrein van de kasteelruïne is sinds juni 
2017 het nieuwe schietterrein van het  
St. Antonuis Abt Gilde van Blitterswijck 
gehuisvest. St. Antonius Abt Gilde is een 
relatief groot gilde met ruim 70 gekostu-
meerde leden. Het voormalige schietterrein 
gelegen aan de Maasweg moet wijken voor 
de aanleg van Hoogwatergeul Wanssum. 
Het terrein van de kasteelruïne is via het 
looppad aan de rechterhand te bereiken. 

20   U bevindt zich nu in de uitstroomopening 
van de Oude Maasarm die langs Blitterswijck 
loopt. Dit is een aftakking van de hoofd-
stroom van de Oude Maasarm. De hoofd-
stroom loopt via Meerlo en komt in Wans-
sum weer in de Maas uit. De zijstroom loopt 
van vakantiepark Het Roekenbosch rich-
ting Blitterswijck en de Maas. De Veerweg 
op deze plek ligt erg laag en zal in de toe-
komst bijna jaarlijks een keer overstromen.

21   Omdat het water in de toekomst vanaf Blit-
terswijck richting Maas moet kunnen stro-
men, zal de Ooijenseweg ter hoogte van het 
Roekenbosch over een nieuw aan te leggen 
hoogwatervrije brug lopen. Deze brug wordt 
ongeveer 120 m lang. Het wegdek van de 
brug wordt ongeveer 12 meter breed, inclu-
sief fietsstroken aan beide zijden. De locatie 
van de landhoofden van de toekomstige 
brug is gelegen aan de zuidzijde ter hoogte 
van de huidige komingang Blitterswijck en 
aan de noordzijde ter hoogte van  
de boerderij Ooijenseweg 12.

   Einde weg rechtsaf, via dorpsplein  
Blitterswijck

   Rechts aanhouden, weg volgen

 Bij dijkovergang links aanhouden 

22    De dijk tussen de Maas en de kasteelmuur 
in Blitterswijck is één van de dijktracés die 
moet worden verwijderd. Deze kade sluit 
namelijk de uitstroomopening van de Oude 
Maasarm af. Als de dijk wordt verwijderd 
staat de voormalige kasteelmuur echter 
volledig in de stroming. Daarom zal een deel 
van de kloostermuur worden verwijderd  
ten gunste van een goede doorstroming van 
het Maaswater vanaf Blitterwijck richting  
de Maas.

23   Aan de linkerhand passeert u het voormalige 
schietterrein van het St. Antonius Abt Gilde 
van Blitterswijck. Het schietterein is in juni 
2017 verplaatst naar het terrein van de kas-
teelruïne. 

  Bij zandpad rechts aanhouden en onverharde 
weg parallel aan de Maas volgen  
(= Maasstraat)

24    De onverharde Maasstraat wordt in de toe-
komst verhard en zal mede als verbindings-
route naar Residentie De Kooy en brasserie  
De Maashoeve dienst doen.

25    Dit deel van de Maas is een snelvaartzone. 
Aan de oever zijn tal van particuliere veldjes 
voor dagrecreatie ontstaan van waaruit met 
waterscooters en jetski’s gevaren kan wor-
den. Deze veldjes blijven behouden.

26    Hoogwatergeul Wanssum loopt van Blitters-
wijck tot aan de monding van de industrie-
haven van Wanssum. Op een oppervlak van 
zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 
2 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 3 
meter. In totaal gaat het om 1,2 miljoen ku-
bieke meter grond die ontgraven zal worden. 

 Mogelijkheid tot verkorte route: einde weg linksaf, door-
gaande weg rechtsaf, 2e straat linksaf (= Beeteweg, 
Bergweg), weg vervolgen tot doorgaande weg in Meerlo, 
einde weg linksaf (= Helling), 1e weg linksaf (= Pluisberg-
weg), vanaf punt 39 vervolgt u weer de route. 
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Met de realisatie van de hoogwatergeul ont-
staat veel extra ruimte in deze binnenbocht 
van de Maas. Dit zorgt voor een betere afvoer 
van Maaswater bij hoge waterstanden. 
Hoogwatergeul Wanssum wordt ingericht 
als natuurgebied met ondiepe geulen dat via 
struinpaden vrij toegankelijk is. 

  De verbindingsweg vanuit Wanssum naar 
Residentie De Kooij en Brasserie De Maas-
hoeve blijft behouden. Deze weg wordt wel 
verlaagd en zal naar verwachting zo’n drie 
weken per jaar onderlopen. De Kooij en 
Maashoeve blijven dan vanuit Blitterswijck 
via de Maasweg/Maasstraat bereikbaar. 

  Maasstraat vanaf Residentie De Kooij naar 
links vervolgen richting Wanssum  
(= de Kooij)

   Op kruising rechtdoor doodlopende weg in  
(= Busserhofweg)

27    De toekomstige provinciale rondweg zal 
de haven kruisen met een nieuw aan te 
leggen brug, aan de westzijde van de haven 
tussen Top Terra en Geelen Beton en aan 
de oostzijde van de haven op de voormalige 
Busserhofweg. De hoogte van de brug wordt 
ongeveer 9 meter hoger dan de hoogte van 
de huidige Busserhofweg. Dit is tevens het 
hoogste punt van de rondweg. De huidige 
Kooijweg blijft behouden. De nieuw aan te 
leggen rondweg komt langs de kraanbaan 

van Kersten Europe en zal zijn weg vervol-
gen via de landerijen om zo weer aansluiting 
te vinden met de Koninginnebrug in de 
bestaande N270.

  In Wanssum zijn op de kruisende wegen 
palen geplaatst die de toekomstige ligging 
van de rondweg aangeven. De palen geven 
zowel de as van de nieuwe rondweg weer als 
een indicatie van de toekomstige hoogte. 

  De rondweg wordt ongeveer 3 km lang en 
buigt ten westen van champignonkwekerij 
Cox bij de Lange Ven richting het noorden. 
De weg loopt met een ruime bocht om de 
kern van Wanssum, zal de haven passeren en 
aansluiten op N270 zoals hierboven beschre-
ven. Na aanleg van de rondweg zal de huidige 
N270 Venrayseweg/Brugstraat verkeersluw 
worden; deze heeft in de toekomst alleen nog 
een functie voor lokaal (bestemmings)ver-
keer. Omdat landbouwverkeer niet is toege-
staan op de provinciale weg blijft dit verkeer 
gebruik maken van de huidige weg door het 
centrum van Wanssum. 

   Doodlopende weg terug

 Op kruising rechtsaf 

  1e Weg rechts (= Piet van Elsstraat)

 Weg met de bocht naar links meevolgen

Toekomstimpressie Hoogwatergeul Wanssum
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28    Eén van de belangrijkste knelpunten in de 
doorstroming van de Oude Maasarm ligt in 
het centrum van Wanssum; het dal van de 
Groote Molenbeek waarin de Oude Maas-
arm uitmondt is zo’n 200 meter breed en 
de doorstroomopening onder de Brugstraat 
is ongeveer 15 meter breed. Bij hoogwater 
geeft dat grote problemen. De doorstroom-
opening wordt door de gebiedsontwikke-
ling verbreed tot ongeveer 80 meter. Om 
deze verbreding mogelijk te maken zal D’n 
Schellaert, het voormalige gemeentehuis 
van Wanssum, worden gesloopt. De dijken 
rondom het dal van de Groote Molenbeek 
worden met circa 70 cm verhoogd. De nieu-
we brugverbinding over de doorstroomope-
ning komt ongeveer 2 meter hoger te liggen 
dan het huidige wegdek, omdat deze moet 
aansluiten op de toekomstige dijkhoogte. 
De op- en afritten worden op deze nieuwe 
situatie aangepast.

   Einde weg rechtsaf slaan (= Brugstraat)

  1e Weg rechts (= Geijsterseweg)

  3e Weg links (= Oude Kerkstraat) 

  1e Weg rechts (= St. Leonardsweg)

29    In verband met het toekomstige tracé van de 
provinciale rondweg wordt de Leonardus-
kapel verplaatst. Ook hier geeft de paal met 
het logo van Ooijen-Wanssum een indicatie 
van de toekomstige ligging en hoogte van de 
rondweg aan. 

   Einde weg links (= Geijstersweg en nadien  
Wanssumseweg)

30   De haven Wanssum en het omliggende 
bedrijventerrein (50 ha) biedt plaats aan 
ongeveer 40 bedrijven. De haven heeft als 
Regionaal Overslag Centrum (ROC) een 
veelzijdige overslagfunctie. Een particulie-
re projectontwikkelaar wil de haven verder 
uitbreiden met circa 23 ha waardoor in de 
toekomst ruimte ontstaat voor nieuwe wa-
tergebonden bedrijven. De huidige Geijster-
seweg zal dan om de haven worden geleid en 
krijgt een vrijliggend fietspad. Fietsers en 
voetgangers kunnen via een onderdoorgang 
ter hoogte van de huidige Geijsterseweg de 
rondweg passeren en van en naar het cen-
trum van Wanssum fietsen of wandelen.

Hoogwater Wanssum

 Mogelijkheid om route te verkorten: Brugstraat vervol-
gen en net voor P-plaats linksaf het zandpad inslaan. 
Vanaf punt 36 vervolgt u daarna weer de route.
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31   Aan de rechterhand heeft u zicht op begraaf-
plaats Geijsteren, een heel bijzondere plek gele-
gen aan de monding van de Oosterumsebeek. 

  In de bocht voorbij de begraafplaats bestaat 
de mogelijkheid om via een wandelpad en 
De brug bej Sjeng een bezoekje te brengen 
aan de gerestaureerde kasteelruïne.

   In de bocht linksaf (Dorpsstraat) 

    1e Weg rechtsaf (= Alde Pasterie)

   Onverhard pad rechtdoor volgen 

32   De dijk waar u nu overheen fietst zal wor-
den vervangen door een hogere en bredere 
dijk. De Alde Pastorie was tot 1881 van de 
Geijsterse parochie. De naast gelegen boer-
derij Peijten Hof werd later het bazenhuis 
genoemd. De Alde Pastorie, boerderij en 
het bakhuisje behoren nu tot het Landgoed 
Geijsteren. 

  Einde onverharde weg linksaf  
(= Sint Wilbertsweg) 

   in het dorp doorgaande weg oversteken  
(= Nieuwlandsestraat)

33   De Nieuwlandsestraat zal in de toekomst 
volledig worden afgesloten voor verkeer. 
Schoolgaande jeugd en landbouwverkeer 
moeten gebruik maken van de Meerlose-
baan. Deze wordt afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer. 

   Op splitsing rechts aanhouden en weg  
vervolgen via Meerlosebaan

34   Op de kruising van de Meerlosebaan en de 
toekomstige rondweg wordt een fietsbrug 
aangelegd. Zo ontstaat een verbinding 
vanuit Wanssum naar het achterliggende 
natuurgebied, maar ook naar Geijsteren 
voor zowel de toeristische fietser als de 
schoolgaande jeugd. 

   Doorgaande weg (= Venrayseweg) oversteken

   Postbaan volgen

 2e Straat linksaf (= Gagel)

   Einde weg rechtsaf (= zandpad)

35   Achter de hoge dijk ligt het laaggelegen 
sportterrein De Broekberg. Hier bevin-
den zich onder meer een tennisclub, een 
zwembad, een schietclub en een voetbal- en 
korfbalvereniging. Dit terrein is onlangs he-
lemaal opnieuw ingericht en er is een nieuw 
gebouw voor de sportclubs gebouwd. Uniek 
voor Nederland is dat er een permanente 
motorcrossbaan ligt. 

36    Aan de linkerhand zicht op de dijk en het 
dal van de Groote Molenbeek. De dijk wordt 
door de gebiedsontwikkeling verder ver-
sterkt en met ongeveer 70 cm verhoogd tot 
een kering met een beschermingsniveau van 
1:250. 

  Vanaf de locatie nabij de St. Goarkapel is het 
markante hoogteverschil tussen de akkers 
en de laaggelegen rivierarm van de Oude 
Maasarm duidelijk zichtbaar. Het hoogte-
verschil bedraagt hier ongeveer 6 meter. 

  Zandpad rechts aanhouden, óf via looppoor-
tjes bij St. Goarkapel over grasland naar 
verharde weg  

  Bij verharde weg linksaf slaan

  Einde weg linksaf (= Holstraat)

  Einde weg linkaf (= Moleneind)

37   Doordat de Oude Maasarm in de nieuwe 
situatie weer gaat meestromen dient er ter 
hoogte van de weg Moleneind voldoende 
ruimte voor het water te zijn. Het pand ge-
legen aan Moleneind 13 zou in de toekomst 
midden in het stroomgebied van de Oude 
Maasarm staan. Omdat dit een onwenselijk 
situatie is, is het pand in november 2014 
afgebroken (zie infobord ter plekke). Met de 
sloop van dit pand is een belangrijk obstakel 
voor het Maaswater verwijderd. 

   Eerste weg rechtsaf (= Pluisbergweg)

38    Het grondlichaam aan de rechterhand is na 
de overstromingen in 1993/1995 aangelegd 
en vormt onderdeel van een niet permanen-
te kering. In het kader van de maatwerk-
bescherming worden de woningen aan de 
Pluisbergweg straks beschermd door een 
ophoging van ca. 50 cm van de Pluisbergweg 
zelf. Het grondlichaam verliest daardoor 
zijn functie.
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  Eerste weg links (zandpad; = Pluisbergweg)

   Einde weg rechts (bij voormalige sportpark)

   Weg volgen tot aan Hoofdstraat

39   De Bergsboslaan is één van de drie plekken 
waar de Oude Maasarm na 1995 met een 
kade is afgesloten. Dit dijktracé ligt er niet 
permanent maar wordt bij hoogwater aan-
gelegd. Deze tijdelijke kering is dan bedoeld 
om Maaswater dat via de haven van Wans-
sum landinwaarts gaat stromen tegen te 
houden. Via de haven en het Molenbeekdal 
staat de Oude Maasarm immers in open 
verbinding met de Maas. 

    Op Hoofdstraat rechtsaf slaan

 2e Weg links (= Beatrixstraat)

  Na 50 meter eindbestemming Projectbureau 
Ooijen-Wanssum

  Disclaimer: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wans-
sum is een groot en complex project. Het is 
onmogelijk om in deze fietsroute 100% volledig 
te zijn. De redactie heeft de teksten met zorg 
geredigeerd, maar er kunnen op geen enkele 
wijze rechten worden ontleend aan de inhoud 
van deze route. Mocht u ten aanzien van de 
inhoud vragen hebben, neem dan contact op 
met het projectbureau.

 Projectbureau Ooijen-Wanssum
 Beatrixstraat 9
 5864 AG Meerlo
 0478-853888
 info@ooijen-wanssum.nl
 
  Voor uitgebreide informatie over Gebiedsont-

wikkeling Ooijen-Wanssum kunt u terecht op  
www.ooijen-wanssum.nl
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