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1. BRUG BIJ OOIJEN 
Door een lichte aanpassing komt de brug van Ooijen vrijwel loodrecht over de Oude Maasarm te 
liggen. De brugaansluiting aan de zijde van Broekhuizen krijgt een ruimere bochtstraal waardoor een 
verkeersveiligere situatie ontstaat dan in het huidige PIP. Bovendien biedt deze oversteek ruimte voor 
het aanleggen van een landhoofd aan de noordzijde nabij Recreatiepark Kasteel Ooijen. Dit landhoofd 
biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van hardhoutooibos waardoor het recreatiepark vanuit de 
brugzijde visueel aan het oog kan worden onttrokken. 
 

Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Er vindt een verdraaiing plaats van de brug bij Ooijen waardoor deze niet 
meer binnen het bestemmingsvlak voor verkeer valt. Tevens wordt de 
plangrens van het vigerend PIP aan de zuidzijde overschreden door het 
creëren van een veiligere bocht. Dit maakt een herziening noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. BRUG BIJ BLITTERSWIJCK 
In het referentieontwerp kent de brug bij Blitterswijck twee haakse bochten. Een meer vloeiende lijn 
leidt tot een logischere doorstroming van het verkeer en een meer overzichtelijk en daarmee veiligere 
situatie voor zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietsers. 

 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Ook bij de brug bij Blitterswijck vindt een verdraaiing van de brug plaats waardoor de 
brug buiten de bestemming verkeer uit het vigerende PIP valt. De bestemming 
verkeer wordt verplaatst en waar deze vervalt krijgt deze weer bestemming natuur of 
agrarisch. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. CENTRUM WANSSUM 
In het centrum van Wanssum is de situatie gewijzigd ten gunste van de verkeersveiligheid en de 
ruimtelijke kwaliteit. De brug in het centrum verschuift richting Molenbeekdal. Hierdoor kunnen de 
uitvoeringswerkzaamheden met minimale hinder worden uitgevoerd. Belangrijker echter is de 
verkeersremmende werking die optreedt door het realiseren van een groen verkeersplein met 
scheiding van het verkeer in beide richtingen aan de oostzijde van Wanssum. Aan beide zijden 
ontstaan groene pleinen die uitkijken over het Molenbeekdal met diverse gebruiksmogelijkheden voor 
de toekomst. 



 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
De voorziene brug in het zuiden van Wanssum wordt 
zuidelijker geplaatst, hierdoor schuift de bestemming 
verkeer mee naar het zuiden, inclusief de onderliggende 
waterkeringen. De keringen rondom de jachthaven 
wijzigen tevens doordat deze half verhard worden en 
daardoor meer ruimte innemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. HOGE GROND IN OOIJEN 
Mooder Maas wil de dijk uit het referentieontwerp beter inpassen in de reliëfrijke omgeving. Er worden 
hoge gronden aangelegd om de ‘dijk’ te verbergen waarbij aangesloten wordt op de aanwezige hoge 
gronden in de omgeving. Met dit type dijk is voortzetting van het huidige (agrarisch) gebruik ter plekke 
van de dijk mogelijk. 
 

 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Door de herziening van brug Ooijen wijzigt de verbinding van de brug aan de zuidzijde met de waterkering. De 
waterkering schuift op naar het westen en sluit daar aan op reeds aanwezige hoge gronden. Om de dijken ‘in te 
pakken’ in het landschap, worden grondaanvullingen gedaan.  
 
5. FIETSTUNNEL WANSSUM 
Voor de aanleg van de fietstunnel onder de Venrayseweg heeft Mooder Maas een hogere prioriteit 
gegeven aan sociale veiligheid. Daarom wordt gestreefd naar een overzichtelijke rechte en kortere 
tunnel. 
 

Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Aan de westzijde van Wanssum wordt een fietstunnel aangelegd zodat 
fietsers ongelijkvloers de aansluiting van de nieuwe rondweg met de 
Venrayseweg kunnen passeren. Voor de sociale veiligheid wordt de 
fietstunnel anders gepositioneerd, waardoor geen bochten in de toeritten 
van de tunnel nodig zijn. Hierdoor nemen de toeritten toe in ruimte 
waardoor aan één zijde van de tunnel de toerit buiten de plangrens van 
het vigerende PIP valt.  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
6. MINDER BREDE INFRASTRUCTUUR BIJ RONDWEG-WEST 
Het voorstel is om de parallelweg, een weg met extensief gebruik, deels los te koppelen van de 
rondweg. Zo ontstaat een parallelweg die daarmee veel logischer aansluit op de landschapsstructuur. 
 

Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Bij de rotonde wordt de parallelweg verlegd in noordwestelijke richting. In 
plaats van dat de weg een scherpe bocht maakt om langs de rondweg op 
te lopen, loopt de parallelweg in de optimalisatie recht door het 
landschap. Deels moet er een nieuw stuk weg aangelegd worden over 
de grens tussen twee agrarische percelen. Vervolgens wordt 
aangesloten op bestaande verkeersvoorzieningen (de Lange Ven).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. VERKEERSAFWIKKELING BIJ ROTONDE-OOST 
Het referentiemodel gebruikte het Kamillepad als aansluiting naar de rotonde. Door het aanleggen van 
de nieuwe weg ten noorden van het Kamillepad met een ruime bochtstraal kan de verkeersafwikkeling 
van en naar de bedrijven veel beter en daarmee toekomstbestendig plaatsvinden. 
 

Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Aan de noordzijde van de oostelijke rotonde in de rondweg wordt de 
verkeerssituatie aangepast. De ruimere bochtstraal valt voor een deel 
buiten de bestemming verkeer zoals vastgelegd in het PIP.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. BOUWKAVELS VEERWEG, BLITTERSWIJCK 
In plaats van het aanbrengen van een maatwerkvoorziening bij het pand op Veerweg 5 wordt 
voorgesteld om dit pand te slopen en te vervangen door twee verhoogd liggende bouwkavels.  
 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
De bestemming ‘wonen’ wordt uitgebreid ten behoeve van het inpassen van één extra bouwkavel ter hoogte van 
Veerweg 5 te Blitterswijck. 
 
9. OMPUTLOCATIES VERVALLEN 
Omdat een herinrichting is aangeboden die economisch kan worden gerealiseerd zonder gebruik te 
maken van het zogenaamde ‘omputten’, is het logisch om de mogelijkheid tot omputten beleidsmatig 
te laten vervallen.  
 



Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
In het PIP zijn twee omputlocaties opgenomen. Deze gebiedsaanduidingen vervallen, omdat er geen gebruikt 
gemaakt wordt van deze mogelijkheid. 
 
10. VERPLAATSEN WOONBESTEMMING OOIJENSEWEG  
De woning Ooijenseweg 15 in Broekhuizenvorst is gesloopt omdat ter plekke een waterkering wordt 
aangelegd. Mooder Maas wil het wooncontingent weer benutten. 
 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Tegenover de bestaande bebouwing Ooijenseweg 24 en 28 wordt de bestemming wonen gerealiseerd om de 
ontwikkeling van een woning mogelijk te maken. 
 
11. TANKSTATION NAAR DE RONDWEG 
Ten behoeve van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum was het noodzakelijk het tankstation in de 
kern van Wanssum aan te kopen en te verwijderen. 

 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Een nieuwe locatie voor het te vervallen tankstation in de kern van 
Wanssum is gevonden nabij de nieuw te realiseren rotonde aan de 
westzijde van de rondweg N270 bij het industrieterrein. De ontsluiting 
van het tankstation is voorzien op de te verleggen Geijsterseweg en 
wordt ingepast door de bestemming te wijzigen van verkeer naar 
bedrijf. 
 
 
 
 
 
 

 
12. VERPLAATSING KAPEL ST. LEONARDSWEG  
Het te verplaatsen kapelletje aan de St. Leonardsweg in Wanssum wordt ingezet om een deel van het 
uitzicht op de rondweg weg te nemen en het landschappelijk uitzicht te verfraaien. 
 

Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
De kapel verschuift enkele tientallen meters naar het noorden. Hiermee 
verschuift de bestemming ten behoeve van het kapelletje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. AANPASSING LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RONDWEG 
Het oorspronkelijke landschapsplan bij het PIP is op enkele onderdelen aangepast. Met respect voor 
de bestaande verkavelingsstructuur stelt Mooder Maas enkele wijzigingen voor van opgaande bos- en 
struweelbegroeiing, waarbij deze structuur direct wordt ingezet om vanuit de randzone van Wanssum 
het zicht op en licht van de rondweg tot een minimum te beperken.  
 
 
 



 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
Op een aantal onderdelen is het landschapsplan gewijzigd. Hierdoor vindt 
er op een aantal locaties langs de rondweg een uitwisseling plaats tussen 
bestemmingen natuur en agrarisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. INNOVATIEVE DIJKENSTRATEGIE 
In haar aanbieding heeft Mooder Maas aangegeven het ontwerp van de dijken anders te willen 
uitwerken. Waar mogelijk wil zij de dijken opnemen in hogere gronden of middenterrassen waardoor 
een landschappelijke structuur ontstaat die beter aansluit bij de kernkwaliteiten van het 
Maaslandschap Ooijen-Wanssum. 
 

 
 
Wat gebeurt hier ten opzichte van het huidige PIP? 
De waterkering met hoge grond is niet meer zichtbaar als traditionele dijk maar is ‘ingepakt’ in hoge gronden. Op 
een aantal locaties neemt de glooiende grondaanvulling meer ruimte in beslag dan bij de aanleg van een 
klassieke dijk en overschrijdt daarmee de PIP- plangrens. Middels de herziening wordt deze ruimte voor de dijken 
beschikbaar gemaakt door een gebiedsaanduiding. De onderliggende bestemming blijft gewaarborgd. 
 
 
 


