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Leeswijzer
De hoofdlijnen van de visie staan beschreven in de hoofdstukken
2, 3 en 4. In deze hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de
orde: de grotere plannen, een beschrijving van de rondweg zelf
en de nieuwe hoofdwegenstructuur. Feitelijk stopt de visie hier
maar om aan te geven wat concreet noodzakelijk is voor de
verwezenlijking ervan, is een maatregelenkaart opgenomen die in
hoofdstuk 5 wordt toegelicht.
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1

INLEIDING

De aanleiding
In 2012 is een bestuursovereenkomst getekend voor de “Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum” door het Ministerie van Milieu en Infrastructuur, de Provincie Limburg, Waterschap
Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas en de gemeenten Venray en Horst aan de Maas. Met
het tekenen van deze bestuursovereenkomst is de financiering van de gebiedsontwikkeling
veilig gesteld. Een belangrijk element in de gebiedsontwikkeling is de aanleg van een rondweg
om Wanssum. Deze rondweg heeft als doel verbetering van de leefbaarheid in de dorpskern van
Wanssum en een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de nog verder te ontwikkelen haven
en overige bedrijventerreinen.
De in dit rapport opgenomen beschrijving van de gebiedsontwikkeling, de havenontwikkeling en
de rondweg is informatief en slechts bedoeld om de grotere context te verduidelijken. Meer
achtergrondinformatie is te vinden in het “Gebiedsplan Oijen-Wanssum” en de “Toekomstvisie
haven Wanssum”.

De inhoud van de verkeersvisie
Voor de verkeersvisie zijn de komst en het tracé van de rondweg een gegeven. De visie
beschrijft vanuit dit gegeven de gevolgen ervan voor de omliggende lokale wegenstructuur. De
beschrijving is gericht op een nieuwe verkeerssituatie in en rondom Wanssum, Blitterswijck en
Geijsteren. De principes die hierbij een rol spelen liggen voor een groot deel vast vanuit het
vastgestelde gemeentelijke verkeer- en vervoerbeleid dat uitgaat van de kernwoorden
“bereikbaarheid

–

verkeersveiligheid

–

verkeersleefbaarheid”.

De

beschrijving

van

de

maatregelen loopt uiteen van zeer globaal tot redelijk concreet. De tijdelijke maatregelen welke
nodig zijn tijdens de werkzaamheden, zijn géén onderdeel van deze visie.

De reikwijdte van de verkeersvisie
Voor de realisatie van de diverse plannen uit de gebiedsontwikkeling worden straks meerdere
procedures doorlopen. Bij veel van deze procedures gaat het om de realisatie van deelplannen
voor specifieke locaties, kavels en/of voorzieningen. Verkeer en vervoer wordt bekeken voor het
gehele plangebied (voor zover dat ligt in de gemeente Venray). Door deze brede insteek biedt
de verkeersvisie voor al die verschillende procedures dezelfde onderlegger.

Planning van de rondweg
De verwachting is dat de aanleg van de rondweg eind 2015 start en dat de rondweg begin 2017
in gebruik is. Sommige maatregelen zijn onderdeel van de rondweg of worden gelijktijdig met
de aanleg van de rondweg uitgevoerd, andere kunnen pas daarna worden uitgevoerd. Weer
andere maatregelen kunnen nog later in de planning worden gezet en worden uitgevoerd binnen
onderhouds- en investeringsprogramma’s.

Financiën
In deze visie zijn geen kosten opgenomen. Gelet op de procedure is dat in dit stadium niet
nodig. Pas wanneer de verschillende maatregelen gedetailleerder zijn uitgewerkt, is inzicht in de
kosten te geven.
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2

DE GROTERE PLANNEN

2.1

Gebiedsplan Ooijen - Wanssum

De “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum” is een integraal project gericht op het verkrijgen
van een betere hoogwaterbescherming voor een deel van de Maas. Belangrijke ingrepen
daarvoor zijn het mee laten stromen van de oude Maasarm dóór Wanssum en langs
Blitterswijck. Een ander belangrijk element is de aanleg van de rondweg ten noorden van
Wanssum met als doel verbetering van de leefbaarheid in de dorpskern van Wanssum en een
goede bereikbaarheid van de nog verder te ontwikkelen haven. Daarnaast beoogt de weg een
verbeterde doorstroming van het regionale verkeer dat van de provinciale weg gebruik maakt.
Onderstaand is de maatregelenkaart van de gebiedsontwikkeling weergegeven.

De gebiedsontwikkeling kent nog enkele andere maatregelen met een betekenis voor verkeer:
-

aanleg van een hoogwatergeul onder de Koninginnebrug waardoor het gebied onder de brug
bij laag water op een schiereiland komt te liggen en bij hoog water op een eiland;

-

aanleg van een uitstroomopening van de oude Maasarm direct ten zuiden van Blitterswijck
waardoor de Veerweg bij hoog water tijdelijk niet beschikbaar is;

-

aanleg van nieuwe waterkeringen/kades die kunnen worden opgenomen in wandel en/of
fietsroutes;

-

nieuwe oeververbinding over de Molenbeek in het centrum van Wanssum;

-

nieuwe oeververbinding over de uitstroomopening nabij recreatiepark Roekenbosch in de
Ooijenseweg;

-

sloop van de C1000-supermarkt en het tankstation Shell-Express in Wanssum en
verplaatsing daarvan naar een nieuwe locatie.
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2.2

Toekomstvisie Haven Wanssum

De toekomstvisie voor de haven van Wanssum
gaat uit van een toename van het gebruik door
het containervervoer. Deze ontwikkeling past
in het landelijke beleid dat streeft naar een
verschuiving van vervoersstromen van de weg
naar het water. Concreet gaat het vooral om
goederenstromen

vanuit

de

Rotterdamse

haven naar Venray en het achterland. De
insteekhaven wordt vergroot om deze toename
te kunnen faciliteren, het gevolg hiervan is dat
de Geijsterseweg moet worden verlegd. De reeds aanwezige bedrijvigheid blijft in grote lijnen
gehandhaafd met mogelijk enige herschikking, nieuwe bedrijvigheid moet watergebonden zijn.

2.3

“Via Venray”

Het speerpunt van de Gemeente Venray voor
de komende jaren is om de N270 als “Via
Venray” op te waarderen naar een oost—
west—verbinding
bereikbaarheid

met
en

een

een

betrouwbare

constant

hoog

afwikkelingsniveau. Deze hoge kwaliteit biedt
een

basis

voor

het

creëren

en

verder

uitbouwen van een economische ontwikkelas
en

een

logistieke

distributie-as.

Voor

het

bereiken van de beoogde kwaliteit is het nodig dat de N270 nabij de A73 voldoende
afwikkelingscapaciteit heeft, nergens door een bebouwde kom gaat en aparte voorzieningen
heeft voor lokaal verkeer, landbouwverkeer en langzaam verkeer. De rondweg om Wanssum
past precies in dit plaatje.
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3

DE RONDWEG

3.1

Het tracé

In het proces van de totstandkoming van het tracé zijn de volgende “piketpaaltjes” geslagen die
bepalend zijn voor de loop van het tracé van de rondweg:
-

de rondweg ligt ten noorden van Wanssum;

-

géén nieuwe of extra doorsnijding van de Ecologische HoofdStructuur (EHS);

-

de locatie en hoge ligging van de brug over de haven;

-

aansluiten op de bestaande Koninginnebrug.

De

rondweg

begint

aan

de

westkant als een afbuiging van
de bestaande Venrayseweg. De
locatie van deze afbuiging is
bepaald door de aanwezigheid
van de EHS. De weg gaat met
een

boog

om

de

westelijke

bebouwing van Wanssum heen.
Vanwege een hoge brug over
de haven ligt een deel van de
rondweg hoog, de hoogte van
deze brug is afgestemd op de
minimaal

vereiste

doorvaarthoogte

bij

hoog

water. De rondweg komt te
liggen tussen de bedrijven Topterra en Geelen Beton in en komt aan de oostzijde uit op de
Busserhofweg. In het verlengde van de Busserhofweg gaat de rondweg met een viaduct over de
Stayerhofweg en vervolgens in maaiveldligging naar de bestaande Koninginnebrug. De
maximumsnelheid op de weg wordt 80km/h, de ontwerpsnelheid is 90km/h. De rondweg kent in
het gehele tracé drie rotondes waar het gemeentelijke wegennet op wordt aangesloten. Bij de
verdere uitwerking wordt rekening gehouden met de ligging van de verschillende bedrijven met
hun uitbreidingswensen en grondposities.

3.2

Verkeersgevolgen

Voor de nieuwe rondweg is met behulp van een verkeersmodel een inschatting gemaakt van de
toekomstige gevolgen voor de verkeersstromen, enerzijds om een beeld te krijgen van de
verkeersgevolgen, anderzijds voor inzicht in de akoestische gevolgen.
De rondweg leidt tot een sterke reductie van het verkeer door Wanssum, de verwachting is dat
de

intensiteit

op

motorvoertuigen

de

per

Venrayseweg
etmaal

daalt

(mvt/etm).

naar
Op

de

een

waarde

rondweg

tussen
zelf

3.000

wordt

in

en
2024

4.000
een

verkeersintensiteit verwacht in de orde van grootte van 12.000 – 15.000 mvt/etm. Op basis van
de verkeersberekeningen mag verwacht worden dat de verhouding tussen intensiteit en
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capaciteit in de toekomst op geen enkele locatie uit komt boven de 0,50 wat inhoudt dat er
geen structurele afwikkelingsproblemen zijn te verwachten.

3.3

Beschrijving per wegvak

De weg wordt voor het overgrote deel op maaiveld aangelegd, er is echter sprake van enigszins
geaccidenteerd terrein waardoor er soms toch een wat hogere aarden baan komt. Door de hoge
ligging van de weg vanwege de brug over de haven, wordt de weg deels op een grondlichaam
en deels op pijlers aangelegd. Hierop ligt een rijbaan voor autoverkeer zonder verdere verkeersvoorzieningen zoals een fietspad of parallelweg maar wel met eventuele geluidwerende
voorzieningen. De hoge(re) ligging maakt dat niet overal een zijweg kan worden aangesloten.
Wel zijn door de hoogteverschillen onderdoorgangen mogelijk. De weg ligt geheel buiten de
bebouwde kom.

1: OIRLOSEDIJK – ROTONDE VENRAYSEWEG
De rondweg gaat vanaf de Venrayseweg met een afbuiging naar het nieuwe tracé. Deze
afbuiging begint direct ná het punt waar de EHS wordt doorsneden. De plangrens ligt echter
direct ten westen van de Oirlosedijk. Vanwege de verkeersonveilige aansluiting als gevolg van
de zeer kleine uitzichthoek wordt de rechtstreekse aansluiting van de Oirlosedijk op de N270
opgeheven. Verkeer vanaf de Oirlosedijk wordt via een nieuwe parallelweg geleid naar de
oostelijker gelegen rotonde “Venrayseweg”.
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2: ROTONDE VENRAYSEWEG
De Venrayseweg wordt op de rondweg aangesloten met een rotonde. Dankzij deze rotonde kan
verkeer vanuit Wanssum goed de rondweg oprijden en is er in de spits geen terugslag te
verwachten. Op deze rotonde komt een aansluiting van de parallelweg richting het buitengebied
rondom de Lange Ven en de Meerlosebaan. Voor het fietsverkeer vanuit het dorp naar Venray
komt een onderdoorgang nabij deze rotonde waardoor deze vrij blijft van overstekende fietsers.
3: ROTONDE VENRAYSEWEG – ROTONDE HAVENONTSLUITINGSWEG
Tussen de aansluitingen van de Venrayseweg en de Havenontsluitingsweg (via de verlegde
Geijsterseweg) heeft de rondweg één rijbaan met twee rijstroken gescheiden door een
doorgetrokken dubbele asstreep. Dit traject heeft nergens aansluitingen. Vanaf de rotonde
Venrayseweg tot aan de Meerlosebaan komt een parallelweg voor lokaal verkeer, langzaam
verkeer en landbouwverkeer waardoor het buitengebied rondom de Lange Ven en de
Meerlosebaan met de Venrayseweg en via deze met de rondweg is verbonden. Ten oosten van
de Meerlosebaan komt een eco-passage vanwege de aanwezigheid van de das en een
waterloop. Deze onderdoorgang wordt geschikt gemaakt voor wandelaars (Pieterpad).
4: ROTONDE HAVENONTSLUITINGSWEG
Als gevolg van de havenontwikkeling wordt de Geijsterseweg in westelijke richting verlegd en
ter hoogte van de huidige Nieuwlandsestraat aangesloten op de rondweg in de vorm van een
rotonde. Met een rotonde kan het verkeer vanuit alle richtingen de rondweg goed oprijden of
verlaten. Vanwege het relatief grote aandeel vrachtverkeer, is dit gunstiger voor de verkeersafwikkeling en bovendien verkeersveiliger vanwege de lagere snelheden van al het verkeer.
Deze rotonde is de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein rondom de insteekhaven.
5: ROTONDE HAVENONTSLUITINGSWEG– BRUG OVER DE HAVEN
Vanaf de rotonde bij de Havenontsluitingsweg gaat de rondweg naar de overkant van de haven.
De weg stijgt om de benodigde hoogte te krijgen voor de havenbrug. De rondweg kruist de
Geijsterseweg ongelijkvloers. De weg gaat op pijlers over de bedrijfsterreinen van Geelen Beton
en Topterra.
6: BRUG OVER DE HAVEN – ROTONDE OOST
Vanaf de havenbrug blijft de rondweg op hoogte en kruist de Stayerhofweg ongelijkvloers. Ter
plaatse daarvan komt een onderdoorgang waardoor deze weg een doorlopende verbindingsweg
blijft tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van dit bedrijventerrein. Ten oosten van de
Stayerhofweg daalt de rondweg naar het maaiveld.
7: ROTONDE OOST
De rotonde “Oost” biedt een mogelijkheid tot uitwisseling tussen de rondweg en het
gemeentelijk wegennet aan de oostkant van Wanssum. De rotonde is gelegen op de plek waar
de rondweg op maaiveldniveau uitkomt. Bezien wordt nog of het exceptioneel transport
van/naar de firma Kersten Europe via een rechtstreekse (vijfde) toegang op de rotonde kan
worden afgehandeld.
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8: ROTONDE OOST - KONINGINNEBRUG
Vanaf de rotonde “Oost” ligt de rondweg op het maaiveld en sluit aan op de hoofdrijbaan van de
Koninginnebrug. De bestaande aansluiting van de Langstraat van/naar Blitterswijck wordt
opgeheven. In de plaats ervan komt een zogenaamde steriele aansluiting waarbij fietsverkeer
de N270 mag oversteken maar waarbij men niet rechts- of linksaf kan slaan.
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4

DE HOOFDWEGENSTRUCTUUR

4.1
De

De bestaande hoofdwegenstructuur
belangrijkste

in

de

bestaande

wegenstructuur

in

en

Wanssum

de

rond

weg

is

provinciale weg N270 vanuit
Eindhoven,
Deurne

via

en

Helmond,

Venray,

dóór

Wanssum naar Well. Deze weg
is een belangrijke schakel in
het

regionaal

verbindende

wegennet van Oost-Brabant en
Noord-Limburg. De weg biedt
aansluiting

op

het

hoofd-

wegennet van de A73 nabij Venray, de A2 nabij Eindhoven en in Well op de N271 op de
oostelijke Maasoever. Binnen de wegcategorisering is dit een gebiedsontsluitingsweg. Vanaf de
huidige rotonde aan de oostkant van Wanssum bieden gemeentelijke wegen doorgaande
verbindingen naar Blitterswijck en Meerlo.
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4.2

Uitgangspunten nieuwe hoofdwegenstructuur

Bij het opzetten van een wegenstructuur wordt rekening gehouden met de kernwoorden
“bereikbaarheid/doorstroming/afwikkeling – verkeersveiligheid – verkeersleefbaarheid”. De
wegenstructuur wordt als eerste ingevuld vanuit de invalshoek van doorgaand verkeer, extern
verkeer en intern verkeer waarbij de kenmerken van gemotoriseerd snelverkeer (snelheid,
voertuiggrootte, verplaatsingsmotief, verplaatsingspatroon en ritlengte) de leidraad zijn. Het
resultaat wordt aangevuld met structuren en voorzieningen voor andere verkeersdeelnemers
met inachtneming van hun specifieke kenmerken.
De wegenstructuur voor autoverkeer kent een tweeledig onderscheid dat uitgaat van de aard
van de omgeving: verkeersgebied en verblijfsgebied. Binnen het verkeersgebied is er een
onderscheid tussen een gebiedsontsluitingsweg en een wijkontsluitingsweg. Binnen het
verblijfsgebied heet de wegfunctie altijd erftoegangsweg. Deze opzet is gelijk voor de bebouwde
kom en het buitengebied. Bij de opzet van de wegenstructuur gaat het in eerste instantie alleen
om de lijnen op de kaart

en niet om de bijbehorende weginrichting

of bijzondere

verkeersmaatregelen. Als de structuur duidelijk is, wordt een maatregelenkaart opgezet die
aangeeft hoe de gewenste situatie wordt bereikt.
De ruggengraat van de wegenstructuur bestaat uit wegen met een belangrijke functie voor de
bereikbaarheid, de doorstroming én de ontsluiting van/tussen gebieden: het verkeersgebied c.q.
de ontsluitingswegen. Deze wegen zijn ingericht en vormgegeven om er verkeer op te
concentreren en te geleiden over grotere afstand van/naar wonen, werken of recreëren.
Redenerend vanuit de nationale en regionale wegenstructuur, is vervolgens de gemeentelijke
wegenstructuur ingevuld waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de historisch
gegroeide wegenstructuur maar uiteraard ook met de komst van de rondweg en de wijzigingen
die daar het gevolg van zijn.

4.3

Uitgangspunten voor Wanssum

DOORGAAND VERKEER1
Doorgaand verkeer moet buiten Wanssum om via de nieuwe rondweg rijden. De ligging van het
tracé en de omstandigheden op de rondweg zelf moeten zodanig zijn dat doorgaand verkeer
deze weg ook “als vanzelf” gaat gebruiken. Het aansluitende wegennet moet zodanig zijn
opgezet dat verkeer soepel en “min of meer automatisch” van/naar de rondweg wordt geleid
waardoor sluipverkeer dóór het dorp wordt voorkómen.
EXTERN VERKEER
Extern verkeer wordt binnen de bebouwde kom zo snel als mogelijk geleid naar de omringende
ontsluitingswegen buiten het dorp. Voor de externe ontsluiting zijn daarom minimaal twee
ontsluitingswegen nodig die zorgen voor een goede spreiding van het verkeer. Gelet op de
1

Soorten van verkeer:
- Doorgaand verkeer: verkeer heeft geen herkomst én geen bestemming binnen het dorp
- Extern verkeer: verkeer heeft óf de herkomst óf de bestemming binnen het dorp
- Intern verkeer: verkeer heeft én de herkomst én de bestemming binnen het dorp
- Sluipverkeer: verkeer dat over een weg rijdt maar waar de weg niet voor is bedoeld
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grootte van het dorp, de verspreide oriëntatie en de bedrijventerreinen in en rondom Wanssum,
heeft een drievoudige ontsluiting zelfs sterk de voorkeur. Om dit te bereiken moeten de
aansluitingen op de rondweg gemakkelijk te bereiken zijn en moet men de rondweg goed
kunnen oprijden.
Alle bedrijventerreinen moeten voor autoverkeer bereikbaar zijn vanaf de nieuwe rondweg of
via gemeentelijke ontsluitingswegen zonder door woongebieden te hoeven rijden. Gelet op de
grootte van de bedrijventerreinen en de oriëntatie richting de oostelijke Maasoever, Venray én
de A73 is één goed vormgegeven aansluiting per bedrijventerrein met voldoende capaciteit in
principe voldoende. Vanwege mogelijke calamiteiten dient er wel een soort van “achteruitgang”
te zijn.
INTERN VERKEER
Het ligt voor de hand dat intern verkeer gebruik mag maken van de lokale wegen. Uitwisseling
BINNEN

de woongebieden ‘oost’ en ‘west’ geschiedt via de betrokken woonstraten en kan zonder

ingrepen in de verkeerscirculatie. Verkeer

TUSSEN

deze woongebieden gaat bij voorkeur via de

rondweg maar gebruikt waarschijnlijk grotendeels de nieuwe oeververbinding over de
Molenbeek.
Uitwisseling

BINNEN

directe uitwisseling

de bedrijventerreinen ‘oost’ en ‘west’ geschiedt via de betrokken straten. De
TUSSEN

de bedrijventerreinen loopt vanwege het gewenste verkeersluwe

karakter in het dorp altijd via de rondweg en nooit via de oeververbinding over de Molenbeek.
Zo nodig worden hiervoor aanvullende maatregelen genomen zoals inrijverboden.
Uitwisseling van verkeer (zowel vrachtverkeer als personenautoverkeer)

TUSSEN

woonbebouwing

en bedrijventerreinen moet worden voorkómen om woongebieden niet op te zadelen met
ongewenst vrachtverkeer.

4.4

Uitgangspunten voor Blitterswijck

DOORGAAND VERKEER
Doorgaand verkeer door

Blitterswijck

betreft

voornamelijk

de

relatie

tussen

de

N270/Well/Wanssum en Broekhuizen en verder. Deze verkeersstroom met relatief veel
vrachtverkeer rijdt (en blijft rijden) via de Blitterswijckseweg, de Oude Heerweg en de
Ooijenseweg. De bestaande mogelijkheid voor doorgaand verkeer om vanaf de N270 via de
Langstraat en de Beeteweg richting Meerlo te rijden (of omgekeerd) moet worden ontmoedigd,
liefst geëlimineerd. De Langstraat mag ter beperking van doorgaand verkeer wél een rol spelen
in de relatie tussen de N270 en de Maasstraat/Maasweg/De Kooy. De Langstraat wordt daarvoor
rechtstreeks aangesloten op de hoofdwegen maar wordt niet te “uitnodigend” vorm gegeven.
EXTERN VERKEER
Verkeer met herkomst/bestemming binnen Blitterswijck rijdt het dorp binnen via één van de
wegen Blitterswijckseweg, Beeteweg en Ooijenseweg. Verkeer naar de noordelijkste straten van
het dorp mag ook via de Langstraat komen rijden.
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INTERN VERKEER
Intern verkeer blijft gebruik maken van de lokale wegen, feitelijk verandert hier binnen deze
visie niets aan.

4.5

Uitgangspunten voor Geijsteren

DOORGAAND VERKEER
Geijsteren ligt redelijk in de luwte van goede doorgaande verbindingen zodat er nauwelijks
sprake is van veel doorgaand verkeer. Deze visie voorziet daarom niet in maatregelen om hier
iets aan te veranderen.
EXTERN VERKEER
Verkeer met herkomst/bestemming binnen Geijsteren rijdt meestal via de Oostrumseweg, de
Maasheseweg en de Wanssumseweg/Geijsterseweg. De Meerlosebaan en de Nieuwlandsestraat
worden door extern verkeer nauwelijks gebruikt. De ligging van de rondweg en de aanpassingen
rondom Wanssum, maken dat de Meerlosebaan wellicht aantrekkelijker wordt om te gaan
gebruiken. Voor een goede scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer is het wenselijk
de Meerlosebaan voor autoverkeer af te sluiten waardoor dat verkeer is aangewezen op de
Wanssumseweg/Geijsterseweg die straks een rechtstreekse aansluiting krijgt op de nieuwe
rondweg. De Nieuwlandsestraat vervult geen rol van betekenis voor doorgaand verkeer of
extern verkeer en mag voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten.
INTERN VERKEER
Intern verkeer blijft gebruik maken van de lokale wegen, feitelijk verandert hier binnen deze
visie niets aan.

Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck - Geijsteren
vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013

pagina 13 van 39

4.6

Bereikbaarheid van bijzondere voorzieningen en locaties

BASISSCHOOL WANSSUM
De basisschool ligt aan de Gouverneur Houbenstraat aan de noordwestkant van het dorp.
Autoverkeer vanuit het dorp zelf kan gebruik maken van de lokale wegen, extern autoverkeer
gaat via de rondweg bij voorkeur naar een te realiseren parkeergelegenheid aan de zuidzijde (is
de schoolkant) van de nabij gelegen rotonde. Als dat niet mogelijk blijkt, moet dit autoverkeer
eveneens via de lokale wegen gaan rijden. Fietsverkeer vanuit Geijsteren kruist de rondweg
nabij de rotonde. De locatie van deze kruising maar ook de vraag of het gelijkvloers of
ongelijkvloers is, is sterk afhankelijk van de keuze voor de route van de Geijsterseweg (zie
uitsnede C) en de mogelijke verplaatsing van deze basisschool naar een nog te stichten
kindcentrum in het dorpshart van Wanssum. Het uiteindelijke streven is dat (schoolgaand)
fietsverkeer tussen Geijsteren en Wanssum ongelijkvloers de rondweg kruist.
DE KOOY WANSSUM
Camping De Kooy komt door de aanleg van de hoogwatergeul op een schiereiland te liggen. De
bestaande toegang naar De Kooy vanuit Wanssum via het bedrijventerrein aan de oostzijde,
komt voor autoverkeer te vervallen. De enige(!) toegang naar het schiereiland is via de
Maasweg/Maasstraat door/langs Blitterswijck die bij laag water normaal is te gebruiken maar bij
hoog water niet. Verkeerskundig gezien heeft een dergelijke eenzijdige ontsluiting niet de
voorkeur maar gelet op de aanwezige functies en de beperkte verkeersaantrekkende werking is
dit acceptabel. Voor een kwalitatief goede verbinding moet de route Maasweg-Maasstraat wel
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worden geasfalteerd. Als ergens maar één toegangsweg is, dan is het van belang dat de
wegbreedte expliciet is afgestemd op het elkaar tegemoet kunnen komen van twee brede
voertuigen. Vanwege de lage verkeersintensiteit is het acceptabel dat hiervoor passeerhavens
worden gerealiseerd.
Voor fietsers en voetgangers is een permanente toegang mogelijk met een eenvoudige en vaste
voet/fiets-oeververbinding in het verlengde van de weg De Kooy. Deze verbinding kan in geval
van calamiteiten worden gebruikt voor evacuatie van bewoners en bezoekers.
HET (NIEUWE) DORPSHART VAN WANSSUM
De Gebiedsontwikkeling Oijen-Wanssum maakt het mogelijk voor Wanssum te denken aan een
nieuwe invulling van het dorpshart. Wat dat moet zijn (economische activiteiten en/of
maatschappelijke functies en/of woningbouw en/of meer ruimte voor recreatie en toerisme
en/of een MFC en/of een kindcentrum en/of . . .) en wat de grenzen worden (de jachthaven
en/of het gemeenschapshuis en/of het sportpark en/of . . .) is op dit moment slechts globaal
uitgewerkt. Vanuit de verwachting dat er dan toch wel relatief veel extern verkeer op af gaat
komen, is het uitgangspunt dat de ontsluiting ervan zo rechtstreeks mogelijk op de rondweg
gericht moet zijn. De ontsluiting richting de hoofdwegenstructuur moet daarom in noordelijke
richting worden gezocht om noch de westelijke noch de oostelijke woonbebouwing van
Wanssum onnodig te belasten met dit verkeer. Het noordelijk deel van de “WEERSTANDSROUTE”
(zie toelichting bij uitsnede D) kan vooralsnog wel als zodanig worden ingericht maar bij de
verdere planvorming rondom het nieuwe dorpshart moet dit aspect expliciet worden
meegenomen. Het kan dan zijn dat het beter is het noordelijke deel van de “WEERSTANDSROUTE”
toch als wijkontsluitingsweg in te richten.
BASISSCHOOL BLITTERSWIJCK
De basisschool van Blitterswijck is gelegen aan de lokale wegenstructuur van het dorp. Hoewel
deze lokale wegenstructuur in de schoolomgeving niet wijzigt, is het gewenst te voorkómen dat
maatregelen elders (zoals rondom de Langstraat) gaan betekenen dat verkeer richting De Kooy
structureel langs de school gaat komen.
FIETSVEER BLITTERSWIJCK - WELLERLOOI
Deze locatie ligt net buiten Blitterswijck in een gebied dat straks niet door kades is omringd en
waar de bereikbaarheid voor fietsers en auto’s goed moet worden ingevuld. Voor fietsers is het
fietsveer over de Maas een belangrijke schakel in het netwerk van landelijke en regionale
fietsroutes. Gelet op de grote concentratie van zowel fietsers als auto’s is het noodzakelijk dat
het wegprofiel van de Veerweg tussen komgrens van Blitterswijck en het fietsveer wordt
vormgegeven als een ETW60 met fietsprofiel (erftoegangsweg met maximumsnelheid 60km/h
en formele fietsstroken).
VAKANTIEPARK “HET ROEKENBOSCH” TE BLITTERSWIJCK
Dit vakantiepark ligt aan de Ooijenseweg net buiten Blitterswijck en nabij de nieuwe
uitstroomopening onder Blitterswijck langs. Het is van belang dat de aansluitingen voor auto- en
fietsverkeer op de Ooijenseweg veilig wordt vormgegeven, voor voetgangers is een voetpad

Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck - Geijsteren
vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013

pagina 15 van 39

naar de dorpskern van belang. Waar mogelijk worden verbeteringen gecombineerd met de
werkzaamheden voor de nieuwe uitstroomopening en de aan te leggen kades.
BASISSCHOOL GEIJSTEREN
De basisschool in Geijsteren ligt aan de Gildestraat. Aangezien deze school naar verwachting
met het schooljaar 2014/2015 haar deuren sluit, zijn er binnen deze visie hier geen specifieke
maatregelen voorzien. Wel wordt met de infrastructuur rondom de Wanssumse basisschool met
deze ontwikkeling rekening gehouden.
GOLFBAAN GEIJSTEREN
De golfbaan van de Countryclub Geijsteren dient zo veel als mogelijk rechtstreeks te worden
ontsloten vanaf de hoofdwegenstructuur en niet meer door de dorpskernen van Geijsteren en
Wanssum.
NIEUW MKB-PLEIN
Midden in de dorpskern van Wanssum ligt een supermarkt. Als gevolg van het verbreden van de
uitstroomopening van de Molenbeek moet deze voorziening worden verplaatst. De nieuwe
locatie voor de supermarkt wordt aangeduid als MKB-plein vanwege de mogelijkheid om naast
een supermarkt andere detailhandel toe te laten. Vanuit andere motieven dan verkeer zijn voor
het MKB-plein vier locaties denkbaar. Het is van belang dat deze vier mogelijke locaties goed en
verkeersveilig te bereiken zijn voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor langzaam verkeer.
NIEUW TANKSTATION
Midden in de dorpskern van Wanssum ligt een tankstation. Als gevolg van het verbreden van de
uitstroomopening van de Molenbeek moet deze voorziening worden verplaatst. Het nieuwe
tankstation ligt in principe langs de rondweg omdat daar de meeste klanten rijden maar ook om
onnodig autoverkeer uit het dorp te houden.
COMBINATIE NIEUW MKB-PLEIN EN TANKSTATION
Wanneer beide nieuwe voorzieningen aan de rondweg worden gesitueerd, worden ze bij
voorkeur gecombineerd. Noodzakelijke verkeerstechnische voorzieningen kunnen dan worden
gecombineerd wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid.

pagina 16 van 39

Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck - Geijsteren
vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013

4.7

De nieuwe hoofdwegenstructuur

De nieuwe ontsluitingsstructuur rondom Wanssum zoals die in deze verkeersvisie is beschreven,
is het resultaat van een interactief proces. Als hoofddrager van de nieuwe ontsluitingsstructuur
en de complexe inpassing ervan, is de rondweg als eerste uitgewerkt. Tijdens deze uitwerking is
steeds gekeken naar de gevolgen voor het gemeentelijke wegennet met de uitgangspunten
zoals ze zijn beschreven in hoofdstuk 4 in het achterhoofd. Uiteraard past de nieuwe
ontsluitingsstructuur voor Wanssum en omgeving binnen het plaatje van de wegenstructuur op
een groter schaalniveau want de doorgaande verbindingen op regionaal niveau die er nu zijn,
moeten er wel blijven.
De nieuwe ontsluitingsstructuur bestaat uit zowel provinciale als gemeentelijke wegen. De
rondweg en de meeste andere wegen van de hoofdstructuur zijn gebiedsontsluitingswegen,
binnen de kom worden enkele wegen aangewezen als wijkontsluitingsweg. De ontsluitingswegen
buiten de bebouwde kom krijgen een maximumsnelheid van 80km/h, binnen de kom is de
maximumsnelheid 50km/h. Het gemeentelijk wegennet takt op drie punten aan op de nieuwe
rondweg.

Alle

“niet-ontsluitingswegen”

worden

als

erftoegangsweg

c.q.

verblijfsgebied

aangewezen en ingericht. De bestaande verbinding over de Molenbeek blijft volledig intact maar
deze wordt qua functie stevig afgewaardeerd en krijgt een beperkte lokale functie.

Aan de westzijde sluit het gemeentelijk wegennet op twee plaatsen aan op de rondweg, beide in
de vorm van een rotonde. De westelijke woonbebouwing van Wanssum kan via beide
aansluitingen de

rondweg

bereiken maar de

rotonde

Venrayseweg

is in principe

dé

hoofdontsluiting, de rotonde bij de Havenontsluitingsweg is voor deze woonbebouwing
ondergeschikt. Voor de havenontwikkeling aan de noordzijde en de bestaande bedrijvigheid op
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het zuidelijk deel van de Geijsterseweg is deze rotonde juist wel dé hoofdontsluiting. Gezien
vanaf de rondweg, daalt de betekenis van het gemeentelijk wegennet al heel snel naar een
functie voor de toegang naar woonbebouwing en bedrijvigheid. Dit blijkt uit een snelle overgang
van de maximumsnelheid van 80km/h op de rondweg naar 50km/h en 30km/h binnen de kom
en een aflopende wegtypering van ontsluitingsweg naar verblijfsgebied. De rotonde bij de
Venrayseweg biedt ontsluiting naar het buitengebied rondom de Lange Ven en de golfbaan, de
rotonde bij de Havenontsluitingsweg biedt ontsluiting naar Geijsteren en verder.
Aan de oostzijde sluit het gemeentelijk wegennet op één punt aan op de rondweg, eveneens in
de vorm van een rotonde. Deze aansluiting is van betekenis voor de oostelijke woonbebouwing
en bedrijvigheid van Wanssum en de dorpen Meerlo en Blitterswijck. Aan de oostzijde is
daardoor binnen het gemeentelijk wegennet sprake van een doorlopende wegtypering van
ontsluitingsweg en een aantakking van de verblijfsgebieden voor wonen en werken en het
buitengebied via ontsluitingswegen. Deze rotonde biedt naar het noorden ontsluiting naar het
buitengebied in de omgeving van het Kamillepad.
Vanaf de bestaande rotonde in de N270 op de kruising van de Stayerhofweg en de Burg.
Ponjeestraat (de rotonde met het Paaseiland-beeld) voert de verbinding naar de nieuwe
rondweg deels over een te handhaven wegvak van de N270 en deels over een nieuwe weg
tussen de (straks) oude N270 en de nieuwe rondweg. Daarnaast wordt de Blitterswijckseweg
omgelegd om te zorgen dat er vanuit Blitterswijck een logische verbinding is naar de nieuwe
rondweg. Het te handhaven deel van de N270 ligt binnen de bebouwde kom is van het wegtype
gebiedsontsluitingsweg, de maximumsnelheid wordt 50km/h. De nieuwe verbindingsweg ligt
buiten de bebouwde kom, de maximumsnelheid wordt 80km/h. Een eventuele uitbreiding van
het bedrijventerrein Stayerhofweg kan worden ontsloten via het te handhaven deel binnen de
kom.
Het meest westelijke deel van de Blitterswijckseweg is niet meer nodig als ontsluitingsweg en
kan worden omgevormd naar een verblijfsgebied binnen de kom met een maximumsnelheid van
30km/h. Uiteraard blijft dit wegvak wel van belang voor het fietsverkeer tussen Wanssum en
Blitterswijck. Doordat de aansluiting van de Blitterswijckseweg op de Burg Ponjeestraat wordt
teruggebracht naar een toegangsweg voor slechts enkele woningen, wordt de verkeerssituatie
aan de zuidkant van de rotonde veel overzichtelijker en dus veel veiliger.
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5

MAATREGELENKAART

5.1

Toelichting per kaartuitsnede

LEESWIJZER
De visie is uitgewerkt in een
maatregelenkaart

die

als

bijlage is bijgevoegd. Aan de
hand van uitsneden van die
kaart worden in dit hoofdstuk
de maatregelen toegelicht. De
legenda

voor

hiernaast

deze

kaart

weergegeven.

is
De

lijnen van de wegen geven in
het algemeen een goede maar
niet altijd een exacte weergave
van de toekomstige ligging aan.
In het algemeen geldt ook dat
de

verkeerstechnische

vormgeving van wegen, paden
en kruispunten nog in detail
moet worden uitgewerkt. Voor deze visie is de maatregelenkaart voldoende gedetailleerd.
UITSNEDE A: ONTSLUITING WANSSUM WESTZIJDE
Vanwege de verkeersonveilige
aansluiting als gevolg van de
kleine

uitzichthoek

wordt

de

aansluiting van de Oirlosedijk
op de N270 opgeheven. De
Oirlosedijk
van

de

naar

wordt

N270

de

ten

zuiden

doorgetrokken

Venrayseweg

in

Wanssum. Het fietspad wordt
omgevormd tot een parallelweg
met verkeer in twee richtingen
waar

autoverkeer

fietsverkeer
gebruik

van

en

gezamenlijk
maken.

Auto-

verkeer kan via de rotonde
Venrayseweg de N270 en de
rondweg bereiken.
Het fietspad aan de noordkant van de N270 blijft liggen evenals het fietspad aan de zuidkant
ten westen van de aansluiting van de Oirlosedijk. Alle fietspaden op dit weggedeelte hebben en
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houden éénrichtingverkeer. Er komt géén fietsoversteek bij de Oirlosedijk, fietsers kunnen via
de nieuwe onderdoorgang bij de rotonde Venrayseweg veilig naar de andere kant. Alle
parallelwegen van de rondweg krijgen de functie erftoegangsweg met standaardprofiel en een
maximumsnelheid van 60km/h (ze liggen immers buiten de bebouwde kom). De Lange Ven
geeft via de nieuwe parallelweg toegang naar het buitengebied.
UITSNEDE B: BUITENGEBIED WANSSUM - GEIJSTEREN
De Meerlosebaan, Nieuwlandsestraat en Lange Ven hebben géén functie in het verbinden van
dorpskernen maar wel voor de ontsluiting van de aanliggende woningen, boerderijen en kavels.
Daarnaast hebben ze een belangrijke functie voor utilitair en recreatief fiets- en wandelverkeer.
De combinatie van deze functies maakt het noodzakelijk maatregelen te treffen die het bedoeld
gebruik ondersteunen en sluipverkeer tegengaan.
Door de rondweg worden genoemde wegen doorsneden wat opgevangen wordt met een
parallelweg aan de westelijke kant van de rondweg tussen de Venrayseweg via het Lange Ven
tot aan de Meerlosebaan. Die parallelweg zorgt voor een goede bereikbaarheid van dit
buitengebied en maakt het mogelijk landbouwverkeer van de rondweg te weren en het aantal
aansluitingen op de rondweg te beperken. De parallelweg speelt ook een belangrijke rol in de
bereikbaarheid van de Firma Jakobs in de dorpskern van Geijsteren voor landbouwvoertuigen en
de Golf- en Countryclub “Geijsteren” aan Het Spekt vanwege de bezoekers uit een grotere
regio. De nieuwe parallelweg wordt niet doorgetrokken tot aan de Nieuwlandsestraat omdat er
voor die weg de wens ligt hem geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De Lange Ven
en de Meerlosebaan worden door deze ingrepen aan de dorpszijde doodlopend.
Het Pieterpad loopt door dit gedeelte van het plangebied en wordt eveneens doorsneden door
de rondweg. Met een geringe aanpassing van de route en door de geplande eco-passage onder
de rondweg enigszins ruimer te dimensioneren, blijven de gevolgen voor het Pieterpad beperkt
en kan de rondweg zelfs ongelijkvloers worden gekruist.
De situatie op de onderhavige wegen wordt als volgt:
-

de Meerlosebaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van
voetgangers, (brom)fietsers, landbouwverkeer en hulpdiensten;

-

de Nieuwlandsestraat wordt doodlopend voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en
(brom)fietsers krijgen een doorverbinding naar het fietspad langs de Havenontsluitingsweg;

-

de Golf- en Countryclub “Geijsteren” aan Het Spekt is bereikbaar vanaf de rotonde
“Venrayseweg” via de nieuwe parallelweg;

-

de maximumsnelheid op de onderhavige wegen in het buitengebied is en blijft 60km/h;

-

vanwege de aanwezigheid van landbouwverkeer, wordt de nieuwe parallelweg uitgevoerd
als “ETW-standaardprofiel” met een verhardingsbreedte van 5,50m;

-

de route van het Pieterpad wordt verlegd naar een route via de ruimte te dimensioneren
eco-passage.
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UITSNEDE C: HAVENONTSLUITINGSWEG EN AANPASSINGEN GEIJSTERSEWEG
De Geijsterseweg buiten de kom is en blijft de hoofdverbinding vanuit Wanssum naar Geijsteren
(en verder richting Maashees), de inrichting van de weg blijft zoals die nu is: een
erftoegangsweg met standaardprofiel en een maximumsnelheid van 60km/h. Bij de komgrens
komt een veilige fietsoversteek vanwege het verschil in wegfunctie én dus in wegprofiel tussen
binnen en buiten de kom. Vanwege het vrachtautoverbod op de Weg in de Berg te Maashees is
buiten de kom alleen maar lokaal vrachtverkeer te verwachten. Nabij de doorverbinding voor
(brom)fietsers naar de Nieuwlandsestraat komen nieuwe bushaltes.

De

hoofdontsluiting

van

het

bedrijventerrein

rondom de haven loopt

via de

nieuwe

Havenontsluitingsweg naar de rotonde in de rondweg. Vanwege de containerterminal en de
betonfabriek Geelen rijdt er op deze weg veel vrachtverkeer waaronder exceptioneel transport.
Langs het gehele bedrijventerrein wordt de weg daarom ingericht als gebiedsontsluitingsweg
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met een vrijliggend tweerichtingen fietspad en geldt er een maximumsnelheid van 50km/h. Dit
fietspad ligt aan de buitenzijde van het bedrijventerrein zodat er geen onnodige confrontaties
zijn tussen afslaand vrachtverkeer en doorgaand fietsverkeer. Aan het realiseren van veilige
oversteken voor het fietsverkeer bij de bedrijfstoegangen wordt de nodige aandacht besteed.
Voor de ontsluiting van het dorp via de Geijsterseweg zijn twee liggingen van de Geijsterseweg
denkbaar met in het kielzog twee mogelijkheden voor fietsers om de rondweg te kruisen:
A. de Geijsterseweg kruist de rondweg ongelijkvloers en sluit direct ten noorden van de
rotonde

aan

op

de

nieuwe

Havenontsluitingsweg,

het

fietspad

langs

de

Havenontsluitingsweg steekt in dat geval de rondweg gelijkvloers over via de rotonde;
B. de Geijsterseweg blijft aan de zuidkant van de rondweg en sluit als vierde tak aan op de
rotonde, het fietspad langs de Havenontsluitingsweg kruist in dat geval de rondweg
ongelijkvloers via een apart tunneltje.
De verkeerskundige voorkeur gaat uit naar variant A. De sowieso toch te maken onderdoorgang
ter plaatse van de Geijsterseweg krijgt zo een functie binnen het gehele verkeerssysteem voor
alle verkeerssoorten en niet alleen voor de werknemers van Geelen Beton. Fietsers vanuit
Geijsteren

(zowel

recreatief

als

utilitair)

maar

ook

werknemers

naar

het

noordelijke

bedrijventerrein kruisen de rondweg ongelijkvloers en dus veiliger. Belangrijk is wel dat er
tussen de rotonde en de noordelijke variant van de Geijsterseweg voldoende opstellengte voor
minimaal één lange vrachtwagen komt. Variant B komt vanwege de aanwezige bebouwing erg
krap te liggen waardoor maatwerk voor exceptioneel transport nauwelijks mogelijk lijkt.
Ongeacht de keuze voor één van de varianten wordt de Geijsterseweg ingericht als
wijkontsluitingsweg (WOW-50) met rode fietsstroken en een maximumsnelheid van 50km/h en
met maatwerk voor exceptioneel transport.
De vormgeving van de fietsoversteek bij de rotonde is afhankelijk van de keuze voor één van de
varianten A of B voor de ligging van de Geijsterseweg. Bij variant A (de noordelijke ligging)
steekt het langzaam verkeer de rotonde gelijkvloers over via vrijliggende fietspaden. In de
aanvoerwegen komen verkeersgeleiders opdat langzaam verkeer getrapt kan oversteken. Er
komen géén tweerichtingsoversteken voor fietsers omdat die niet in het verwachtingspatroon
van de automobilist passen en daarmee een onnodig veiligheidsrisico gaan vormen, zeker gelet
op het relatief hoge aandeel vrachtverkeer. Bij variant A is het zelfs te overwegen de
fietsoversteek bij de rotonde geheel te laten vervallen. Bij variant B (de zuidelijke ligging) kruist
het fietsverkeer de rondweg ongelijkvloers via een apart tunneltje.
UITSNEDE D: “WEERSTANDSROUTE” DÓÓR WANSSUM
Nu met de rondweg en de nieuwe wegenstructuur de doorgaande verkeersstromen om het dorp
heen worden geleid, is het van belang de oude dorpskern verkeersluw in te richten. De
verwachting is dat er, ondanks een goede sturing bij de aansluitingen op de rondweg, in het
dorp aanvullende maatregelen nodig zijn om sluipverkeer te weren en het verkeersluwe
karakter te bevorderen. Het totaal aan maatregelen op de “oude” doorgaande route
Venrayseweg – Brugstraat en deels de Geijsterseweg gaat vanuit die invalshoek vanaf nu verder
onder de naam “WEERSTANDSROUTE”.
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Bij het vormgeven van de “WEERSTANDSROUTE” wordt gestreefd naar een goede balans tussen het
willen bereiken van een zo groot mogelijk effect op het sluipverkeer maar het niet willen
veroorzaken van onacceptabele hinder voor het dorpsgebonden verkeer. De maximumsnelheid
wordt vanwege de verblijfsfunctie 30km/h. De “WEERSTANDSROUTE” kent drie toegangen: aan de
westkant ter plaatse van de huidige komgrens, aan de noordzijde bij de bestaande bushalte
nabij de Oude Kerkstraat en aan de oostkant tegen de bestaande “Paaseilandbeeld-rotonde”
aan.

Aan de “WEERSTANDSROUTE” ligt het (nieuwe) dorpshart, als gevolg hiervan krijgen de wegen in de
omgeving een sterk verblijfskarakter. De vormgeving van deze route kan, ondanks het extra
verkeer dat het (nieuwe) dorpshart gaat oproepen, voldoende sluipverkeer werend/remmend
worden ingevuld. Wanneer er toch aanleiding is voor een wat robuuster aanvoerroute tussen de
rondweg en het dorpshart, dan wordt dit naar het noorden toe ingevuld en niet naar het oosten
of het westen. Op deze wijze wordt de sluipverkeer werende functie in oost-west-richting geen
geweld aangedaan en is het dorpshart toch goed bereikbaar. Nabij het (nieuwe) dorpshart
komen nieuwe (of te verplaatsen) bushaltes.
UITSNEDE E: ONTSLUITING KAMILLEPAD E.O.
Het buitengebied in de omgeving van het Kamillepad is voor autoverkeer en landbouwverkeer
bereikbaar via de nieuwe rotonde Oost. Deze ontsluiting is tevens de ontsluitingsroute voor het
noordelijk deel van het bedrijventerrein Stayerhofweg dat gelegen is aan de weg De Kooy.
De route via de rotonde is niet bedoeld voor langzaam verkeer. Voor langzaam verkeer komt er
een fietsdoorsteek vanaf de Stayerhofweg in de voet van de rondweg nabij het viaduct over de
Stayerhofweg en een speciale oversteek alleen voor (brom)fietsers aan de oostzijde ter plaatse
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van de vervallen aansluiting van de Langstraat. Als gevolg van de nieuwe hoogwatergeul
vervallen alle bestaande mogelijkheden om onderlangs de Koninginnebrug te rijden.
Over de hoogwatergeul komt een vaste voet/fiets-verbinding. Door deze verbinding blijft de
bestaande knooppuntenroute tussen de nummers 59 (in Blitterswijck) en 61 (in Geijsteren) in
principe intact, alleen tijdens hoogwater is een alternatieve route nodig via het Kamillepad.
Het

zandpad

met

de

naam

Stayerweg

moet

worden

verhard

opdat

het

noordelijke

bedrijventerrein een tweede calamiteitentoegang heeft voor hulpdiensten.

UITSNEDE F: BEDRIJVENTERREIN STAYERHOFWEG E.O.
De Stayerhofweg geeft door de centrale ligging in zuidelijke richting ontsluiting van dit
bedrijventerrein richting de gemeentelijke ontsluitingswegen en vervolgens richting de rondweg.
Hoewel nog niet overal goed ingericht, is de Stayerhofweg een wijkontsluitingsweg, alle andere
wegen zijn erftoegangswegen.
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De bedrijven Agrifirm en Vitelia krijgen direct ten zuiden en ten noorden van het viaduct ieder
een eigen toegang naar de bedrijven. Het betreffende viaduct wordt ruim opgezet opdat er
vanuit deze toegangen voldoende zicht is op al het verkeer.
De niet op voorhand uit te sluiten uitbreiding van het bedrijventerrein richting de nieuwe
verbindingswegen is toegankelijk vanaf de huidige rijbaan van de N270 met een voorrangskruising. Deze aansluiting is alleen bedoeld voor (vracht)autoverkeer, de interne wegen worden
ingevuld afhankelijk van de ontwikkelingen. Fietsverkeer kan dit gebiedje bereiken via de
Parakkerweg die een beperkte
lokale functie voor autoverkeer
zou

kunnen

behoeve
verkeer

krijgen.

van

Ten

exceptioneel

van/naar

de

firma

Kersten Europe, is het mogelijk
dat er een vijfde aansluiting op
de rotonde Oost komt. Niet op
voorhand

maar

als

daar

aanleiding voor is wordt de
Burg.

de

Weichshavenstraat

afgesloten voor vrachtverkeer.
UITSNEDE G: BUITENGEBIED LANGSTRAAT / OUDE N270
De Blitterswijckseweg buigt nabij Wanssum naar het noorden richting de nieuwe rondweg. Waar
de bestaande N270 wordt gekruist komt een rotonde waar vanuit westelijke richting de route
vanuit Meerlo op aansluit. Het oostelijke deel van de N270 wordt afgewaardeerd naar een
erftoegangsweg

met

alleen

betekenis

voor

langzaam

verkeer,

lokaal

verkeer

en

landbouwverkeer. De bus op lijn 30 (Venray – Wanssum – Well) gaat ook naar deze weg toe
opdat de bushaltes verderop langs verkeersluwe wegen komen te liggen. Deze erftoegangsweg
wordt ingericht met een fietsprofiel met rode fietsstroken, de parallelweg langs dit deel komt te
vervallen.
De nieuwe gemeentelijke rotonde krijgt vier aansluitende wegen: vanuit Meerlo/Wanssum,
vanuit Blitterswijck, van/naar de rondweg en van/naar het buitengebied Langstraat e.o. De
parallelweg langs deze weg tussen deze rotonde en de “Paaseilandbeeld-rotonde” blijft
gehandhaafd. Deze rotonde ligt buiten de bebouwde kom.
De ombuiging van de Blitterswijckseweg heeft als gevolg dat het meest westelijke deel kan
worden omgevormd naar een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Deze weg is dan alleen
bedoeld voor de ontsluiting van enkele aanliggende kavels en de doorgaande fietsverbinding
tussen Blitterswijck en Wanssum. De aansluiting op de Burg. Ponjeestraat wordt door deze
wijziging van een andere orde waardoor deze met een inritconstructie kan worden uitgevoerd.
De verkeerssituatie aan de zuidzijde van de “Paaseilandbeeld-rotonde” verbetert hierdoor
aanmerkelijk. Het fietsverkeer wordt volledig via de rotonde (en dus veilig) afgewikkeld.
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De rechtstreekse aansluiting van de Langstraat op de bestaande N270 komt te vervallen maar
er blijft wel een verbinding mogelijk via de nieuwe gemeentelijke rotonde. Verkeer vanuit Well
maakt door deze verschuiving een kleine lus richting de Langstraat maar dat maakt de route
juist onaantrekkelijk voor sluipverkeer via de Langstraat richting Meerlo. De huidige verboden
voor vrachtverkeer op de Langstraat worden op de nieuwe situatie aangepast vanuit het
uitgangspunt dat er géén vrachtverkeer dóór de bebouwde kom van Blitterswijck rijdt.
De parallelweg over de Koninginnebrug is alleen toegankelijk voor langzaam verkeer
(bromfietsers, fietsers en voetgangers), landbouwverkeer en straks dus ook busverkeer.
Conform

“Duurzaam

Veilig”

gebiedsontsluitingsweg.

Ter

rijdt

het

doorgaande

ondersteuning

van

autoverkeer

deze

gedachte,

over

de

blijft

naastliggende
het

bestaande

verkeersregime op de parallelweg gehandhaafd. De aansluiting vanuit de lokale wegenstructuur
van het buitengebied mag dus niet uitnodigend zijn voor sluipverkeer.

UITSNEDE H: ROUTE MAASWEG-MAASSTRAAT - TOEGANG DE KOOY
De bereikbaarheid van camping De Kooy e.o. wordt verplaatst van Wanssum naar Blitterswijck
via de te asfalteren route Maasweg-Maasstraat. Dit wordt de enige toegangsweg voor
gemotoriseerd verkeer. Vanuit de gedachte dat het meeste verkeer van/naar het nieuwe
schiereiland recreatief verkeer is dat via de N270 De Kooy komt aanrijden, zijn er voor de
ontsluiting drie mogelijkheden in beeld.
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Deze mogelijkheden zijn:
A. er komt een weg op de kruin van de aan te leggen waterkering welke adequaat is
vormgegeven (lees: maximumsnelheid 60km/h, voldoende breedte, veilig voor fietsverkeer)
die gaat functioneren als ontsluitingsweg richting de hoofdwegenstructuur, deze nieuwe weg
ligt buiten de bebouwde kom, de Langstraat heeft alleen een functie voor de ontsluiting van
de aanliggende kavels en de noordelijke woonstraten van Blitterswijck;
B. er komt een kortsluiting tussen de Antoniusstraat en de Maasweg achter het kerkje langs,
de Langstraat wordt dan de ontsluitingsweg richting de hoofdwegenstructuur, verkeer rijdt
voor een deel dóór de bebouwde kom van Blitterswijck;
C. de huidige route Langstraat – Antoniusstraat – Nieuwstraat – Maasweg.
Uitgangspunt bij al deze drie mogelijkheden is dat de Langstraat via de oude hoofdrijbaan van
de N270 en een nieuwe gemeentelijke rotonde aansluiting biedt naar de hoofdwegenstructuur.
Een route via de Blitterswijckseweg, de Oude Heerweg, de Pastoor Verheggenstraat en over het
Plein naar de Maasweg is daardoor niet in beeld voor het verkeer vanuit noordelijke richting.
De verkeerskundige voorkeur gaat uit naar variant A. Op de kruin komt sowieso een recreatief
fietspad annex onderhoudsweg welke voor een volwaardige ontsluitingsweg hooguit enigszins
hoeft te worden verbreed. Het grootste voordeel is dat verkeer van/naar De Kooy en het nieuwe
schiereiland buiten het dorp om wordt geleid. Als dit verkeer niet meer over de Maasweg langs
het protestantse kerkje rijdt, ontstaan daar méér mogelijkheden de nieuwe waterkering en de
bestaande kloostermuur op een goede manier in te passen. Verkeer vanuit zuidelijke richting wil
waarschijnlijk nog wel via het dorp over de Maasweg rijden maar moet met bewegwijzering naar
de nieuwe weg worden geleid. Afsluiting van de Maasweg langs het protestantse kerkje is bij
deze variant niet aan de orde vanwege de grotere omweg voor verkeer vanuit Blitterswijck. Bij
variant B is afsluiting van dit deel van de Maasweg wel mogelijk.
De route Maasweg-Maasstraat loopt over het schiereiland naar De Kooy. Bij hoogwater is deze
weg niet bereikbaar. Deze route maakt onderdeel uit van de regionale knooppuntenroute tussen
de knooppunten 59 en 61. Voor een goed gebruik van deze weg dient deze te worden
geasfalteerd. De weg krijgt voldoende breedte voor de beoogde functie maar omdat het (voor
autoverkeer) een doodlopende weg is, zijn passeerhavens een acceptabele optie.
Bij een keuze voor één van de varianten B of C komt er op de kruin van de waterkering een
fietsvoorziening voor recreatief verkeer als onderdeel van een landelijke fietsroute, de
knooppuntenroute (59 – 71) en een nieuw “Rondje De Kooy”. Bij mogelijkheid A is dit sowieso
het geval want dat is onderdeel van die mogelijkheid.
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UITSNEDE I: UITSTROOMOPENING LANGS BLITTERSWIJCK
Aan de oostzijde langs Blitterswijck komt een uitstroomopening van de Oude Maasarm. Deze
doorsnijdt twee belangrijke wegen in dit gebied (Ooijenseweg en Veerweg) en heeft zonder
aanvullende matregelen behoorlijke impact op zowel het autoverkeer als het fietsverkeer.

Voor het autoverkeer komt er over de uitstroomopening in de Ooijenseweg een oeververbinding
welke ook bij hoog water bruikbaar is vanwege de noodzakelijke bereikbaarheid van het
achterliggende gebied en voor evacuatie. Deze oeververbinding heft de nadelige gevolgen van
deze uitstroomopening op structuurniveau op. De Veerweg heeft vooral een betekenis voor de
direct aanliggende bestemmingen, maar niet voor de verkeersstructuur als groter geheel. Vanuit
die invalshoek is het acceptabel dat de Veerweg bij hoogwater tijdelijk niet beschikbaar is.
De diverse wegen in deze omgeving zijn niet alleen van belang voor autoverkeer maar ook voor
utilitair en recreatief fietsverkeer. Voor fietsers zijn het voet/fietsveer over de Maas en de
Veerweg belangrijke schakels in het netwerk van landelijke fietsroutes en de regionale
knooppuntenroutes. Gelet op de grote concentratie van zowel fietsers als auto’s is het
noodzakelijk dat het wegprofiel van de Veerweg vanuit Blitterswijck naar het fietsveer wordt
vormgegeven als een erftoegangsweg met fietsprofiel (maximumsnelheid 60km/h met formele
rode fietsstroken). Voor een goede aansluiting op de bebouwde kom wordt de ligging van de
komgrens aangepast.
Door de diverse maatregelen in en rond de uitstroomopening neemt de toeristische waarde van
deze omgeving sterk toe. Een rode fietsstrook langs de Ooijenseweg ter hoogte van het
Roekenbosch is daarom niet voldoende om het recreatieve fietsverkeer hier goed en
verkeersveilig te faciliteren. Recreatief fietsverkeer kan met een eigen fietsvoorziening over de
kruin van de nieuwe waterkering rijden waardoor er een kortsluiting richting de Veerweg
mogelijk is. Er ontstaat zo een recreatief fietsnetwerkje, deels los van het autoverkeer. De
werkzaamheden voor de nieuwe waterkering bieden de mogelijkheid de toegang naar het
vakantiepark Roekenbosch goed en verkeersveilig vorm te geven. Een directe verbinding tussen
het vakantiepark en het recreatieve fietsnetwerkje is vanzelfsprekend. Vanuit oogpunt van
verkeersveiligheid is een voetpad langs de Ooijenseweg tussen het vakantiepark en het dorp
noodzakelijk.
Niet alleen in deze omgeving, maar ook zuidelijker neemt de recreatieve waarde toe zoals in en
rondom de Oude Maasarm. Vanwege deze toename, maar ook om bij hoog water een alternatief
te hebben voor de Veerweg, is het noodzakelijk de knooppuntenroutes aan te passen. Dit kan
door buiten de bebouwde kom een nieuw knooppunt te maken op de kruising van de Boltweg
met de Kortenbos. De recreatieve route langs de Ooijenseweg en Roekenbosch tussen
knooppunt 59 en dit nieuwe knooppunt over de nieuwe oeververbinding moet dan in de
bewegwijzering worden meegenomen.
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De betekenis van de Ooijenseweg binnen de hoofdwegenstructuur is beperkt doordat het
autoverkeer van/naar de Maasdorpen vooral een westelijke oriëntatie heeft en veel minder een
noord-zuid oriëntatie. Voor utilitair fietsverkeer geldt dit in grote lijnen ook waardoor er geen
aanleiding is om langs de Ooijenseweg hiervoor vrijliggende fietspaden aan te leggen. Voor de
Ooijenseweg volstaat daarom een profiel ETW60 zonder formele fietsstroken. Voor recreatief
fietsverkeer is er juist wel een erg sterke noord-zuid oriëntatie. Het is om die reden van belang
dat er tussen Blitterswijck en Broekhuizenvorst goede bewegwijzerde recreatieve fietsroutes
aanwezig

zijn.

De

huidige

fietsknooppuntenroutes

in

combinatie

met

de

voorgestelde

aanvullingen rondom de Boltweg en de landelijke fietsroutes resulteren in recreatieve routes die
grotendeels los liggen van de wegen waar het meeste autoverkeer gebruik van maakt.
UITSNEDE J: VERBINDING BLITTERSWIJCK - MEERLO
De

verbinding

tussen

Blitterswijck en Meerlo over de
Beeteweg merkt nauwelijks iets
van de aanleg van de nieuwe
rondweg.

Deze

weg

heeft

vooral een betekenis voor de
verbinding tussen deze twee
dorpen

waar

wegfunctie

de

huidige

(erftoegangsweg,

maximumsnelheid

60km-h)

goed bij aansluit. Het is wel van
belang dat de Beeteweg wordt
voorzien

van

fietsstroken

vanwege het vele utilitaire en
schoolgaande fietsverkeer. Voor een consistentere wegenstructuur wordt het deel van de
Beeteweg binnen de bebouwde kom eveneens aangewezen als wijkontsluitingsweg.

5.2

Algemene opmerkingen

Naast de toelichting op de uitsneden van de maatregelenkaart spelen er nog enkele algemene
uitgangspunten of aanvullende opmerkingen die niet met een streep of symbool op de kaart
kunnen worden weergegeven. Deze paragraaf beschrijft die uitgangspunten en opmerkingen
voor zover ze in de vorige paragraaf niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen.
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN WEGINRICHTING
De uitgangspunten voor de weginrichting van alle gemeentelijke wegen als afgeleide van de
wegfunctie, zijn beschreven in de “Toetssteen Openbare Ruimte”, laatstelijk vastgesteld door
B&W in april 2012. Waar nodig laten de uitgangspunten ruimte voor maatwerk op bedrijventerreinen en in specifieke situaties rondom scholen, winkels en fietsroutes.
Binnen de bebouwde kom zijn de wegen in het verblijfsgebied in principe 4,50m breed waar
autoverkeer elkaar met aangepaste snelheid kan passeren. Een wijkontsluitingsweg is 7m breed
en is opgedeeld in een rijloper van 4m met twee suggestiestroken van 1,50m. Een
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gebiedsontsluitingsweg heeft een aparte rijbaan voor autoverkeer en heeft vrijliggende
fietspaden of een parallelstructuur. In het verblijfsgebied is de maximumsnelheid 30km/h, op de
ontsluitingswegen 50km/h.
In het buitengebied is de breedte van een erftoegangsweg meer afgestemd op de feitelijke
omstandigheden én wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van bussen, vrachtverkeer,
landbouwverkeer

en

fietsers.

Hier

wordt

een keus

gemaakt

uit

een

standaardprofiel

(wegbreedte tussen 4 en 5,50m, een rijloper van 3,50m, kantmarkering), een fietsprofiel
(wegbreedte 6,20m met formele rode fietsstroken) en een basisprofiel (wegbreedte tot 4m,
geen kantmarkering). Gebiedsontsluitingswegen hebben een aparte rijbaan voor autoverkeer
met

vrijliggende

fietspaden

of

een

parallelstructuur.

In

het

verblijfsgebied

is

de

maximumsnelheid 60km/h, op gebiedsontsluitingswegen 80km/h.
VORMGEVING “WEERSTANDSROUTE” DÓÓR WANSSUM
De huidige doorgaande route Venrayseweg – Brugstraat plus het meest zuidelijke deel van de
Geijsterseweg worden omgevormd tot de zogenaamde “WEERSTANDSROUTE”. Dit betekent dat op
en in de nabijheid van deze route maatregelen worden getroffen die de beoogde weerstand voor
het sluipverkeer gaan geven. Binnen het uitgangspunt van een maximumsnelheid van 30km/h
zijn de volgende maatregelen (onder meer) denkbaar:
-

aanpassing van de verkeerscirculatie op de “WEERSTANDSROUTE” en de omliggende wegen;

-

snelheidsremmende maatregelen;

-

op de rijbaan halteren van de bussen voor het openbaar vervoer;

-

basisvoorrang “rechts gaat voor” in plaats van voorrangskruispunten;

-

toestaan van parkeren op/langs de rijbaan;

-

beperken van het “doorzicht” opdat men geen snelheid kan ontwikkelen;

-

wegversmallingen met passeermogelijkheden vanwege landbouwverkeer.

Maatregelen worden bij voorkeur verspreid toegepast en komen niet op één specifieke plek te
liggen. Sluipverkeer krijgt daardoor te maken met oplopende hinder terwijl de hinder voor het
dorpsgebonden verkeer beperkt blijft tot het beperkte deel dat men onvermijdelijk door het
dorp moet rijden. Krap dimensioneren van de gehele “WEERSTANDSROUTE” door voor het ontwerp
alleen uit te gaan van langzaam verkeer en personenauto’s is geen reële optie en met deze
insteek ook niet nodig. De “WEERSTANDSROUTE” moet over de gehele lengte (inclusief de
oeververbinding over de Molenbeek) geschikt zijn voor openbaar vervoer, landbouwverkeer en
hulpvoertuigen.
BEWEGWIJZERING, BEDRIJVENNUMMERING EN HUISNUMMERVERWIJZING
Als de wegenstructuur verandert, moet ook de bewegwijzering en de bedrijvennummering
hierop worden aangepast. Deze activiteit is een onlosmakelijk onderdeel van de aanleg van de
rondweg en de aanpassingen op de lokale wegenstructuur.
EXCEPTIONEEL TRANSPORT
In Wanssum zijn enkele bedrijven gevestigd waar met enige regelmaat exceptionele transporten
van/naar plaatsvinden. Dit zijn transporten waarvan de maatvoering van de voertuigen plus
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lading de wettelijk toegestane maatvoering te boven gaat. Voor deze transporten wordt per
gelegenheid vergunning verstrekt door de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) namens de
wegbeheerder(s). Afhankelijk van de mate waarop van de wettelijke maten wordt afgeweken, is
er sprake van begeleiding. Vrijwel alle exceptionele transporten komen vanaf of gaan naar de
A73. Waar nodig wordt in het wegontwerp hiermee rekening gehouden. Voor de firma Kersten
Europe Holding BV is het denkbaar dat er een rechtstreekse toegang naar de bedrijfskavel komt
van/naar de rotonde “Oost. Daar waar het wegontwerp ruimte biedt voor exceptioneel
transport, is in principe ook ruimte voor LZV´s2.
VRACHTWAGENPARKEERPLAATS VENRAYSEWEG
Vanwege de komst van de “WEERSTANDSROUTE” en de wens vrachtverkeer uit de bebouwde
omgeving te weren, wordt de parkeerplaats voor vrachtwagens langs de Venrayseweg
opgeheven. In de toekomst wordt bepaald of er binnen Wanssum of elders een alternatieve
voorziening moet komen. De invulling van de vervallen vrachtwagenparkeerplaats wordt
betrokken bij de verdere invulling van het nieuwe dorpshart.
VOORKÓMEN VAN VRACHTVERKEER IN WOONGEBIEDEN
De ontsluiting van bedrijventerreinen gaat altijd via de rondweg en nooit via de woonomgeving.
Dit principe geldt niet alleen voor vrachtverkeer maar ook voor personenautoverkeer van
werknemers en bezoekers. De verwachting is dat de wegenstructuur dermate helder is ingevuld
dat op voorhand geen maatregelen nodig zijn om dit principe af te dwingen. Als blijkt dat
maatregelen nodig zijn, is een fysieke afsluiting snel gemaakt. Voor (brom)fietsers komen, waar
mogelijk, wél rechtstreekse verbindingen tussen de bedrijventerreinen en de woonbebouwing.
LANDBOUWVERKEER
Landbouwverkeer maakt volgens de principes van Duurzaam Veilig buiten de bebouwde kom
geen gebruik van de autorijbaan van ontsluitingswegen maar van parallelwegen en/of
parallelstructuren. Dit principe heeft te maken met het grote verschil in snelheid en massa met
het overige verkeer waardoor de doorstroming kan stagneren en de verkeersveiligheid afneemt
doordat automobilisten risico’s gaan nemen met inhalen van deze, vaak zeer grote, voertuigen.
Binnen de kom rijdt landbouwverkeer waar nodig juist wél over de gebiedsontsluitingswegen, de
snelheidsverschillen zijn dan namelijk kleiner terwijl het in de woonomgeving vanwege hun
grootte en massa niet gewenst is. Vanuit deze invalshoek rijdt landbouwverkeer niet over de
nieuwe rondweg maar dóór de bebouwde kom van Wanssum. Het landbouwverkeer volgt de
“WEERSTANDSROUTE” en maakt gebruik van de oeververbinding over de Molenbeek. Met het
ontwerp van de voorzieningen wordt hier rekening mee gehouden.
Landbouwverkeer met een herkomst/bestemming in het buitengebied tussen Geijsteren en
Wanssum (waaronder verkeer van/naar de firma Jakobs te Geijsteren) kan gebruik maken van
de Meerlosebaan, het Lange Ven en de nieuwe parallelweg langs de rondweg. Landbouwverkeer
via de Wanssumseweg - Geijsterseweg is ook mogelijk maar bij de rotonde van de

2

LZV: “Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie” (ook wel eco-combi genoemd), vrachtwagen die met een lengte van
maximaal 25,25 meter en een gewicht tot 60 ton langer en zwaarder is dan een reguliere vrachtwagen. Voor de wegen
waar ze mogen rijden en het daadwerkelijke gebruik geldt aanvullende regelgeving.
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Havenontsluitingsweg mag dit verkeer de rondweg niet oprijden. Via het nog te kiezen tracé van
de Geijsterseweg (zie kaartuitsnede C) kan men dan alsnog dóór het dorp rijden.
Aan de oostzijde van Wanssum is landbouwverkeer toegestaan over alle gemeentelijke
ontsluitingswegen en alle erftoegangswegen in het buitengebied. Vanwege het ontbreken van
adequate parallelvoorzieningen moet het landbouwverkeer naar Blitterswijck, Meerlo en verder
wel gebruik blijven maken van de gemeentelijke ontsluitingswegen, ook al gaat het dan om
gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 80km/h. Vanaf de gemeentelijke
ontsluitingswegen is de omgeving van het Kamillepad voor landbouwverkeer bereikbaar via een
oversteek van de rondweg bij de rotonde Oost.
Op de Koninginnebrug maakt landbouwverkeer van/naar Well gebruik van de parallelbaan langs
de doorgaande weg. In westelijke richting liggen langs de N270 geen parallelwegen. In de visie
op de Via Venray zijn deze in de toekomst wel voorzien zodat landbouwverkeer langs de gehele
N270 tussen de A73 en Well de beschikking krijgt over een parallelweg of parallelstructuur.
Richting Oirlo rijdt landbouwverkeer over de nieuwe parallelvoorziening aan de zuidkant van de
N270 richting Oirlosedijk.
OPENBAAR VERVOER
Voor een goede werking van het openbaar vervoer is het essentieel dat lijnvoering en
haltesituering dusdanig zijn dat veel reizigers er goed gebruik van kunnen maken. Dit betekent
dat de buslijnen dóór de bebouwde kom moeten rijden en niet op rondwegen en dat bushaltes
dicht bij woningen en de voorzieningen zijn gesitueerd.
De huidige lijnvoering en haltesituering staan borg voor een goede bediening van de
woonbebouwing en het westelijke bedrijventerrein. In deze visie zijn enkele verbetervoorstellen
opgenomen welke uitgaan van de lijnvoering in de zomer van 2013. Door een nieuwe
aanbestedingsprocedure is het denkbaar dat er vanaf december 2016 een volledig ander
lijnennet gaat komen. Zodra dat nieuwe lijnennet bekend is, kan het in deze visie worden
verwerkt.
Uit oogpunt van een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor alle groepen uit de
samenleving, is het noodzakelijk dat de toegankelijkheid van álle (nieuwe én bestaande)
halteperrons op orde wordt gebracht of blijft, onder meer door een perronhoogte van 18cm en
voldoende fietsklemmen.
RECREATIEF3 FIETSVERKEER
De aanleg van de rondweg heeft merkbare gevolgen voor het recreatief fietsverkeer. Deze
gevolgen vertalen zich voornamelijk in aanpassingen van het provinciale netwerk van
fietsknooppunten. De fietsroutes die de “VVV Rijk van Venray” heeft samengesteld maken

3

Onderscheid fietsverkeer:
- recreatief: fietsen vanwege het fietsen zelf zonder vaste bestemming en zonder tijdsdruk
- utilitair: fietsen met een duidelijk doel (huis, werk, school, winkelen) en meestal via de snelste route
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vooral gebruik van het knooppuntennetwerk, ze zijn in deze visie daarom niet specifiek
benoemd. De route tussen de knooppunten 61 vanuit Geijsteren en 59 in Blitterswijck is
afhankelijk van de keuze van het tracé voor de Geijsterseweg: óf via de Geijsterseweg (variant
A) of ongelijkvloers nabij de rotonde van de Havenontsluitingsweg (variant B). Tussen de
Nieuwlandsestraat en de Meerlosebaan komt in de nabijheid van de rondweg geen kortsluiting
voor fietsverkeer, recreatief verkeer dat beide wegen in een route wil opnemen moet door de
bebouwde kom van Wanssum rijden.
UTILITAIR FIETSVERKEER
Het utilitaire fietsverkeer ondervindt nadelige gevolgen van de aanleg van de rondweg doordat
andere routes moeten worden gevolgd. Er is echter ook één groot voordeel en dat is dat de
route door het dorp wordt verlost van doorgaand autoverkeer waardoor de verkeersveiligheid
hier sterk gaat toenemen. De route van de werknemers naar het bedrijventerrein rondom de
haven is afhankelijk van de keuze van het tracé voor de Geijsterseweg: óf via de Geijsterseweg
(variant A) of ongelijkvloers nabij de rotonde van de Havenontsluitingsweg (variant B).
VOETGANGERS / WANDELAARS
Voetgangers ondervinden met name tussen Wanssum en Geijsteren gevolgen van de komst van
de rondweg. De belangrijkste maatregelen waar voetgangers bij zijn betrokken, zijn vermeld in
de toelichting op de verschillende kaartuitsneden.
Het “Pieterpad” (route LAW 9-2) tussen het Groningse Pieterburen en de St. Pietersberg in ZuidLimburg is een landelijk zeer bekende en veel gebruikte route en kruist tussen Geijsteren en
Wanssum de nieuwe rondweg. Door het aanpassen van de noodzakelijke ecopassage voor een
waterloop en een dassenroute, kunnen de wandelaars de rondweg toch ongelijkvloers kruisen.
De route moet hiervoor enigszins worden aangepast maar de verworven verkeersveiligheid
maakt dit acceptabel. Met de komst van de rondweg is de wandelverbinding zoals beschreven in
het Masterplan voor het Landgoed Geijsteren niet meer mogelijk, de aangepaste route van het
Pieterpad biedt echter voldoende alternatieven. Extra maatregelen om de wandelmogelijkheden
tussen Geijsteren en Wanssum op peil te houden, zijn daardoor niet nodig. De GPSwandelroutes die door de Dorpsraad Wanssum zijn uitgezet moeten ná aanleg van de rondweg
aangepast worden, fysieke maatregelen zijn hiervoor niet nodig. De recreatieve fietsroutes over
de kruinen van de (nieuwe) waterkeringen zijn uiteraard ook toegankelijk voor wandelaars.

5.3

Oeververbindingen en onderdoorgangen

OEVERVERBINDINGEN
Vanuit oogpunt van de waterbescherming wordt de uitstroomopening van de Molenbeek naar de
haven verbreed. Over de Molenbeek komt een nieuwe oeververbinding met een lengte van circa
90m. Aan de oostzijde van Blitterswijck komt een nieuwe uitstroomopening van de oude
Maasarm. In de Ooijenseweg komt over deze uitstroomopening eveneens een nieuwe
oeververbinding.
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Voor de verkeersfunctie van beide oeververbindingen dient te worden uitgegaan van gebruik
door alle toegestane verkeersstromen (personenauto’s, fietsers, bromfietsers, voetgangers,
landbouwverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten). De constructie moet minimaal zijn
afgestemd op de wettelijk toegestane maatvoering (lengte, breedte, hoogte én gewicht) van
individuele voertuigen4 binnen de genoemde verkeersstromen, die zowel zonder als met een
ontheffing de weg op mogen. Tegemoetkomend verkeer op de brug mag elkaar niet vastzetten.
De wegen over beide oeververbindingen moeten om die reden over de gehele lengte minimaal
ruimte bieden voor het profiel van een wijkontsluitingsweg ook al wordt de weg uiteindelijk als
verblijfsgebied vormgegeven. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het van belang dat er voor
de voetgangers een apart voetpad komt. De breedte van de brug moet dus worden gebaseerd
op minimaal 9,00m verkeersruimte (7,00m voor het profiel van een wijkontsluitingsweg plus
2,00m voor een voetpad), exclusief leuningen, exclusief de constructie zelf en exclusief ruimte
voor eventuele niet verkeersgerelateerde benutting.
Hoewel de oeververbinding over de Molenbeek is gelegen binnen de “ WEERSTANDSROUTE”, is dat
géén argument om deze te ontwerpen op minimale maten, daar is vanuit de gedachte van de
“WEERSTANDSROUTE” ook geen noodzaak voor. De oeververbinding over de Molenbeek dient
beschikbaar te zijn als omleidingsroute in het geval er zich een calamiteit op de rondweg
voordoet.
Als ondanks alles, beperkingen onvermijdelijk zijn wat betreft aslast, gewicht en/of lengte, dan
mogen die het gebruik van openbaar vervoer en de zwaarste voertuigen van de hulpdiensten
nooit onmogelijk maken. Ook zwaardere voertuigen en landbouwvoertuigen die binnen de
wettelijk toegestane maatvoering zonder ontheffing de weg op mag, moet van een brug gebruik
kunnen maken.
ONDERDOORGANGEN
Het spreekt voor zich dat de onderdoorgangen worden ontworpen op hun specifieke gebruikers.
Voor de onderdoorgangen waar relatief veel langzaam verkeer gebruik van maakt, dient
rekening gehouden te worden met het verkrijgen van een goede sociale veiligheid.

5.4
De

Calamiteiten
ontsluiting

in

geval

van

calamiteiten

is

tweeledig.

Hulpdiensten dienen een locatie goed te kunnen bereiken maar
bewoners, werknemers en bezoekers moeten ook gemakkelijk
en snel weg kunnen in geval van evacuatie. Voor de dagelijkse
praktijk geldt de verkeerskundige eis dat er voor een goede
ontsluiting minimaal twee toegangen moeten zijn, liefst vanuit
twee tegenovergestelde windrichtingen. In principe geldt deze
eis ook bij calamiteiten waarbij het wel zo kan zijn dat de verkeerskundig gewenste ontsluiting

4

In ieder geval rekening houden met:
 bussen van het openbaar vervoer: gewicht ca. 15 ton, voertuiglengte 12m
 brandweervoertuigen:
gewicht ca. 30 ton, voertuiglengte 12m
 landbouwvoertuigen:
gewicht tot 50. 30 ton, (samengestelde) voertuiglengte tot wel 15m
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niet per definitie (maar wel bij voorkeur) overeenkomt met die voor calamiteiten. Alle
woonbebouwing en de meeste bedrijventerreinen voldoen aan dit uitgangspunt.
Voor een goede calamiteitenontsluiting van de bedrijvigheid op het noordelijk deel van de
Stayerhofweg is het noodzakelijk dat het zandpad van de Stayerweg beschikbaar blijft voor
hulpdiensten. De fietsoversteek over de nieuwe rondweg in het verlengde van het Kamillepad
dient in noodgevallen ook door hulpdiensten gebruikt te kunnen worden.
Camping De Kooy komt door de aanleg van de hoogwatergeul op een schiereiland te liggen. De
enige(!) autotoegang naar het schiereiland loopt over de Maasweg/Maasstraat via Blitterswijck.
Bij laag water is De Kooy via de Maasweg/Maasstraat normaal bereikbaar maar bij hoog water
niet. De vaste voet/fiets-verbinding over de hoogwatergeul geeft wel een mogelijkheid dat
bewoners en bezoekers (lopend) geëvacueerd kunnen worden en dat iemand met een
ambulance kan worden afgevoerd. De nieuwe toegangsweg van/naar De Kooy moet vanwege
calamiteiten voldoende breed zijn om geen stremmingen te veroorzaken, eventueel worden
hiervoor passeerhavens aangelegd.

pagina 38 van 39

Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck - Geijsteren
vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013

BIJLAGE: MAATREGELENKAART

Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck - Geijsteren
vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013

pagina 39 van 39

