LEGENDA

Kruispuntvorm en
voorrangssituatie
tzt te bezien

Gebiedsontsluitingsweg (binnen de kom: 50km/h; buiten de kom 80km/h)

"VERKEERSVISIE WANSSUM - BLITTERSWIJCK - GEIJSTEREN"
Doorgaande verbinding naar
Geijsteren en Maashees
(ETW60 standaardprofiel)

ETW60 smalprofiel

Wijkontsluitingsweg (binnen de kom 50km/h)

Erftoegangsweg (binnen de kom: 30km/h; buiten de kom 60km/h)
- Weerstandsroute door Wanssum / Westelijke Blitterswijckseweg

Maatregelenkaart: bijlage bij rapport Verkeersvisie (vastgesteld d.d. 10 september 2013)
Actualisatie: bijgewerkt tot 14 april 2015

ETW60 standaardprofiel

Voorzieningen voor fietsers (aparte fietspaden of bijzondere voorzieningen)
Recreatieve fietsroutes
Voorzieningen voor voetgangers (aparte voetpaden of bijzondere routes)

61

t

71

v/v/v

v
v

Nieuwlandstraat doodlopend voor ALLE
verkeer, aanliggende kavels alleen
bereikbaarbaar vanuit Geijsteren

Nieuwlandstraat verliest functie binnen de
verkeersstructuur (blijft -evt in particulier bezitbeschikbaar voor bereikbaarheid van
aanliggende kavels en recreatief medegebruik)

*

Nieuwe oeververbinding

59

Knooppuntnummer recreatief fietsknooppuntennetwerk

Maasweg op huidige wegbreedte
asfalteren. Berm wordt verstevigd
tbv passeermogelijkheden.

t

Nieuwe komgrens met
goede overgang van
GOW50 naar ETW60

Bushalte (bestaande handhaven / nieuwe halte / handhaven cq ligging vooralsnog onbekend)

De Kooy niet bereikbaar
bij hoge waterstand

Hoogwatergeul

Aanpassing fietsroute knooppunten 61 - 59
Tevens vervolg fietsverbinding Meerlosebaan

Grens bebouwde kom

Havenontsluitingsweg GOW50-profiel met
2-richtingen fietspad aan de westkant en
waar nodig oversteken richting bedrijven

Nieuwe bushaltes t.b.v.
bedrijventerrein afhankelijk
van lijnvoering Abellio

Hoofdtoegang naar De Kooy (tbv
chalets) + jetski's Maasweg (bij
hoge waterstand niet beschikbaar)

Fietspad tussen Stayerhofweg
en Weg naar De Kooy ook
geschikt voor hulpdiensten

Parallelweg over de brug alleen toegankelijk
voor voetgangers, langzaam verkeer,
hulpdiensten, landbouwverkeer

t

ETW afgestemd op industrieomgeving en indeling bedrijventerrein

Knooppuntenroute tussen Geijsteren en Blitterswijck (61 - 59):
- noordelijk is het zomertracé
- zuidelijk is het winter cq hoogwatertracé

v v
Overgang fietspad van
GOW naar WOW

Vrijliggende fietsverbinding "Meerlosebaan":
- vrijliggend 2-richtingen fietspad boszijde tot T-splitsing met Heikampweg
- vervolg via bestaande Nieuwlandsestraat tot aan dorpskom

t

Geijsterseweg tussen dorp en
rotonde rondweg: WOW-profiel
mét fietsstroken én maatwerk
voor exceptioneel transport

Vormgeving van wegen en
kruispunten nader te detailleren

t

Pieterpad via struinpad,
vrijliggend fietspad en fietsbrug

Hoogwatergeul

Vitelia

*

Agrifirm

Aanpassing fietsroute
knooppunten 61 59

t
Overgang tussen 50km/h en
"weerstandsroute" ten
noorden van Oude Kerkstraat

Vrijliggende fietsverbinding "Meerlosebaan":
- fietsbrug over nieuwe rondweg
Vrijliggende fietsverbinding "Meerlosebaan":
- vrijliggend 2-richtingen fietspad vanaf afsluiting dorpszijde Wanssum
- medegebruik door Pieterpad

Nieuwe parallelweg sluit rechtstreeks aan op de rotonde
(géén fietsoversteek via rotonde)

Aansluitingen van
tankstation, MKB-plein,
uitvalsweg Wanssum en
fietsroute naar Venray
nader te detailleren

t

v
Vormgeving ETW30 nader te
detailleren (openbaar vervoer,
ligging nieuwe bushaltes,
landbouwverkeer en
incidenteel vrachtverkeer)

v
v

Route Venrayseweg / Brugstraat
inrichten als "weerstandsroute"
met 30km/h

Overgang tussen 50km/h en
"weerstandsroute" t.p.v. de
oude komgrens + oversteek
voor fietsers richting Venray?

v
Parallelweg handhaven
voor langzaam verkeer
en toegang kavels zz

t

Wijze van uitwisseling gemotoriseerd verkeer tussen
hoofdrijbaan en parallelweg nader te detailleren

Bushaltepaar Brugstraat verplaatsen
tbv goede bereikbaarheid uit
Blitterswijck icm VOP bij de rotonde +
ruime fietsstalvoorziening

t

Parallelweg tussen Lange Ven en rotonde verboden voor
(brom)fietsers

Lange Ven dorpszijde
afgesloten voor ALLE
verkeer

*

Parallelweg vervalt, hoofdrijbaan wordt nieuwe en dus
enige verbinding voor lokaal verkeer, langzaam
verkeer, landbouwverkeer (ETW60 met fietsprofiel)

Onderzoek naar alternatieve ontsluiting. Mogelijke invulling daarvan (paarse symbolen):
- nieuwe verbindingsweg Brugstraat <-> Blitterswijckseweg (globaal tracé: Driessenstraat)
- rotonde waar deze nieuwe verbindingsweg aansluit op de Brugstraat
- ombouw westelijk deel Blitterswijckseweg van GOW80/50 naar ETW30
- omgebouwde deel Blitterswijckseweg voor auto alleen toegankelijk van westzijde
- omgebouwde deel Blitterswijckseweg blijft voor fietser doorgaande verbinding
- verplaatsen komgrens in oostelijke richting

t

Lange Ven sluit aan op nieuwe
parallelweg

v

t

t

Parallelweg ter ontsluiting van
het buitengebied

v
v
v

v
v

Uitstroomopening
Oude Maasarm

t

59

v

Fietspad tussen tunnel en rotonde opheffen
(verbinding Geijsteren <-> Ericaweg dóór Wanssum

v
Indicatieve aanduiding
MKB-plein

Bestaande knooppuntenroute
over de Veerweg (58 - 59)

Beeteweg binnen de kom
omvormen tot WOW

Beeteweg omvormen
tot ETW60 (fietsprofiel)

*

Voetpad tussen dorp en
Roekenbosch

t

Diverse aanpassingen op kruising N270/Ericaweg:
- linksaf-uitvoegstrook vanuit Wanssum richting Ericaweg
- aanpassen doorgaand fietspad zuidzijde
- géén oversteek fietsverkeer over de N270 (via nieuwe tunnel)
Ericaweg ETW60 (fietsprofiel)

Veerweg tussen komgrens en
toegang "Tante Jet aan de
Maas" verbreden tot ETW60
(fietsprofiel)

t

2-richtingen fietspad tussen
Ericaweg en Wanssum

Voet/fiets veer
naar Wellerlooi

14

t

Fietstunnel volgt "logische lijn" van rechtdoorgaande fietsers

Mogelijke locatie benzinestation
(in dat geval: vrijliggend fietspad
achterlangs benzinestation)

Route Maasweg, zo nodig treffen van
verkeersmaatregelen om chalets en jetski's te
weren (bij hoge waterstand niet beschikbaar)

Max-snelheid omzetten
van 80km/h naar 50km/h

v

Afhankelijk van gevolgen
dorpshart, evt. in te richten
als wijkontsluitingsweg

Meerlosebaan dorpszijde
afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer

t

Verbinding Meerlosebaan <->
basisschool voor fietsers +
Pieterpad (ligging + vormgeving
nader te detailleren)

v

Recreatieve fietsroute over
kruin van de dijk/kade

t

Vrijliggende fietsverbinding "Meerlosebaan":
- uitwisselpunt tussen fietspad en nieuwe parallelweg richting Golfbaan
- uitwisselpunt ook geschikt voor medegebruik hulpdiensten

Overgang tussen 50km/h en
"weerstandsroute" direct ten
westen van de rotonde

Aansluiting Langstraat met parallelweg over
de brug nader detailleren met aandacht
voor langzaam verkeer en landbouwverkeer
en weren sluipverkeer via de brug

Nieuwe verbindingsweg
(GOW, 80km/h)

Stayerhofweg kruist rondweg
ongelijkvloers, viaduct krijgt
ruim zicht vanwege toegangen
Agrifirm (z.z.) en Vitelia (n.z.)

Landbouwsluis (fietsverkeer
passeert via fietspad)
Golfbaan bereikbaar
via de parallelweg

Toegang(en) bij evt
nieuwe bedrijvigheid

t

t

huidige rijbaan van de Meerlosebaan alleen toegankelijk voor
landbouwverkeer (en evt hulpdiensten)

Fietsroute kruist N270 met
onderdoorgang Koninginnebrug

Mogelijke exclusief toegang/
uitgang (poort) voor exceptioneel
transport Kersten

Verkeersveilige toegang
naar Roekenbosch

Verlegde Ooijenseweg:
- brug over de uitstroomopening (afgestemd op aslasten LZV)
- Fietspad(en) langs toevoerend weggedeelte op dijkniveau
- Voet/fietsvoorzieningen op de brug
- Veilige en voldoende ruime vormgeving van de overgang tussen
vrijliggend(e) fietspad(en) en WOW-profiel in bebouwde kom
Uitstroomopening
Oude Maasarm

Nieuwe fietsroute Blitterswijck <-> Broekhuizenvorst
over Boltweg en in het verlengde tot aan de brug nabij
Ooijen. Route gaat over bestaande wegen. Onverharde
weggedeelten worden waar nodig verhard. Waar
mogelijk volgt fietsroute de kruin van dijken en/of kades.

Bestaande knooppuntenroute
naar knooppunt 52

Ooijenseweg ETW60
(standaard profiel)

Bestaande knooppuntenroute
(58 52)

