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Het werk is maar net oouEN-wANssuM 

begonnen. Het project 
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Gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum zal 
zo'n 36 maanden in 
beslag nemen. Vier 
maanden zijn nu om. 
Toch is er al erg veel 
gebeurd in het gebied. 

V
ier maanden op stoom 

. en nog een hele lange 
weg te gaan. Dat geldt 
op dit moment voor het 
de Gebiedsontwikke

ling Ooijen-Wanssum. Eind 2020 
moet het 223 miljoen euro kostende 
project klaar zijn. Dan zal er een 
groot, aaneengesloten stuk natuur 
van 540 hectare liggen waar de 

Maas op piekmomenten al het over
tollige water in kwijt kan. Vijf nieu
we bruggen, een fietstunnel en nieu
we rondwegen moeten er tegen die 
tijd ónder meer voor zorgen dat het 
goed wonen blijft in de omliggende 
dorpen. 
Zo wordt er op dit moment hard ge
werkt aan de fietsbrug op de Meer
losebaan waarvan schoolgaande 
kinderen waarschijnlijk al _het vol
gend schooljaar gebruik kunnen 
maken en de bijbehorende Parallel-

weg. Verder moeteeri kapelletje in 
het plangebied binnenkort plaats
maken voor de werkzaamheden. 
Het kleine bouwwerk wordt in z'n 
geheel opgepiikt en ·op een andere 
plek neergezet. 
Bij de Ooijenseweg lijkt er plotse� 
ling een stuk van een brug in een wei 
te staan, maar het gaat hier om het 
eerste stuk van de Brug Ooijen. 
Voor deze brug van 200 meter lang 
die 3,5 meter boven het maaiveld 
komt, is een speciale mal gemaakt 

die telkens een stuitje op zal schui
ven. Als deze brug klaar is, wordt de 
mal nog eens gebruikt voor een an
dere brug in dit project. Het ko
mend weekend zijn er rondleidin
gen door het plangebied. De belang
stelling daarvoor is zo groot,.,dat ze 
helemaal vol zitten. 

Links boven: plek waar de fiets
brug komt, rechts: Kapel, links 
onder: brug Ooijen. FOTO'S LÊ GIESEN


