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Bij de start van de
GebiedsOhtwikkeling
Ooijen-Wanssum in
november van 2017
was er een
computertekening die
liet zien hoe het
Maaslé?ndsch�p
tussen Broekhuizen
en Geijsteren er uit
zou komen te zien.
Inmiddels lijken
tekening en
wërkelijkheid erg veel
op elkaar.

OOIJEN-WANSSUM

Toekomstschets wordt
langzaam werkelijkheid

OOIJEN-WANSSUM

D

DOOR ANGELA JANSSENS

e zandwagens, wegwer
kers, wegenbouwers en
graafmachines zullen
nog tot eind 2020 het
straatbeeld deels bepalen in de dor
pen die rondom of middenin de Ge
biedsontwikkeling Ooijen-Wans
sum liggen. Ook met de diverse om-

leidingen die om de zoveel weken
weer veranderen, zullen b.uurtbe
wonersenvoorbijgangers voorlopig
nog even moeten leven. Maar wie
het gebied vanuit de lucht bekijkt,·
ziet dat de werkzaamheden de laat
ste maanden wel erg beginnen op te
schieten.
"De definitieve contouren worden
inderdaa,d ineens heel erg snel
zichtbaar,'' zegt een woordvoerder

van Mooder Maas, de aannemers
combinatie die verantwoordelijk is
voorde gebiedsontwikkeling dieon
der meereen groot, aaneengesloten
stuk ni:ituur van 540 hectare zal op
leveren. Doel van dit alles is dat het
hele gebied in de · toeköinst be
schermd is tegen hoogwater. Om
dat te bereiken, wordt in· drie jaar
tijd circa 3,7 miljoen kubieke meter
grond · afgegraven. Er zijn circa

Foto boven: de situatie nu. Kleine foto: de toekomstschets van
ruim twee jàar geleden. FOTO JOHAN ROERINK
230.000 kiepwaget1s nodig om al die
grond te verplaatsen.
Dat er intussen ook al nieuwe brug
gen in het gebied zijn gerealiseerd,
een (gedeelte van) een rondweg en
allerlei nieuwe rotondes, kan nie-:
mand die weleens in deze streek
komt ontgaan zijn.

Oude gebouwen zijn gesloopt en
geulen zijn gegraven. Onder meer
twintig kilometer aan waterkerin
gen worden er in totaal inhet gebiec;i
àangelegd. Bij. de start van de ge
biedsontwikkeling is verteld dat dit
megaproject zo'n 223 miljoen èurö
zal kosten.
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