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‘Ooijen-Wanssum straks waterrijk 
natuurgebied’
Aannemerscombinatie Mooder Maas is over negen maanden vertrokken uit Blitterswijck, Geijsteren en 
Wanssum. De hoogwaterbescherming van de Maasdorpen is eind 2020 afgerond. Omgevingsmanager Keesjan 
van den Herik van projectbureau Ooijen-Wanssum belooft de dorpen niet in een bouwput achter te laten. 
“We gaan het gebied compleet inrichten met paden en bruggetjes. Het is er straks heel aantrekkelijk voor 
wandelaars en fietsers en alles is vrij toegankelijk. Het wordt een hele belevenis in deze waterrijke omgeving”, 
vertelde Van den Herik op woensdag 11 maart tijdens een presentatie in het gemeentehuis.

Toch moeten de natuurliefhebbers niet 

direct al te hoge verwachtingen heb-

ben. “Als we eind dit jaar zijn vertrok-

ken, dan zal het nog een kaal gebied 

zijn. Er moet eerst één groeiseizoen 

overheen zijn gegaan. Dan ken je 

het gebied niet meer terug door de 

nieuwe vegetatie”, zei Van den Herik. 

Volgens hem komt er meer natuur 

terug dan er ooit is geweest en alle 

‘mooie’ plekjes worden toeganke-

lijk. “Er komen 61 toegangen tot het 

natuurgebied met daarin een net-

werk van wandelpaden met infobor-

den en zuilen. Wandelaars kunnen 

straks op plekken komen die voorheen 

verborgen bleven. We zorgen voor 

struinpaden, loopvlonders, omme-

tjes en paden voor mindervaliden. 

Steilrandpoorten vormen de entree 

van de overgang van een laag naar 

een hoog landschap. Ze zijn uitno-

digend om het gebied in te gaan.” 

Op enkele plekken komt een blote-

voetenpad zoals bij de kasteelruïne in 

Blitterswijck.

Van den Herik vertelde dat er veel 

aandacht is voor fietsverbindingen. 

Langs de rondweg en om het bedrij-

venterrein komen vrijliggende fiets-

paden. De fietstunnel en fietsbrug in 

Wanssum zijn al in gebruik genomen. 

“De Maasweg tussen Blitterswijck en 

De Kooy in Wanssum gaan we asfal-

teren. Het is nu nog een halfverharde 

weg van slechte kwaliteit. Dit wordt 

een erg mooie fietsroute langs de 

Maas met aan beide kanten prachtig 

uitzicht over het water en de natuur.”

Nieuw is het fietsen over de dijk. 

“In Limburg kennen we deze traditie 

niet zoals elders in Nederland. Dit is 

een van de eerste gebieden in onze 

provincie waar het kan. Vanwege de 

privacy van omwonenden kan het 

helaas niet overal. Al fietsend over de 

dijk krijg je een heel mooi uitzicht over 

het waterrijke gebied.”

Water komt er meer dan er ooit is 

geweest. Dat komt door de vele 

afgravingen, met als grootste pro-

ject de hoogwatergeul in Wanssum 

onder de Koninginnebrug naar Well. 

“Veel water zal er altijd zijn, ook in 

de zomer tijdens droge perioden. 

Dit biedt een mooie gelegenheid voor 

een avontuurlijke inrichting”, vertelde 

Van den Herik. Er komen plaatbrug-

getjes en stapstenen. Enkele wegde-

len staan na regenbuien onder water. 

Wandelaars, fietsers en ook auto’s 

kunnen er gewoon door. “Zoals je ook 

in de Ardennen ziet. Vooral in een heel 

natte periode zoals we nu hebben 

gehad, geeft dit een extra belevings-

waarde.”

De Ooijenseweg in Blitterswijck krijgt 

een andere richting. “Het is nu geen 

fijne weg om te fietsen. Het is ook 

gevaarlijk want je wordt er bijna van 

de sokken gereden. Door de bruggen 

is dit straks een mooie route om het 

gebied te leren kennen met uitzicht op 

waterpartijen en de oude Maasarm.” 

De toeristische fietsroute tussen 

Blitterwsijck en Broekhuizenvorst 

wordt van een asfaltlaag voorzien. 

De fietspaden door het natuurgebied 

krijgen een halfverharding van Komex. 

“Dit materiaal voldoet goed ook als 

het pad onder water komt te staan.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

Geen beschermde status
Sloop kloostermuur gaat door
Het college is niet bereid om mee te werken aan het opschorten 
van de sloopwerkzaamheden van de kloostermuur in Blitterswijck. 
Dat liet wethouder Jan Loonen weten tijdens de commissieverga-
dering op woensdag 11 maart naar aanleiding van vragen van 
Venray Lokaal.

Venray Lokaal ziet de klooster-

muur in Blitterswijck als een inte-

graal onderdeel van het kasteel. 

“Het kasteel en de kloostermuur 

zijn al heel lang op deze plek 

aanwezig en hebben al heel wat 

water voorbij zien komen. Zij heb-

ben daarmee historische rechten 

die gerespecteerd dienen te wor-

den. Historie kan niet klakkeloos 

vanwege projecthaast worden 

weggevaagd.” De partij vroeg zich 

af waarom de gemeente de kern-

groep niet ondersteunde bij haar 

onderhandelingen over behoud 

van de kasteelmuur met het pro-

jectbureau.

Geen tijd
Volgens wethouder Jan Loonen 

hebben het terrein en de kloos-

termuur in Blitterswijck geen 

wettelijke beschermde status als 

archeologisch of gebouwd monu-

ment. Het college overweegt ook 

niet om de muur een beschermde 

status te geven. “Er is na jaren van 

voorbereiding geen tijd meer voor 

nieuwe ontwerpen, planningen en 

vergunningen. Eind dit jaar moet 

de gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum helemaal uitgevoerd 

zijn. Het wijzigen van de plannen 

rondom de kloostermuur lijkt iets 

kleins zijn, maar nieuwe ontwer-

pen en vergunningen leveren 

negen maanden vertraging op. 

Het college is niet bereid om mee 

te werken aan het opschorten van 

de sloopwerkzaamheden van de 

muur.”

Enquête
Kerngroep Blitterswijck hield een 

enquête in Blitterswijck waar-

uit bleek dat 91 procent van de 

inwoners wil dat de klooster-

muur blijft staan. Henny Jenner uit 

Blitterswijck streefde ernaar om 

de sloop van de muur uit te stel-

len tot einde van het jaar, zodat er 

een breed gedragen oplossing kon 

worden genomen. “Ik vind het 

nogal lomp dat al die tijd niemand 

mij een goede onderbouwing 

kon geven waarom de sloop door 

moet gaan. Door de sloop van de 

muur gaat een stukje cultuur van 

Blitterswijck kapot. Ik heb gezien 

dat ze al stiekem stukjes muur aan 

het afbreken zijn. Ik vind niet dat 

de overheid zo niet met ons om 

moet gaan”, aldus Jenner.

Tekst Jeanine Hendriks

Geluidsoverlast
Smaktenaar wil betere 
afscheiding zonnepark
Ed Poels is direct aanwonende van het beoogde zonnepark van 
Kronos Solar in Smakt. In een brief aan gemeente Venray uit hij 
zijn ongenoegen over het plan. ‘Met mensen wordt geen rekening 
gehouden’, stelt hij.

Ed Poels woont aan Loobeek 

vlak bij snelweg A73. Zijn groot-

ste zorg is de geluidsoverlast van 

het zonnepark in combinatie met 

het geluid van het verkeer op de 

A73. Voor de Smaktenaar is een 

deugdelijke afscheiding rondom 

het zonnepark van groot belang. 

Het liefst ziet hij een schutting 

als geluidscherm. Een hoge haag 

die het hele jaar door groen blijft, 

is ook een mogelijkheid.

Gesprek
In februari 2019 had hij een 

gesprek met Laurens van Ochten 

van Kronos Solar. In het gespreks-

verslag miste Poels de gemaakte 

afspraken over de omheining. 

Die zijn er later op zijn verzoek nog 

aan toegevoegd. In het gesprek is 

ook toegezegd dat omwonenden 

op de hoogte worden gehouden 

van veranderingen in het plan.

Kronos Solar organiseerde op 

5 februari een inloopbijeenkomst 

in Hotel Asteria in Venray. Ed Poels 

ontving een uitnodiging, maar 

geen informatie over het gewij-

zigde plan. Tijdens de inloopbij-

eenkomst kreeg hij te horen dat 

drie soorten aanplant in de omhei-

ning komen waarvan een derde 

deel groenblijvend is.

Via de dorpsraad en werkgroep 

zonnepark Smakt kreeg hij het 

inrichtings- en natuurbeheer-

plan in handen. ‘Met verbazing 

heb ik naar de beplanting geke-

ken’, schrijft hij in de brief. Als 

het groen in de winterperiode het 

blad verliest, is er geen enkele 

afscheiding die het geluid absor-

beert. ‘Dit zal echt anders moeten. 

Horen wij er soms niet meer bij’, 

vraagt Poels zich af.

Onvoorstelbaar
Jan Koopmans van werkgroep 

zonnepark Smakt noemt dit een 

treffend voorbeeld hoe Kronos 

Solar met de omgevingsdialoog 

is omgegaan. “Onvoorstelbaar. 

En dan roept de gemeente ook 

nog dat Kronos Solar voldoet aan 

de eisen van KODE.”

Tekst: Henk Willemssen

Ruimtes beschikbaar stellen
Versterkte samenwerking Petrus’ 
Bandenschool en Oranjebuurt
Vertegenwoordigers van de Oranjebuurt in Venray en de directie van de Petrus’ Bandenschool hebben maan-
dag 9 maart een intentieverklaring ondertekend waarin ze aangeven de samenwerking te gaan aanscherpen. 
De bewoners van de Oranjebuurt en de Petrus’ Bandenschool hebben de gezamenlijke intentie om deze cen-
trale functie, beschreven als het ‘kloppend hart’ van de wijk, verder uit te bouwen.

Beide partijen gaan samenwerken door 

ruimtes in de school beschikbaar te stel-

len voor bijeenkomsten, activiteiten en 

ontmoetingsmomenten voor de bewo-

ners van de wijk. De bewoners van de 

Oranjebuurt kunnen praktische steun, 

expertise en ondersteuning bieden 

bij schoolprojecten en kluswerkzaam-

heden. Daarnaast kan er gezamenlijk 

geacteerd worden bij projecten waarbij 

de inrichting van de leefomgeving en 

de verkeersveiligheid centraal staan, 

maar ook bij activiteiten.

Een concreet plan is om de ‘vrij-

dagmiddag ontmoetingsgroep’ 

voor eind dit jaar te verhuizen van 

Eva Vrouwencentrum naar de aula 

van de school. De ruimte bij Eva 

Vrouwencentrum wordt te klein en 

op school zijn er meer mogelijkhe-

den, waarbij ook de leerlingen betrok-

ken kunnen worden. Daarnaast stelt 

de Oranjebuurt als doel om het herin-

richtingsplan Schoolplein/Kolkweg de 

komende maanden verder uit te wer-

ken en voor 1 juli ter beoordeling bij de 

gemeente Venray indienen.




