
Brug Blitterswijck
Brug Blitterswijck zorgt ervoor dat de omliggende dorpen  
bereikbaar blijven als de Oude Maasarm bij hoogwater 
weer mee gaat stromen. De brug is ongeveer 130 meter 
lang en biedt straks een prachtig uitzicht over de Oude 
Maasarm. In juli wordt de brug aangesloten op de Ooijen-
seweg. Om de aansluitingen te kunnen maken wordt de 
Ooijenseweg van vrijdagavond 5 juli tot en met maandag-
ochtend 8 juli afgesloten voor verkeer. De weg wordt afge-
sloten van de kruising Boltweg/Ooijenseweg tot en met de 
kruising Kerkstraat/Ooijenseweg. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit: 

• Het opbreken van de bestaande Ooijenseweg 
• Aanbrengen nieuwe rioolleiding 
• Aanbrengen waterkering onder de weg
• Het hoogteverschil tussen brug Blitterswijck en de  

Ooijenseweg aanvullen
• Aanbrengen fundering nieuwe tracé
• Asfalteren nieuwe tracé
• Aanbrengen belijning 
• Afwerken bermen 

Gedurende de werkzaamheden is hinder voor de directe 
omgeving te verwachten in de vorm van geluid en trillingen. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de huidige asfalt-
laag verwijderd door middel van een freesmachine. 

Vervolgens wordt de fundering gereed gemaakt voor de 
nieuwe asfaltlaag. Dit gebeurt door middel van een grond-
wals en brengt trillingen met zich mee. 

Voor de aanvoer van het asfalt vinden transportbewegingen 
plaats.  

Kruising Molenweg/Blitterswijckseweg
In tegenstelling tot eerdere berichten sluiten we de kruising 
Molenweg/Blitterswijckseweg dit weekend niet af. Hier  
vinden geen werkzaamheden plaats.  

Omleidingsroute
Vanaf vrijdagavond 5 juli 18.00 uur wordt de Ooijenseweg 
ter hoogte van brug Blitterswijck afgesloten voor al het 
verkeer. Tijdens de afsluiting wordt verkeer vanuit Broek-
huizenvorst en Blitterswijck omgeleid via Swolgen, Tienray 
en Meerlo. Vrachtverkeer wordt via de A73 omgeleid. Om 
sluipverkeer tegen te gaan wordt de Veerweg tijdens de 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De Veerweg 
blijft bereikbaar voor fietsers, voetgangers en aanwonenden. 
Op de kaart op de volgende pagina ziet u de omleidings-
route. 

Planning
Wanneer alles volgens planning verloopt wordt de brug op 
maandag 8 juli om 06.00 uur opengesteld voor verkeer. 
Deze planning is indicatief en is afhankelijk van diverse fac-
toren, waaronder de weersomstandigheden. Mocht er een 
wijziging in de planning zijn, dan melden we dit op facebook 
en op de website www.ooijen-wanssum.nl. 

Informatie aansluiting Ooijenseweg op Brug Blitterswijck
Werkzaamheden, planning en omleidingsroute 

Op de hoogte blijven
Tijdens de uitvoering vindt u de meest actuele 
informatie over de planning, werkzaamheden en 
omleidingsroutes op:

Website: www.ooijen-wanssum.nl
Facebook: OoijenWanssum
Nieuwsbrief: aanmelden via de website



Omleidingsroute afsluiting Ooijenseweg Blitterswijck
Lokaal verkeer

Lokaal verkeer richting centrum Blitterswijck wordt omgeleid via N270 of via Tienray/Meerlo/Wanssum. Lokaal verkeer 
richting Ooijen/Broekhuizenvorst wordt omgeleid via Tienray en Swolgen. Op onderstaande kaart ziet u de omleidings- 
route voor lokaal verkeer. Vrachtverkeer wordt via de A73 en de N270 (Wanssum) omgeleid of via de A73/Tienray/ 
Swolgen/Broekhuizenvorst/Ooijen (verkeer Walkro). Met de directe omwonenden is de bereikbaarheid afgestemd. 
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