
Terugblik 2018 
Vanaf 2018 zijn de ontwikkelingen in het centrum van 
Wanssum goed te zien. De damwanden van de jacht-
haven aan de zijde van de Jumbo zijn geplaatst, de 
eerste taluds zijn ingezaaid en de landhoofden van de 
nieuwe brug zijn inmiddels goed zichtbaar. 

Wat staat er op de planning voor 2019?
In 2019 worden de werkzaamheden intensiever en 
complexer. In de fasering van het werk moet Mooder 
Maas rekening houden met factoren als het hoogwa-
terseizoen, vaarseizoen en het opvangen van hoog-
teverschillen tussen de nieuwe brug en de bestaande 
wegen. Tegelijkertijd moet het verkeer over de Venray-
seweg/Brugstraat door blijven rijden. Op de kaart op de 
volgende pagina staat aangegeven in welke periode 
welke werkzaamheden plaatsvinden. Deze planning is 
indicatief en kan door diverse omstandigheden worden 
beïnvloed, bijvoorbeeld door weersomstandigheden 
en hoogwater. Op de website en facebook publiceren 
we geregeld een meer gedetailleerde planning. Ook 
gaan we het komende jaar diverse keren informeren 
via de uitvoeringsnieuwsbrief. Via de website www.
ooijen-wanssum.nl kunt u zich inschrijven voor de uit-
voeringsnieuwsbrief. 

Samengevat bestaan de werkzaamheden uit: 

Afsluiting Geijsterseweg
Van maandag 11 februari tot en met circa week 15 
(12 april) wordt de Geijsterseweg ter hoogte van de 
kruising Brugstraat afgesloten. Dit in verband met een 
riool dat onder de Brugstraat onder de weg door wordt 
geperst. Voor het verkeer, fi etsers en voetgangers geldt 
een aangepaste route. Zie voor de aangepaste route 
voor de fi etsers en voetgangers en de omleidingsroute 
voor het autoverkeer bijbehorende kaarten. De be-
drijven en woningen blijven bereikbaar via de nieuwe 
rondweg. 

Afgraven Den Schellaert en voormalig benzinepompterrein
Voor de uitbreiding van de jachthaven wordt grond ter 
hoogte van Den Schellaert en de voormalige benzine-

pomp afgegraven, nieuwe damwanden geplaatst en het oude 
bergbezinkbassin verwijderd. In februari start Mooder Maas 
met het verwijderen van asfalt van het terrein van Den Schel-
laert. Aansluitend start Mooder Maas met het verlagen van 
de terreinen en plaatsen van nieuwe damwanden. Zodra de 
nieuwe damwanden staan kunnen de oude damwanden wor-
den verwijderd. Vanaf maart vindt ook geregeld grondtransport 
plaats. Grond wordt afgevoerd vanaf Den Schellaert, via de 
Geijsterseweg richting de rondweg. De ene week is de fre-
quentie van het grondtransport hoger dan de andere week. 

In gebruik nemen van de nieuwe brug
Medio 2019 wordt de nieuwe brug over het Molenbeekdal in 
gebruik genomen. Voor die tijd wordt de aansluiting van de 
brug naar de Venrayseweg en Brugstraat gemaakt. Deze aan-
sluitingen bestaan deels uit tijdelijk asfalt en deels uit defi nitie-
ve bestrating. De aansluitingen worden grotendeels naast de 
bestaande Venrayseweg/Brugstraat voorbereid en aangelegd, 
zodat hinder voor verkeer zo klein mogelijk is. De stoep aan de 
zuidzijde van de huidige brug blijft beschikbaar voor voet-
gangers. Ter hoogte van de parkeerplaats bij de Sportlaan 
wordt indien nodig met een lus voor voetgangers over de par-
keerplaats gewerkt, zodat voetgangers aan de zuidzijde van 
de Venrayseweg/Brugstraat kunnen blijven lopen.

Nadat de brug in gebruik is genomen, rijdt het verkeer aan 
de westzijde (Sportlaan) over defi nitieve bestrating en aan de 
oostzijde over tijdelijk asfalt.

Vooruitblik 2020
In 2020 staan de volgende werkzaamheden op de planning:

• Inrichting van watertuin (west)
• Inrichting brugplein (oost)
• Afronden rondweg, liggers brug haven (medio 2020)
 en afwerken brug haven
• Afronden/afwerken aansluitingen nieuwe brug 
 (na openstelling rondweg).
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zich inschrijven voor de uitvoeringsnieuwsbrief. 

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



Gedurende de werkzaamheden in het centrum van Wanssum en in/aan het Molenbeekdal is hinder voor de omgeving te 
verwachten in de vorm van geluid, trillingen en stof. In onderstaande tabel is de hinder op hoofdlijn weergegeven. 
Bij woningen die het dichtst bij de werkzaamheden liggen, is een bouwkundige vooropname uitgevoerd.

Informatie werkzaamheden centrum wanssum
Hinder

Veroorzaakt door: Nodig voor: Maatregel: Type: Wanneer:

Machine die de 
damwanden in de 
grond trilt of uit de 
grond trekt

Damwanden zijn onderdeel 
van een toekomstbestendige 
waterkering

We trillen de damwanden 
in plaats van resoneren 
of heien. Trillen is een 
methode waarbij minder 
geluid en/of trillingen 
vrijkomen

Geluid en trillingen Op verschillende 
momenten tot het  
4e kwartaal van 
2019

Sloopkraan Het slopen van het oude 
bergbezinkbassin en de brug

Indien mogelijk zetten we 
een kleinere machine in. 
Tijdens droge omstandig-
heden wordt het 
materiaal nat gemaakt

Geluid, trillingen en 
stof

In mei en/of juni

Bemalingspomp Een bemaling is nodig om 
droog te kunnen werken

De pomp staat ter hoog-
te van de bouwkuip van 
de boringen, ter hoogte 
van de Geijsterseweg en 
de Meerloseweg

Geluid Tijdens de boringen 
van het riool. De 
bemaling staat 24 
uur per dag aan

Vlindermachine Voor het vlinderen (verdich-
ten) van het beton van het 
brugdek

- Geluid Op twee verschillen-
de momenten in de 
periode maart, april 
mei. Afhankelijk van 
de droogtijd van het 
beton kan het vlinde-
ren ook ’s avonds / ‘s 
nachts plaatsvinden

Rijplatenbaan Voor de werkzaamheden 
aan de brug en transport van 
grond wordt een rijplaten-
baan aangelegd

Toepassen van grote 
rijplaten beperkt geluid. 
Nathouden en vegen van 
de rijplaten beperkt stof

Geluid en stof tot en met derde 
kwartaal 2020

Grondwals Verdichten van fundering 
aansluitingen/nieuw tracé

Grondwals moet gebruikt 
worden om benodigde 
stevigheid van de grond 
te krijgen

Trilling Verschillende mo-
menten tijdens het 
project. Onder ande-
re bij het dichten van 
de bouwkuip voor de 
boring, het aantrillen 
van onder nieuwe 
delen van de weg, 
etc.

Groot materieel:
Bulldozer
Rupskraan
Dumpers

Voor het verlagen van het 
terrein wordt groot materieel 
ingezet

- Trilling (licht), geluid 
(motoren en vei-
ligheidspiep voor 
achteruit rijden)

Heel 2019 
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