
Korte terugblik 
Het afgelopen jaar hebben we veel werk verzet in het cen-
trum van Wanssum. In juni is het brugdek van de nieuwe 
brug gestort. Inmiddels zijn we bijna zo ver dat de brug 
open kan voor verkeer.
 
Openstelling nieuwe brug  
Naar verwachting gaat vanaf eind week 34/begin week 35 
het verkeer richting Well over de nieuwe brug. Vanaf dat 
moment wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd, 
zodat vanaf week 36 ook het verkeer richting Venray defi-
nitief over de nieuwe brug kan. Om de werkzaamheden uit 
te kunnen voeren geldt vanaf week 34 t/m week 37 buiten 
de spitsuren een om- en omregeling op de nieuwe brug. 
Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. 
 
Nieuwe situatie t/m opening rondweg (eind 2020) 
Op de volgende pagina staat uitgelegd hoe de situatie van-
af de openstelling van de nieuwe brug eruit komt te zien 
voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Werkzaamheden 
Aansluitend op de openstelling van de nieuwe brug vinden 
de volgende werkzaamheden plaats: 

• Sloop oude rijbaan en brug; 
• Aanbrengen damwanden;
• Aansluiten dijkring op locatie oude tracé Brugstraat/

Venrayseweg; 
• Realiseren aansluiting Geijsterseweg/Venrayseweg; 
• Inrichting / infrastructurele werkzaamheden.  

In onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke 
werkzaamheden wanneer plaatsvinden. Deze planning is 
indicatief en kan door diverse omstandigheden, waaronder 
weersomstandigheden, verschuiven.

Op de volgende pagina staat aangegeven welke mogelijke 
hinder de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. 

Afsluiting kruising Geijsterseweg/Venrayseweg 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt vanaf 
week 35 de Geijsterseweg ter hoogte van de kruising Brug-
straat/Venrayseweg afgesloten. Naar verwachting gaat de 
Geijsterseweg in januari 2020 weer open. Verkeer richting 
Geijsteren gaat via de N270/de Zomp/Oostrumseweg. 
Verkeer richting Maashees wordt omgeleid via de N270/
A73/Maasheseweg/Monseigneur Geurtsstraat. Fietsers/
voetgangers worden omgeleid via de Meester Ruttenstraat. 
Op bijgevoegde kaart ziet u de omleidingsroutes.  

Afsluiting Burgemeester de Weichshavenstraat
Om de aansluiting van de Burgemeester de Weichsha-
venstraat op de nieuwe brug te kunnen maken wordt de 
Burgemeester de Weichshavenstraat vanuit de Brugstraat 
vanaf eind week 34 afgesloten. Naar verwachting duurt de 
afsluiting tot en met week 36. Aanwonenden en de Jumbo 
zijn bereikbaar via de Stayerhofweg/Piet van Elsstraat.  

Transport
Tijdens de werkzaamheden vindt transport plaats voor de 
aan- en afvoer van materialen, machines en grond. Het 
transport gaat via de Geijsterseweg, richting de nieuwe 
rondweg. De frequentie van het transport kan per week 
variëren.

Werkzaamheden Geijsteren
Tegelijkertijd met de werkzaamheden starten we met de 
werkzaamheden in Geijsteren. Hiervoor wordt vanaf week 
35 de kruising Wanssumseweg/Maasheseweg afgesloten 
voor circa 10 weken. Op de website staat meer informatie 
over de werkzaamheden in Geijsteren. 

Informatie werkzaamheden centrum Wanssum
Openstelling nieuwe brug en afsluiting kruising Geijsterseweg
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Afsluiting 
Geijsterseweg
Sloop oude brug 
en oude rijbaan
Plaatsen damwan-
den t.h.v. oude 
rijbaan
Aansluiten dijkring 
t.h.v. oude rijbaan
Realiseren 
aansluiting 
Geijsterseweg

Inrichting/ infra-
structurele werk-
zaamheden 
Transport



Gedurende de werkzaamheden is hinder voor de omgeving te verwachten in de vorm van geluid, trillingen en 
verkeersomleidingen. In onderstaande tabel is de hinder in hoofdlijnen weergegeven. 

Informatie werkzaamheden brug centrum Wanssum
Nieuwe situatie en mogelijke hinder

Veroorzaakt door Nodig voor Type Wanneer

Freesmachine Het verwijderen van de 
asfaltlaag van de oude rijbaan

Geluid: ratelen en schrapen van asfalt. 
Veiligheidspiep bij achteruitrijden. De ma-
chinist op de freesmachine communiceert 
via de claxon met de chauffeurs

Week 35

Sloopkraan Het slopen van de oude brug Geluid, trillingen en stof Week 37 en week 38 

Groot materieel: 
Bulldozer 
Rupskraan 
Dumpers 
Grondwals

Voor het aansluiten van de Geijs-
terseweg op het nieuwe tracé en 
het aansluiten van de dijkringen

Trillingen, geluid (motoren en veilig-
heidspiep voor achteruit rijden)

Heel 2019

Transport De huidige asfaltlaag wordt 
gefreesd en afgevoerd. Daar-
naast wordt grond afgegraven en 
aangevoerd voor de dijk en het 
aansluiten van de Geijsterseweg 
op het nieuwe tracé

Geluid: van vrachtwagens Heel 2019

Machine die de 
damwanden in de 
grond trilt

Damwanden zijn onderdeel van 
de toekomstbestendige 
waterkering

Geluid en trillingen Week 39 t/m 41

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

Nieuwe situatie 
De situatie vanaf de openstelling van de nieuwe brug (circa 1.5 jaar): 

• Toegestane snelheid brug is 30 km/u. Hiervoor brengen we bebording en markeringen op de weg aan.
• Aan beide zijden van de brug komt een zebrapad zodat fietsers/voetgangers kunnen oversteken. 
• Op de brug komt tussen het voet- en fietspad en de rijbaan een barrier (zie onderstaande doorsnede). 
• Het verkeer aan de westzijde van de brug (Sportlaan) rijdt over definitieve bestrating. Het verkeer aan de oostzijde rijdt 

over tijdelijk asfalt.  

Deze situatie geldt totdat de nieuwe rondweg klaar is (eind 2020). 



Wanssum

A73

Verkeer richting en vanuit Maashees: 
Monseigneur Geurtsstraat / Maashese-
weg / A73 / N270 en omgekeerd

Maashees

Afsluiting kruising 
Maasheseweg / Wanssumseweg in 
Geijsteren 
week 35 tot en met week 45 2019

De Zomp

Geijsteren

Omleidingsroute afsluiting Geijsterseweg Wanssum en kruising Geijsteren
Auto- en vrachtverkeer

Afsluiting kruising Geijsterseweg / 
Brugstraat in Wanssum
Week 34 tot en met januari 2020

N270

Verkeer richting en vanuit Geijsteren: 
N270 /de Zomp /Oostrumseweg en 
omgekeerd


