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Routebeschrijving

Van locatie Broekhuizenvorst/Ooijen naar locatie Wanssum
Bent u met de fiets?
• Sla linksaf bij het verlaten van het bouwterrein
• Volg de Ooijenseweg tot aan de kruising Venkenweg/Molenweg. Sla rechtsaf de Venkenweg in 

(bij bordje woning 20/22)
• Sla het zandpad in. De Venkenweg gaat over tot de Elsholsterweg, de Busweiderweg en 

vervolgens tot de Veerweg (langs Tante Jet op)
• Aangekomen in het dorp slaat u aan het einde van de Veerweg linksaf, de Kerkstraat in
• Aan het einde van de Kerkstraat slaat u rechtsaf, de grote weg op: de Oude Heerweg
• Volg de grote weg tot aan de rotonde. Bij de rotonde slaat u linksaf en fietst u door totdat u 

Wanssum uit fietst (over de Venrayseweg). Daar ziet u aan de rechterzijde de bouwplaats en 
de parkeerplaats voor fietsers. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. 
Het adres is tegenover Venrayseweg 35.

Bent u met de auto?
• Sla linksaf bij het verlaten van het bouwterrein
• Volg de Ooijenseweg tot voorbij Blitterswijck tot u bij de rotonde uitkomt
• Op de rotonde slaat u linksaf en rijdt u door tot de stoplichten
• Daar slaat u rechtsaf, de Meerlosebaan op
• Bij het kruispunt ziet u aan de linkerkant de parkeerplaats. Volg de aanwijzingen van de 

verkeersregelaars.  

Van locatie Wanssum naar locatie Broekhuizenvorst/Ooijen
Bent u met de fiets? 
• Sla linksaf bij het verlaten van het bouwterrein
• Fiets door tot aan de rotonde. Daar slaat u rechtsaf en direct weer linksaf, richting 

Blitterswijck
• Fiets door Blitterswijck en sla, bijna aan het einde van het dorp, linksaf de Kerkstraat in
• Neem de eerste afslag naar rechts, de Veerweg in (richting Tante Jet)
• Bij de scherpe bocht links aanhouden; de Veerweg gaat over tot de Busweiderweg (zandpad), 

vervolgens de Elsholterweg en de Venkenweg. 
• Op de kruising gaat u linksaf de Blitterswijckseweg op
• Deze weg volgt u tot u aan de rechterzijde de brug ziet verschijnen. Sla bij de eerste ingang 

rechtsaf, naar de parkeerplaats voor fietsers. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. 
Het adres is Ooijenseweg 15. 

Bent u met de auto?
• Rijd terug over de Meerlosebaan, naar de Venrayseweg (N270)
• Sla linksaf bij de stoplichten, de Venrayseweg op
• Rijd door tot de rotonde en sla daar rechtsaf en direct weer linksaf, de Blitterswijckseweg op

(richting Blitterswijck)
• Volg deze weg (circa 6/7 km) tot u aan de rechterzijde de brug ziet verschijnen. Rijd de brug 

voorbij. De ingang voor de auto’s is vlak voor de tijdelijke brug aan uw rechterzijde. Volg de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars. 

Wilt u met de fiets nog meer zien van het gebied? Op de website www.ooijen-wanssum.nl vindt 
u een fietsroute van circa 35 km. De fietsroute gaat langs tal van verschillende en bijzondere 
plaatsen van de gebiedsontwikkeling.
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Welkom

Van harte welkom bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum. Tijdens deze dag hebben we twee locaties in 
het projectgebied opengesteld voor u. 

• Brug Ooijen (Broekhuizenvorst/Ooijen)
• Rondweg West (Wanssum)

Op de plattegronden ziet u wat er alllemaal te zien en 
te doen is. Het bouwterrein is vandaag opengesteld van 
10.00 tot 16.00 uur. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
deze stellen aan één van onze medewerkers. Zij zijn te 
herkennen aan de oranje hesjes. 

Voor de kinderen is er op beide locaties een zandbak en 
een springkussen. Daarnaast kunnen ze meedoen met de 
korte quiz en/of tekenwedstrijd. 

U krijgt bij binnenkomst een consumptiebon. Hiervoor 
kunt u een kop thee/koffie of water halen bij de catering. 
Voor de kinderen is er een ijsje. Friet en snacks kunnen 
op eigen kosten worden gekocht bij de twee mobiele 
snackbars. 

Informatie

Op de achterkant vindt u een 
routebeschrijving naar de locaties.

Om de veiligheid te waarborgen 
vragen wij u vriendelijk op de 
aangegeven routes te blijven, niet 
op het materieel te klimmen en uw 
kinderen goed in de gaten te houden. 
Het gebruik van de springkussens is 
op eigen risico. Het bouwterrein is 
niet toegankelijk voor mindervaliden.

Tijdens deze dag worden foto’s 
gemaakt, die (online) gepubliceerd 
kunnen worden. 

Wij wensen u een fijne dag!
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