
1

1   Rijdt vanaf de P-plaats richting Hoofdstraat.

   Ga rechtsaf de doorgaande weg op

 Neem de 2e weg links (Mgr. Jenniskensstraat)

  Daarna weer de 2e weg links (= Megelsum) 

2   Aan de linkerhand heeft u in de verte zicht 
op camping ’t Karrewiel. De camping heeft 
bij de hoogwaters van 1993 en 1995 zelf een 
nooddijk aangelegd. Deze dijk maakt in de 
toekomst onderdeel uit van de maatwerk-
kering waardoor de camping een bescher-
mingsniveau van 1:50 jaar krijgt. 

 
   Bij de splitsing Megelsum/Kortenbos links 

aanhouden. Weg vervolgen tot u op door-
gaande weg in Blitterswijck uitkomt

3   U rijdt nu door het gehucht Megelsum. Dit 
ligt op geruime afstand van de Oude Maas-
arm maar via een aantal laagtes kan bij 
hoogwater het Maaswater hier toch door-
dringen. Voor een 5 tal woningen (waar on-
der de woningen Megelsum 3, 5 en 7) wordt 
via een maatwerkoplossing het bescher-
mingsniveau verbeterd.

4   Aan uw rechterhand heeft u zicht op de 
Klimaatbuffer.  
 
In 2013 heeft Staatsbosbeheer vooruitlo-
pend op de gebiedsontwikkeling op eigen 
terrein de zogenaamde Klimaatbuffer aan- 
gelegd. Klimaatbuffers zijn ingericht om 
de gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen.  
 
Op de van oorsprong laaggelegen delen van 
het landschap is een lange, vrij brede geul 
uitgegraven met een natuurlijk karakter die 
past bij het landschap. De geul is ongeveer 
3 kilometer lang, gemiddeld 60 meter breed 
en 1,20 m diep. De geul wordt op enkele 
plekken door wegen onderbroken. Norma-
liter staat het water in de geul stil; alleen bij 
hoge waterstanden op de Maas stroomt de 
geul mee en voert Maaswater af zodat de 
kans op overstromingen vermindert.  
 
In de klimaatbuffer zijn uitzichtpunten 
en nieuwe wandelmogelijkheden gereali-
seerd. In het gebied lopen kuddes Schotse 
Hooglanders en Brandrode runderen. De 
klimaatbuffer geeft een goed beeld van de 
toekomstige natuurlijke inrichting van de 

AUTOROUTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM 
Routebeschrijving

De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van 
maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt 
gereactiveerd, er worden dijken aangelegd en er worden twee hoogwatergeulen gerealiseerd. 
In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg gerealiseerd. 

Deze autoroute leidt u langs bijzondere plekken in het plangebied en geeft ter plaatse uitleg 
over de werkzaamheden. De uitvoeringsfase van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in 
2016 van start gegaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Mooder Maas en moeten 
in 2020 zijn afgerond. 

Startpunt:  Parkeerplaats gelegen aan Beatrixstraat, 5864 AG Meerlo. 
Lengte:   35,6 km
Wegtype:  Verhard en onverhard

Let op uw eigen veiligheid en die van anderen als u deze route rijdt.

Veel plezier!
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Oude Maasarm en de hoogwatergeulen in 
het plangebied Ooijen-Wanssum.

5   Aan de rechterhand passeert u het Vakantie- 
park “Roekenbosch”. 

   Op de doorgaande weg (= Oude Heerweg, en 
vervolgens Ooijenseweg) rechtsaf slaan

6   Zowel aan de linkerhand als de rechterhand 
heeft u zicht op de Wolterskampbeek; deze 
beek wordt opgenomen in de uitstroomope-
ning van de Oude Maasarm bij Blitterwijck. 
Aan de rechterhand heeft u zicht op Vakan-
tiepark “Het Roekenbosch”. Ter hoogte van 
het vakantiepark splitst de Oude Maasarm 
zich. Eén aftakking loopt via Blitterswijck 
richting Maas, de hoofdstroom vervolgt zijn 
weg richting Wanssum. Mede door een aan-
passing in de inrichting van “Het Roeken-
bosch” en een andere positionering van de 
parkeerplaats wordt een veilige en effec-
tieve doorstroming tussen Blitterswijck en 
buurtschap De Hei gerealiseerd.

7   Omdat het water in de toekomst vanaf Blit-
terswijck richting Maas moet kunnen stro-
men, loopt de Ooijenseweg ter hoogte van 
het Roekenbosch over een hoogwatervrije 
brug. Deze brug is ongeveer 120 m lang.  

De nieuwe Ooijenseweg buigt vanaf de 
woning Ooijenseweg 5 (= “Wijnhoverhof”) 
richting Maas en sluit via de hoogwatervrije 
brug verderop weer aan op de huidige weg. 
De brug “’t Veunderke” is op 8 juli 2019 
in gebruik genomen. Boerderij “Wijnho-
verhof” is in 1975 op de monumentenlijst 
geplaatst. 

8   Ter hoogte van de woning met huisnr. 32 
kruist u de hoogwaterbescherming “de Bolt”.

   De Ooijenseweg/Blitterswijckseweg volgen 
richting Broekhuizenvorst, bij de Molenweg 
rechts afslaan

9   De huidige Blitterswijckseweg/Ooijenseweg 
wordt mede vanwege het vele vrachtverkeer 
als een onveilige fietsverbinding ervaren. 
Een zandpad (= Wolterskampweg, gelegen 
aan uw rechterhand) dat evenwijdig loopt 
aan de Oude Maasarm wordt in de toekomst 
verhard en gaat dienst doen als fietsverbin-
ding tussen Blitterswijck en Ooijen. 

10   De witte woning aan de linkerhand is op een 
terp gebouwd. Deze woning staat volgens de 
huidige maatstaven op een hoogte van 1:250 
(= overstromingskans van 1x in de 250 jaar). 
Dit is het beschermingsniveau dat voor 

Toekomstimpressie Oude Maasarm
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woningen in het plangebied moet worden 
gerealiseerd.

    Bij Klimaatbuffer ’t Sohr linksaf richting  
Gubbelsvijver (= Nachtegaalstraat)

11   Aan de linkerhand ziet u de Gubbelsvijver 
van Hengelsportvereniging Eendracht uit 
Broekhuizenvorst. Deze visvijver ligt in de 
Oude Maasarm die in de toekomst bij hoge 
waterstanden in de Maas weer zal meestro-
men. De aanwezigheid van een visvijver in 
het stroomgebied van de Oude Maasarm is 
een onwenselijke situatie. In overleg met 
de hengelsportvereniging is gezocht naar 
een vervangende locatie. Hengelsportver-
eniging Eendracht gaat fuseren met Willem 
Barentz uit Lottum en gezamenlijk een 
nieuwe visvijver realiseren aan de Haasen-
donkerweg in Broekhuizen. 

12   Ter hoogte van de Nachtegaalstraat kruist 
u de dijkring Ooijen. Deze toekomstige dijk 
biedt bescherming aan de woningen in het 
gehucht Ooijen. De witte carréboerderij 
aan uw rechterhand is na realisatie van 
de gebiedsontwikkeling een binnendijkse 
woning en beschermd tegen hoogwaters op 
de Maas. 

 
   Einde van de weg rechtsaf (= Blitterswijckse-

weg, deze gaat over in Ooijenseweg en vervol-
gens Broekstraat)

13   De aan de rechterhand gelegen Ganzen-
kampstraat doorkruist de Oude Maasarm. 
Een deel van deze weg is vervallen. De twee 
verderop gelegen boerderijen aan de Gan-
zenkampstraat liggen zodanig hoog dat ze 
bij hoogwater niet zullen overstromen. De 
woningen blijven vanuit de andere zijde van 
de Ganzenkampstraat bereikbaar. 

   Vervolg de route via de Ooijenseweg/ 
Blitterswijckseweg

14   Lamb Weston heeft zich als leverancier 
gespecialiseerd op het gebied van vriesverse 
aardappelproducten. De producten worden 
geëxporteerd naar ruim 50 landen, zowel 
binnen Europa maar ook daarbuiten. 
 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
schept ruimte voor economische ontwikke-
ling. Vanwege de hoogwaterproblematiek 
gelden er momenteel beperkingen aan het 
bouwen in het stroomvoerende en bergende 
deel van de Maas. De gebiedsontwikkeling 
creëert meer ruimte dan noodzakelijk voor 
de waterveiligheid. Een deel van die ruimte 
kan gebruikt worden voor economische ini-
tiatieven. Lamb Weston is één van de bedrij-
ven die heeft aangegeven van deze ontwik-
kelingsruimte gebruik te willen maken. 

15   De oude verbindingsweg (Blitterswijckse-
weg/Ooijenseweg) tussen Broekhuizenvorst 

Toekomstimpressie Hoogwatergeul Ooijen
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en Ooijen lag op een verhoogd talud. Toen 
de kade, die de instroom van de Oude Maas-
arm afdamt, er nog niet lag diende deze 
weg als bescherming tegen hoogwater in de 
Oude Maasarm. De oude Ooijenseweg (in-
clusief bomen) is verwijderd en vervangen 
door een nieuwe 200 meter lange hoogwa-
tervrije brug. De Kweibrug is in maart 2019 
opengesteld voor verkeer. Fietsers kunnen 
in de toekomst over de dijk achter Lamb 
Weston, de Nachtegaalstraat en de Wolters-
kampstraat richting Blitterswijck fietsen. 

16   Na de overstromingen in 1993 en 1995 nam 
de regering snel maatregelen om dergelijke 
hoogwatersituaties in de toekomst te voor- 
komen. In april 1995 werd de Deltawet Grote 
Rivieren (DGR) van kracht die het mogelijk 
maakte om in korte tijd nooddijken aan 
te leggen. Eén van deze nooddijken is de 
DGR-kade bij Recreatiepark Kasteel Ooijen 
waarbij de verbinding van de Oude Maasarm 
met de Maas wordt afgesloten (gelegen aan 
uw linkerhand). Hiermee wordt voorkomen 
dat bij hoogwater Maaswater de Oude Maas-
arm instroomt. Voor de reactivering van de 
Oude Maasarm wordt deze dijk weggehaald 
en zal de Oude Maasarm straks bij hoogwa-
ter weer mee gaan stromen. Naar verwach-
ting gebeurt dat gemiddeld eens in de 8 jaar.

17   Nabij de kruising Ooijenseweg/Broekstraat 
stond een wit boerderijtje. Deze woning lag 
in het laaggelegen deel van de Oude Maas-
arm. Vanwege de lage ligging en de ligging 
ten opzichte van het dijk- en wegtracé is de 
woning door Gebiedsontwikkeling Ooijen- 
Wanssum aangekocht en inmiddels gesloopt.

18   Aan de rechterhand is door aannemer 
Mooder Maas een noodviaduct aangelegd. 
Deze ongelijkvloerse kruising wordt ge-
bruikt voor werkverkeer. Hiermee wordt 
voorkomen dat dumpers en ander materieel 
de doorgaande weg moet kruisen.

  De Broekstraat volgen tot in Broekhuizen. 
Sla linksaf de Veerweg in en volg de weg naar 
de veerstoep. 

19   Bij de aanleg van een dijk met een bescher-
mingsniveau van 1:250 (= de kans op een 
overstroming van 1 x in de 250 jaar) zou het 
hele dorpsaanzicht van Broekhuizen achter 
een hoge wal verdwijnen. Om het aanzicht 

van het dorp en het uitzicht van de bewo-
ners van de Veerweg te behouden is er in 
overleg met de betrokkenen gekozen voor 
de aanleg van een maatwerkkering in de 
achtertuinen van de bewoners. De verant-
woordelijk voor het onderhoud e.d. ligt bij 
de bewoners zelf. Op de gevel van het Maas-
hotel geeft een standlijn de hoogwaters van 
1993 en 1995 aan. 

  Ga terug via de Veerweg naar de doorgaande 
weg (= Hoogstraat) en sla rechtsaf richting 
Broekhuizenvorst. Deze weg gaat over in 
Broekstraat

20   De woning gelegen aan de Broekstraat 1/3 
is door Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wans-
sum aangekocht. Vanwege de aanleg van 
het dijktracé dat Broekhuizenvorst moet 
beschermen, is deze woning in voorjaar 
2018 gesloopt.

21   Vanaf de Broekstraat heeft u aan uw rech-
terhand zicht op de toekomstige hoogwater-
geul Ooijen. Deze hoogwatergeul gaat een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de afvoer 
van hoogwater. Op een oppervlakte van 
zo’n 120 voetbalvelden wordt tussen de 1 en 
3 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 
6 meter. Door de afgraving van 1,8 miljoen 
kubieke meter grond in deze binnenbocht 
van de Maas ontstaat een betere doorstro-
ming bij hoogwater waardoor Maaswater 
sneller kan worden afgevoerd. Hoogwater-
geul Ooijen wordt een groot en gevarieerd 
natuurgebied met kleine plassen dat via 
struinpaden vrij toegankelijk is. De vrijko-
mende gronden worden per schip vervoerd 
naar Blitterswijck en daar verwerkt in een 
hogegronddijk.

   In de bocht rechts aanhouden en de weg 
vervolgen in de richting van Ooijenseweg/ 
Blitterswijkseweg

  Sla rechtsaf naar Veerweg (bij Walkro)

22   Aan de rechterhand ligt Walkro, een groot 
composteerbedrijf. In deze fabriek wordt 
substraat gemaakt voor de champignonin-
dustrie. Het bedrijf heeft in 1993 en 1995 
zelf voorzien in een bescherming tegen 
hoogwater die tevens het achtergelegen 
gebied beschermt. Walkro is na realisatie 
van de gebiedsontwikkeling gelegen binnen 
de dijkring Bolt. 
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23    De bestaande groene dijk langs de Veer-
weg is opgehoogd met ongeveer 70 cm. In 
verband met het benodigde grondbeslag van 
de toekomstige dijk kon de hoogstamboom-
gaard niet geheel gehandhaafd blijven op de 
huidige locatie. In de verte heeft u zicht op 
de uitkijktoren Wellerlooi.

24    De laaggegelegen gronden aan de Boltweg 
(aan uw linkerhand) zijn opgehoogd. Deze 
hoge grond biedt bescherming aan het 
gebied “Hei/Boltweg”. Hiervoor is per schip 
over de Maas gebiedseigen grond vanuit 
Wanssum en Ooijen aangevoerd en in 
Blitterswijck gebruikt voor ophoging van de 
laaggelegen percelen. 

25    Aan het einde van de Veerweg, net voordat 
u het dorp inrijdt, heeft u aan de linkerhand 
zicht op de Wolterskampbeek. Deze beek 
wordt opgenomen in de uitstroomopening 
Blitterswijck.  
 
Het kloosterpoortje (gelegen aan uw rech-
terhand), dat rond 1903 als onderdeel van 
de kloostermuur is gebouwd en in 2006 is 
gerestaureerd, kan op de huidige locatie 
behouden blijven. Op het terrein van de 
kasteelruïne is het nieuwe schietterrein van 
het St. Antonius Abt Gilde van Blitterswijck 
gehuisvest. St. Antonius Abt Gilde is een 
relatief groot gilde met ruim 70 gekostu-
meerde leden. Het voormalige schietterrein 
gelegen aan de Maasweg moest wijken voor 
de aanleg van hoogwatergeul Wanssum. Het 
terrein van de kasteelruïne is via het loop-
pad aan de rechterhand te bereiken. 

  Einde weg rechtsaf, via dorpsplein Blitters-
wijck, rechts aanhouden, weg volgen  
(= Maasweg) en bij dijkovergang links aan-
houden

26    De dijk tussen de Maas en de kasteelmuur 
in Blitterswijck is één van de dijktracés die 

moet worden verwijderd. Deze kade sluit 
namelijk de uitstroomopening van de Oude 
Maasarm af. Als de dijk wordt verwijderd 
staat de voormalige kloostermuur echter 
volledig in de stroming. Daarom zal een deel 
van de kloostermuur worden verwijderd ten 
gunste van een goede doorstroming van het 
Maaswater vanaf Blitterswijck richting de 
Maas. 

27    Aan de linkerhand ziet u de voormalige lo-
catie van schietterrein van het St. Antonius 
Abt Gilde van Blitterswijck; het schietter-
rein is inmiddels verplaatst naar het terrein 
van de kasteelruïne.

28   Aan uw rechterhand heeft u zicht op het 
ponton. Bij het ponton wordt grond vanaf 
de dumpers in een landbak van het schip 
gekiept en vervolgens naar Blitterswijck 
gevaren. 

   Bij zandpad rechts aanhouden en onverharde 
weg parallel aan de Maas volgen (= Maas-
weg)

29   Vanaf hier rijdt u het gebied van de toe-
komstige hoogwatergeul Wanssum in. De 
hoogwatergeul Wanssum loopt van Blit-
terswijck tot aan de monding van de indus-
triehaven van Wanssum. Op een oppervlak 
van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen 
de 0 en 2 meter afgegraven, lokaal loopt 
dat op tot 3 meter. In totaal gaat het om 1,2 
miljoen kubieke meter grond die ontgraven 
zal worden. Met de realisatie van de hoog-
watergeul ontstaat veel extra ruimte in deze 
binnenbocht van de Maas. Dit zorgt voor 
een betere afvoer van Maaswater bij hoge 
waterstanden. Hoogwatergeul Wanssum 
wordt ingericht als natuurgebied met kleine 
plassen dat via struinpaden vrij toeganke-
lijk is. 

30   De onverharde Maasweg wordt in de toe-
komst verhard en zal mede als verbindings-
route naar Residentie De Kooy dienst doen.

31   Dit deel van de Maas is een snel vaartzone. 
Aan de oever zijn tal van particuliere veldjes 
voor dagrecreatie ontstaan van waaruit 
met waterscooters en jetski gevaren kan 
worden. De recreatieveldjes en een strook 
landbouwgrond blijft behouden. 

Mogelijkheid tot verkorte route

Einde weg linksaf, doorgaande weg rechtsaf, 2e straat 
linksaf (= Beeteweg, Bergweg), weg vervolgen tot 
doorgaande weg in Meerlo, einde weg linksaf, bij kerk 
Meerlo rechts, u heeft de eindbestemming van de route 
bereikt).
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32   Aan uw linkerhand is in de hoogwatergeul 
een natuurlijke verhoging aangebracht. Dit 
is een hoogwatervluchtplaats voor de dieren 
waar zij bij hoogwater in de Maas veilig 
kunnen verblijven. 

  Maasweg vanaf Residentie De Kooy naar links 
vervolgen richting Wanssum (= de Kooy) 

33   De verbindingsweg vanuit Wanssum naar 
Residentie De Kooy blijft behouden. Deze 
weg wordt wel verlaagd en zal naar ver-
wachting zo’n drie weken per jaar onder-
lopen. De Kooy en Maashoeve blijven dan 
vanuit Blitterswijck via de Maasweg bereik-
baar. 

    Op T-splitsing rechts aanhouden en weg 
vervolgen naar industriegebied (= Kooij en 
daarna Stayerhofweg)

34   De toekomstige provinciale rondweg zal de 
haven kruisen met een nieuw aan te leggen 
brug, aan de westzijde van de haven tussen 
Top Terra en Geelen Beton en aan de oost-
zijde van de haven op de huidige Busserhof-
weg (= doodlopende straat op de kruising 
met de Stayerhofweg). De hoogte van de 
brug wordt ongeveer 9 meter hoger dan de 
hoogte van de huidige Busserhofweg. Dit 
is tevens het hoogste punt van de rondweg. 
De huidige Kooy (weg) blijft behouden. De 
nieuw aan te leggen rondweg komt langs de  

 
kraanbaan van Kersten Europe en zal zijn 
weg vervolgen via de landerijen om zo weer  
aansluiting te vinden met de Koninginne-
brug in de bestaande N270. 

   1e weg rechts (= Piet van Elsstraat)

  Weg met de bocht naar links meevolgen

35    Eén van de belangrijkste knelpunten in de 
doorstroming van de Oude Maasarm ligt in 
het centrum van Wanssum; het dal van de 
Groote Molenbeek waarin de Oude Maas-
arm uitmondt is zo’n 200 meter breed en 
de doorstroomopening onder de Brugstraat 
is ongeveer 15 meter breed. Bij hoogwater 
geeft dat grote problemen. De doorstroom-
opening wordt door de gebiedsontwikkeling 
verbreed tot ongeveer 80 meter. Om deze 
verbreding mogelijk te maken zijn “D’n 
Schellaert”, het voormalige gemeentehuis 
van Wanssum en het tankstation gesloopt. 
De autopier is inmiddels verwijderd. De 
dijken rondom het dal van de Groote Mo-
lenbeek worden met ongeveer 70 cm ver-
hoogd. De nieuwe brugverbinding over de 
doorstroomopening komt ongeveer 2 meter 
hoger te liggen dan het huidige wegdek, om-
dat deze moet aansluiten op de toekomstige 
dijkhoogte. De op- en afritten worden op 
deze nieuwe situatie aangepast. 

Toekomstimpressie Hoogwatergeul Wanssum
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   Einde weg rechtsaf slaan (= Brugstraat)

   1e weg rechts (= Geijsterseweg en nadien 
Wanssumseweg)

36   Aan de linkerhand heeft u zicht op de  
Leonarduskapel. In verband met het toe-
komstige tracé van de provinciale rondweg 
is de Leonarduskapel in de bocht van de 
Sint Leonardsweg verplaatst. 

37    De haven Wanssum en het omliggende 
bedrijventerrein (50 ha) biedt plaats aan 
ongeveer 40 bedrijven. De haven heeft als 
Regionaal Overslag Centrum (ROC) een 
veelzijdige overslagfunctie. Een particulier 
projectontwikkelaar wil de haven verder 
uitbreiden met ca 19 ha waardoor in de 
toekomst ruimte ontstaat voor nieuwe wa-
tergebonden bedrijven. De huidige Geijster-
seweg zal dan om de haven worden geleid en 
krijgt een vrijliggend fietspad. Fietsers en 
voetgangers kunnen via een onderdoorgang 
ter hoogte van de huidige Geijsterseweg de 
rondweg passeren en van en naar het cen-
trum van Wanssum fietsen of wandelen. De 
varkenshouderij gelegen aan Geijsterseweg 
19b wordt gesloopt en verplaatst naar een 
nieuwe locatie in Oirlo.

38   Aan de rechterhand heeft u zicht op be-
graafplaats Geijsteren, een heel bijzonder 
plek gelegen aan de monding van de Ooste-
rumsebeek.  
 
In de bocht voorbij de begraafplaats bestaat 
de mogelijkheid om via een wandelpad en 
“De brug bej Sjeng” een bezoekje te brengen 
aan de gerestaureerde kasteelruïne.

 In de bocht linksaf (Dorpsstraat) 

39   De dijk aan uw rechterhand (= Alde Pas-
terie) wordt aangepast. In de verte heeft u 
zicht op de Alde Pastorie. Tot 1881 was dit 
pand van de Geijsterse parochie. De naast 
gelegen boerderij Peijten Hof werd later 
het bazenhuis genoemd. De Alde Pastorie, 
boerderij en het bakhuisje behoren nu tot 
het Landgoed Geijsteren. 

 In het dorp links afslaan  
 (= Nieuwlandsestraat)

40   De Nieuwlandsestaat wordt in de toekomst 
gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand 
verkeer en is dan alleen toegankelijk voor 
landbouwverkeer (= vanaf splitsing gezien 
het linkerdeel van de Nieuwlandsestraat). 

   Op splitsing rechts aanhouden en weg  
vervolgen via Meerlosebaan

Hoogwater Wanssum
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41   Evenwijdig aan de Meerlosebaan wordt 
een fietspad aangelegd. Onder andere de 
schoolgaande jeugd die vanuit Geijsteren 
in Wanssum naar school gaat zal van deze 
fietsverbinding gebruik gaan maken. 

42   Op de kruising van de Meerlosebaan en 
de rondweg is een fietsbrug aangelegd. Zo 
ontstaat een verbinding vanuit Wanssum 
naar het achterliggende natuurgebied, maar 
ook naar Geijsteren voor zowel de toeristi-
sche fietser als de schoolgaande jeugd. De 
fietsbrug “Op de Haard” is in juni 2018 in 
gebruik genomen.

43   Vanaf de parallelweg hebt u zicht op het tra-
cé van rondweg West. De rondweg wordt on-
geveer 3 km lang. Ligging (gezien vanaf de 
N270 komende vanuit Venray): de rondweg 
buigt ten westen van champignon kwekerij 
Cox bij de Lange Ven richting het noorden. 
De weg loopt met een ruime bocht om de 
kern van Wanssum, passeert de haven en 
sluit vervolgens aan op de Koninginnebrug. 
Na aanleg van de rondweg zal de huidige 
N270 Venrayseweg/Brug-straat verkeersluw 
worden; deze heeft in de toekomst alleen 
nog een functie voor lokaal (bestemmings)
verkeer. Omdat landbouwverkeer niet is 
toegestaan op de provinciale weg blijft dit 
verkeer ook gebruik maken van de huidige 
weg door het centrum van Wanssum.

   Doorrijden tot aan rotonde/doorgaande weg 
(= Venrayseweg)

   Linksaf slaan richting centrum Wanssum

44   Achter de hoge dijk aan de rechterhand ligt 
het laaggelegen sportterrein De Broekberg. 
Hier bevinden zich onder meer een tennis-
club, een zwembad, een schietclub en een 
voetbal- en korfbalvereniging. Uniek voor 
Nederland is dat er een permanente motor-
crossbaan ligt.

45   Aan de rechterhand zicht op de nieuwe brug 
centrum Wanssum, de dijk en daarachter 
het dal van de Groote Molenbeek. De dijk is 
door de gebiedsontwikkeling verder ver-
sterkt en met ongeveer 70 cm verhoogd tot 
een kering met een beschermingsniveau 
van 1:250.

   Via Brugstraat naar rotonde Paaseiland, 
eerste afslag richting Meerlo, weg vervolgen 
via Helling en Moleneind 

46   Aan de linkerhand zicht op het grond-
lichaam gelegen aan de Pluisbergweg. 
Deze ophoging is na de overstromingen 
in 1993/1995 aangelegd en vormt onder-
deel van een niet permanente kering. In 
het kader van de maatwerkbescherming 
worden de woningen aan de Pluisbergweg 
straks beschermd door een ophoging van 
de Pluisbergweg. Het grondlichaam verliest 
daardoor zijn functie.

47   Met de reactivering van de Oude Maasarm 
en het verbreden van de doorgang in Wans-
sum ontstaat voor Meerlo een nieuwe wa-
terhuishoudkundige situatie. Het pand ge-
legen aan Moleneind 13 zou in de toekomst 
midden in het stroomgebied van de Oude 
Maasarm staan. Omdat dit een onwenselijk 
situatie is, is het pand in november 2014 
afgebroken (zie infobord ter plekke).

   Weg vervolgen tot de kerk van Meerlo, 
eerste weg rechts (= Beatrixstraat), tevens 
eindbestemming van de autoroute
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  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een groot en complex project. Het is onmogelijk om in deze autoroute 
100% volledig te zijn. De redactie heeft de teksten met zorg geredigeerd, maar er kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend aan de inhoud van deze route. Mocht u ten aanzien van de inhoud vragen hebben, neem 
dan contact op met het projectbureau. 
 
Versie 2, juli 2019

 Projectbureau Ooijen-Wanssum
 Geijsterseweg 11a
 5861 BK  Wanssum
 0478-853888
 info@ooijen-wanssum.nl
 
  Voor uitgebreide informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum kunt u terecht op  

www.ooijen-wanssum.nl

 Volg ons op 
 Facebook: ooijenwanssum
 Twitter: @ooijenwanssum
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