Bij Klimaatbuffer ’t Sohr linksaf richting Gubbelsvijver
(Belsberg, gaat over in Nachtegaalstraat)
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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 meestromen. In overleg met
de hengelsportvereniging is gezocht naar een vervangende
locatie. HSV Eendracht verhuist naar de Haasendonckerweg
in Broekhuizen.
	
Einde van de weg rechtsaf (Blitterswijckseweg, gaat over in
Ooijenseweg en vervolgens Broekstraat)
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Veel fietsplezier!
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1

Fiets vanaf het startpunt richting Hoofdstraat
	
Ga rechtsaf de weg op
Neem de 2e weg links (Mgr. Jenniskensstraat)
Daarna weer de 1e weg links (Peschweg)
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 oud vervolgens voor camping ‘t Karrewiel links aan
H
(vervolg Peschzijweg)

2

 amping ‘t Karrewiel heeft bij de hoogwaters van 1993 en
C
1995 zelf een nooddijk aangelegd. Deze dijk maakt in de
toekomst onderdeel uit van de maatwerkkering waardoor
de camping een beschermingsniveau van 1:50 jaar krijgt.
Einde weg rechts (Berkenstraat)

1e zandpad links (Lichtendaalseweg), zandpad volgen, op
	
kruisingen met zandwegen rechtdoor
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 et gehucht Megelsum ligt aan de rand van de Oude MaasH
arm en kan via een aantal laagtes last krijgen van hoogwater. Voor een vijftal laaggelegen woningen wordt er via een
maatwerkoplossing voor gezorgd dat het beschermingsniveau niet verslechtert ten opzichte van de huidige situatie.
A an uw linkerhand heeft u zicht op de Klimaatbuffer.
 inde zandpad bij de T-splitsing linksaf (Fleming-weg) en via
E
veerooster natuurgebied in fietsen. Let op: dit pad kan drassig zijn.
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U doorkruist de Klimaatbuffer. Aan de linkerhand heeft
	
u zicht op een hoogwatervluchtplaats voor dieren. Dit is
tevens een mooi uitkijkpunt voor bezoekers van het gebied.

	In 2012 heeft Staatsbosbeheer vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling op eigen terrein de zogenaamde Klimaatbuffer
aangelegd. Klimaatbuffers zijn ingericht om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen. De Klimaatbuffer geeft
een goed beeld van de toekomstige natuurlijke inrichting
van de Oude Maasarm en de hoogwatergeulen in het plangebied Ooijen-Wanssum.

Na de overstromingen in 1993 en 1995 nam de regering snel
	
maatregelen om dergelijke hoogwatersituaties in de toekomst te voorkomen. 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. Hiermee wordt voorkomen dat bij hoogwater
Maaswater de Oude Maasarm instroomt. Voor de reactivering van de Oude Maasarm wordt deze dijk weggehaald en
zal de Oude Maasarm straks bij hoogwater weer mee gaan
stromen. Naar verwachting gebeurt dat gemiddeld eens in
de 10 jaar.
I n de bocht bij het bastion van de nieuwe brug lag vroeger een woning. Vanwege de lage ligging en de ligging
ten opzichte van het dijk- en wegtracé is de woning door
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum aangekocht en in
2016 gesloopt. De brug is vernoemd naar deze voormalige
boerderij en heeft de naam ‘De Kweibrug’ gekregen.
De Broekstraat volgen tot in Broekhuizen
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 chter de dijk aan uw linkerhand wordt in de toekomst de
A
instroomopening van de Oude Maasarm en de Hoogwatergeul Ooijen gerealiseerd. De 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
doorstroming bij hoogwater waardoor Maaswater sneller
kan worden afgevoerd. Hoogwatergeul Ooijen wordt een
groot en gevarieerd natuurgebied met kleine geulen dat via
struinpaden vrij toegankelijk is.
Sla linksaf de Veerweg in en volg de weg naar de veerstoep
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 a terug via de Veerweg naar de doorgaande weg en sla
G
rechtsaf richting Broekhuizenvorst.

Einde pad (over veerooster) rechtsaf (Wolterskampweg)
Vervolg de route via de Ooijenseweg/Blitterswijckseweg
 e Wolterskampweg wordt in de toekomst verhard en gaat
D
dienst doen als nieuwe fietsverbinding tussen Blitterswijck
en Ooijen.

De groene dijk langs de Veerweg is ongeveer 70 cm opgehoogd. Daarmee worden de woningen beschermd tegen
hoogwater.
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 et kloosterpoortje, dat rond 1903 als onderdeel van de
H
kloostermuur is gebouwd en in 2006 is gerestaureerd, kan
behouden blijven maar zal vanwege de dijkaanleg iets worden verplaatst. Op het terrein van de kasteelruïne is sinds
juni 2017 het nieuwe schietterrein van het St. Antonuis
Abt Gilde van Blitterswijck gehuisvest. Het voormalige
schietterrein gelegen aan de Maasweg moest wijken voor
de aanleg van Hoogwatergeul Wanssum.
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Sla rechtsaf (bij bordje woning 20/22)

U bevindt zich nu in de uitstroomopening van de Oude
	
Maasarm die langs Blitterswijck loopt. Dit is een aftakking
van de hoofdstroom van de Oude Maasarm. De zijstroom
loopt van park Het Roekenbosch via Blitterswijck naar
de Maas. De Veerweg op deze plek ligt erg laag en zal in de
toekomst bijna jaarlijks een keer overstromen.
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Vervolg de route via de Wanssumseweg

 e onverharde Maasstraat wordt in de toekomst verhard
D
	
en zal mede als verbindingsroute naar Residentie De Kooy
dienst doen.
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 it deel van de Maas is een snelvaartzone. Aan de oever zijn
D
	
tal van particuliere veldjes voor dagrecreatie ontstaan van
waaruit met waterscooters en jetski’s gevaren kan worden.
Deze veldjes blijven behouden.
Hoogwatergeul Wanssum loopt van Blitterswijck tot aan
	
de monding van de industriehaven 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. Hoogwatergeul Wanssum wordt ingericht als
natuurgebied met ondiepe geulen dat via struinpaden vrij
toegankelijk is. Aan de linkerhand hebt u zicht op een verhoging in het landschap welke dient als hoogwatervluchtplaats
voor dieren.

	Maasstraat vanaf Residentie De Kooy naar links vervolgen
richting Wanssum (de Kooij)
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De verbindingsweg vanuit Residentie De Kooy naar Wanssum blijft behouden. Deze weg wordt wel verlaagd en zal
naar verwachting zo’n drie weken per jaar onderlopen. De
Kooy blijft dan vanuit Blitterswijck via de Maasweg/Maasstraat bereikbaar.

Einde weg linksaf (Moleneind)
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Aan de rechterhand heeft u zicht op begraafplaats Geijsteren,

een heel bijzondere plek gelegen aan de monding van de Oosterumsebeek. In de bocht voorbij de begraafplaats bestaat de
mogelijkheid om via een wandelpad ‘De brug bej Sjeng’ een
bezoekje te brengen aan de gerestaureerde kasteelruïne.

Doordat de Oude Maasarm in de nieuwe situatie weer gaat
	
meestromen dient er ter hoogte van de weg Moleneind voldoende ruimte voor het water te zijn. Het pand gelegen aan
Moleneind 13 zou in de toekomst midden in het stroomgebied van de Oude Maasarm staan. Omdat dit een onwenselijke situatie is, is het pand in november 2014 afgebroken
(zie infobord ter plekke).
Eerste weg rechtsaf (Pluisbergweg)
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Aan de linkerhand heeft u zicht op de Leonardkapel. In ver
band met het toekomstig tracé van de provinciale rondweg is
de Leonardkapel verplaatst.

Bij dijkovergang links aanhouden
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Einde weg linksaf (Holstraat)

1e Weg rechts (Geijsterseweg)

Rechts aanhouden, Maasweg volgen

 ij zandpad rechts aanhouden en onverharde weg parallel
B
aan de Maas volgen (Maasstraat)

24

Bij verharde weg linksaf slaan
 en van de belangrijkste knelpunten in de doorstroming
E
	
van de Oude Maasarm ligt in het centrum van Wanssum;
het dal van de Groote Molenbeek waarin de Oude Maasarm
uitmondt is zo’n 200 meter breed en de doorstroomopening onder de Brugstraat was ongeveer 15 meter breed.
Bij hoogwater gaf dat grote problemen. De doorstroomopening wordt door de gebiedsontwikkeling verbreed tot
ongeveer 80 meter. Om deze verbreding mogelijk te maken
is pand D’n Schellaert, het voormalige gemeentehuis van
Wanssum, in januari 2019 gesloopt. Ook het tankstation is
verwijderd. De dijken rondom het dal van de Groote Molenbeek zijn met circa 70 cm verhoogd. De nieuwe brugverbinding over de doorstroomopening ligt ongeveer 2 meter
hoger dan het huidige wegdek, omdat deze moet aansluiten
op de toekomstige dijkhoogte.

De haven Wanssum en het omliggende bedrijventerrein

(50 ha) biedt plaats aan ongeveer 40 bedrijven. Een
particuliere projectontwikkelaar gaat de haven verder
uitbreiden met circa 19 ha waardoor in de toekomst ruimte
ontstaat voor nieuwe watergebonden bedrijven. De huidige
Geijsterseweg wordt om de haven 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 centrum van Wanssum fietsen of wandelen.

Aan de linkerhand passeert u het voormalige schietterrein
	
van het St. Antonius Abt Gilde van Blitterswijck.

GEBIEDSONTWIKKELING
OOIJEN-WANSSUM

 andpad rechts aanhouden, óf via looppoortjes bij
Z
St. Goarkapel over grasland naar verharde weg lopen

Einde weg rechtsaf slaan (Brugstraat)

Aan de linkerhand hebt u zicht op de nieuwe brug in Blit	
terswijck. Omdat het water in de toekomst vanaf Blitterswijck richting Maas moet kunnen stromen, loopt de
Ooijenseweg ter hoogte van het Roekenbosch over een
hoogwatervrije brug. Deze brug is ongeveer 120 m lang.

 e dijk tussen de Maas en de kasteelmuur in Blitterswijck
D
	
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
kasteelmuur echter volledig in de stroming. Daarom wordt
een deel van de kloostermuur verwijderd.

FIETSROUTE

Einde weg links (Burg. De Weichshavenstraat)

	
Einde weg rechtsaf (Kerkstraat), via dorpsplein Blitterswijck

 ij de aanleg van een dijk met een beschermingsniveau van
B
1:250 (= de kans op een overstroming van 1x in de 250 jaar)
zou het hele dorpsaanzicht van Broekhuizen achter een
hoge dijk verdwijnen. Om het aanzicht van het dorp en het
uitzicht van de bewoners van de Veerweg te behouden is er
in overleg met de betrokkenen gekozen voor een maatwerkkering in de tuinen. Deze kering is geen primaire waterkering. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud e.d. ligt
bij de bewoners zelf.

Fiets verder over de Broekstraat
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 an de linkerhand heeft u zicht op de dijk en het dal van de
A

Groote Molenbeek. De dijk wordt door de gebiedsontwikkeling verder versterkt en met ongeveer 70 cm verhoogd tot een
kering met een beschermingsniveau van 1:250.

	Vanaf de locatie nabij de St. Goarkapel is het markante
hoogteverschil tussen de akkers en de laaggelegen rivierarm van de Oude Maasarm duidelijk zichtbaar. Het hoogteverschil bedraagt hier ongeveer 6 meter.

1e Weg rechts (Piet van Elsstraat)

	Houd einde zandpad rechts aan en vervolg de route via de
Veerweg (=verharde weg)

De aan de rechterhand gelegen Ganzenkampstraat doorkruist de Oude Maasarm. Deze weg is deels vervallen en
alleen nog vanaf de andere kant toegankelijk.
 e voormalige verbindingsweg tussen Broekhuizenvorst
D
en Ooijen lag op een verhoogd talud. Deze weg (inclusief
bomen) is verwijderd en vervangen door een nieuwe 200
meter lange hoogwatervrije brug. De Kweibrug is op 29
maart 2019 in gebruik genomen.

Op kruising linksaf (Stayerhofweg)
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Het grondlichaam aan de rechterhand is na de overstro
mingen in 1993/1995 aangelegd en vormt onderdeel van een
niet permanente kering. In het kader van de maatwerkbescherming worden de woningen aan de Pluisbergweg straks
beschermd door een ophoging van ca. 50 cm van de Pluisbergweg zelf. Het grondlichaam verliest daardoor zijn functie.
Eerste weg links (zandpad; Pluisbergweg)
Einde weg rechts (bij voormalige sportpark)
Weg volgen tot aan Hoofdstraat
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De Bergsboslaan is één van de drie plekken waar de Oude
	
Maasarm na 1995 met een kade is afgesloten. Dit dijktracé
ligt er niet permanent maar wordt bij hoogwater aangelegd.
Deze tijdelijke kering is dan bedoeld om Maaswater dat via
de haven van Wanssum landinwaarts gaat stromen tegen
te houden. Via de haven en het Molenbeekdal staat de Oude
Maasarm immers in open verbinding met de Maas.

	
Op Hoofdstraat rechtsaf slaan
2e Weg links (Beatrixstraat)
	Na 50 meter eindbestemming bereikt

In de bocht linksaf (Dorpsstraat)
	1e Weg rechtsaf (Alde Pasterie)
Onverhard pad rechtdoor volgen
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De dijk waar u nu overheen fietst zal worden vervangen

door een hogere en bredere dijk. De Alde Pastorie, boerderij en het bakhuisje behoren tot het Landgoed Geijsteren.
Einde onverharde weg linksaf (Sint Wilbertsweg)

	In het dorp doorgaande weg oversteken
Fiets verder over de Nieuwlandsestraat
 p splitsing rechts aanhouden en weg vervolgen via
O
Meerlosebaan
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Op de kruising van de Meerlosebaan en de rondweg is een
	
fietsbrug aangelegd. Hiermee ontstaat een verbinding vanuit Wanssum naar het achterliggende natuurgebied, maar
ook naar Geijsteren voor zowel de toeristische fietser als de
schoolgaande jeugd. Fietsbrug ‘Op de Haard’ is in juni 2018
in gebruik genomen.
Bij verkeerslicht de doorgaande weg (Venrayseweg) oversteken
Postbaan volgen
2e Straat linksaf (Gagel)
Einde weg rechtsaf (zandpad; Sportlaan)

In verband met de uitvoering van het project,
kan het zijn dat deze fietsroute op een bepaald
moment is verouderd of dat u wordt omgeleid.
Hou hier rekening mee en let altijd goed op uw
eigen veiligheid en die van anderen.

 e witte woning aan de linkerhand is op een terp gebouwd.
D
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 alle woningen
in het plangebied die achter een dijk zijn gelegen, moet
worden gerealiseerd.

 ijdens de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden was
T
er in dit gebied sprake van een poolwoestijn. Door het
barre klimaat was er nauwelijks vegetatie. Het was een
kaal, boomloos landschap. Er was hooguit sprake van een
toendra. Uit de rivierbedding kon zand opwaaien. Door de
voornamelijk vanuit het westen waaiende winden ontstond
hierdoor een unieke gordel van rivierduinen. Het bos langs
deze weg ligt op zo’n rivierduin. Bijzonder aan deze duin is
dat het ten westen van de Maas ligt. In de loop der eeuwen
is de stroming van de Maas van plaats veranderd, waardoor
het mogelijk is dat ook zandduinen aan de westkant van de
huidige Maas zijn gevormd.

 e N270 wordt om het centrum van Wanssum geleid. De
D

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 oostzijde van de haven op
de Busserhofweg. 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.

Versie 2, april 2019

Startpunt:	Raadhuisplein Meerlo. In het centrum
van Meerlo is voldoende parkeergelegenheid.
Lengte:		35,3 km
Wegtype:	
Verhard en onverhard (waaronder
ook enkele smalle zandpaadjes)
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Projectbureau Ooijen-Wanssum
Geijsterseweg 11a
5861 BK Wanssum
0478-853888
info@ooijen-wanssum.nl

Aannemerscombinatie Mooder Maas is in 2017
begonnen met de uitvoering. De werkzaamheden
worden eind 2020 afgerond. Deze fietstocht leidt u
langs bijzondere plekken in het plangebied en geeft
ter plaatse uitleg over de werkzaamheden.

	
Einde van de weg rechtsaf (Molenweg)

1e Weg linksaf (zandpad: Venkenweg, vervolgens Elsholter
weg en daarna Busweiderweg)

Informatiecentrum geopend op maandag en woensdag
van 13:00 - 17:00 uur.

De komende jaren worden er in het gebied tussen
de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen
worden 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.

Blijf het zandpad volgen (op kruisingen met zandwegen
rechtdoor)

Voor uitgebreide informatie over Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum kunt u terecht op:
www.ooijen-wanssum.nl
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