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Het aftellen is begonnen. Over enkele weken gaat de eerste schop de grond in.
Na jaren van overleg, onderzoek en ontwerp zijn de afgelopen maanden alle
voorbereidingen getroﬀen om nu echt met de uitvoering te starten. Op maandag
20 november beginnen in de hoogwatergeul van Wanssum de graafwerkzaamheden
en op donderdag 23 november wordt deze mijlpaal op bijzondere wijze gemarkeerd.
Hoog tijd dus voor een uitgebreide update over Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. In deze informatiekrant brengen wij u graag op de hoogte van de laatste
stand van zaken van het project en de komende werkzaamheden. Veel leesplezier!
Theo Reinders (projectdirecteur)

ALGEMENE INFORMATIEAVOND

Lees hier alle
belangrijke inform
atie
over de uitvoering

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden organiseren Mooder Maas en
Projectbureau Ooijen-Wanssum een algemene informatieavond. De bijeenkomst
vindt plaats op dinsdag 14 november in ’t Brugeind in Meerlo en begint om 19:30u.
De avond start met een presentatie waarin onder meer het definitieve ontwerp, de
uitvoering, de planning en veiligheid aan bod komen.
Na dit algemene deel kunnen bezoekers voor vragen en extra toelichting terecht bij
diverse marktkramen.

Meest actuele impressie van de toekomstige hoogwatergeul van Wanssum. De pijlen rechts in beeld geven aan waar de Maas bij hoogwater het gebied in stroomt. Onder in beeld de steilranddijk.

UITVOERINGSMANAGER RODY KUSTERS

“IK KIJK ER NAAR UIT
OM TE BEGINNEN!”
krijg je een slinger van Wanssum tot aan
Athene!” Er is daarom veel aandacht voor
veiligheid. “We hebben hier te maken
met een uitgestrekt plangebied dat ook
gebruikt wordt door bewoners, recreanten
en bedrijven. Het is voor mij van groot
belang dat er ondanks alle bewegingen
in het gebied geen ongelukken gebeuren.
Daarom leggen we bijvoorbeeld een apart
wegennet aan voor het werkverkeer.“

De uitvoering van een groot project als
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
is complex en intensief. Er moet in korte
tijd ontzettend veel gebeuren en een
heel legioen aan mensen moet nauw met
elkaar samenwerken. Rody Kusters is
door Mooder Maas aangesteld om alles in
goede banen te leiden.
De 45-jarige Brabander is
verantwoordelijk voor een gedegen
uitvoering van het project. Hij toetst
ontwerptekeningen op maakbaarheid en
kostprijs en selecteert onderaannemers
en verhuurbedrijven. “Ik heb de afgelopen
maanden veel vanuit ons kantoor
gewerkt, maar zal vanaf nu vooral in het
veld aanwezig zijn om de grote lijn van de
uitvoering te bewaken.”
Wat Kusters betreft is het grondtransport
de grootste uitdaging. “Er moet binnen
drie jaar in totaal circa 3,7 miljoen

kubieke meter grond worden ontgraven,
vervoerd en verwerkt of afgevoerd. Als
je alle dumpers (kiepwagens, red.) die
daarvoor nodig zijn achter elkaar zet

De uitvoeringsmanager is blij dat het werk
nu eindelijk gaat beginnen. “Ik werkte
hiervoor aan Ruimte voor de Waal, een
project bij Nijmegen. Vandaaruit zijn we
met een klein team betrokken geweest bij
de aanbesteding van Ooijen-Wanssum.
Het gaf een kick toen we de aanbesteding
wonnen, maar de echte kick zit wat mij
betreft toch in de uitvoering; met een heel
groot team van gemotiveerde mensen zo’n
groot werk realiseren. Dan ben ik maar
wat trots dat ik dit werk mag doen!”

KALENDER 
14 november

Algemene
informatieavond
17 november Statencommissie
Landbouw, Natuur,
Ruimte. Inhoudelijke
behandeling
PIP-herziening
20 november Start ontgravingen
Wanssum
23 november Starthandeling Uitvoering
15 december Vaststelling
PIP- herziening door
Provinciale Staten
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JULES JANSSEN:
‘WE DOEN DIT VOOR ÉN MET DE STREEK’
Jules Janssen, directeur van Mooder Maas, is een blij man.
Want eindelijk, na een jaar intensieve voorbereiding, kunnen hij
en en zijn medewerkers aan de slag. “Zo’n nieuwe fase geeft een
heleboel nieuwe energie.”

DOOR STAN VERHAAG

“We staan te trappelen om te realiseren
wat er allemaal bedacht is. Er breekt dus
een mooie fase aan.” Jules Janssen is
directeur van Mooder Maas, de aannemerscombinatie van Dura Vermeer en
Ploegam die de gebiedsontwikkeling mag
uitvoeren. Het afgelopen jaar stond in het
teken van concreet maken wat abstract
was, vertelt Janssen: “Een jaar geleden
bestond het plan uit lijnen op een kaart:
hier komt een weg te liggen, hier een dijk,
hier een brug. Toen ons de klus was toegewezen, zijn we concreet gaan invullen. We
tekenden in detail uit waar een bocht in de
weg komt, waar een fietspad precies komt,

hoe we voorkomen dat huizen in de knik
van een dijk komen te liggen.”
VEEL OVERLEGD

Al die details kon en wilde Mooder Maas
niet zelf invullen. “We hebben heel veel
overlegd met gemeenten, waterschappen,
bewoners en bedrijven. Steeds vroegen
we: ‘Als we het zo invullen, is het dan naar
wens? Of heeft u nog andere uitdagingen? En hoe kunnen we daar een mouw
aan passen?’” Janssen geeft een concreet
voorbeeld. “Normaliter is er aan beide
kanten van een dijk een zone die niemand
mag gebruiken. Maar nu gaan we de dijk

Jules Janssen

aan beide zijden ‘inpakken’ met een ﬂinke
hoeveelheid grond die afkomstig is uit het
gebied. Daardoor valt hij in de heuvelachtige omgeving rond Ooijen en Wanssum
nauwelijks op én kan een agrariër met een
aangrenzend perceel veel meer van zijn
grond benutten.”
AANDACHT VOOR COMMUNICATIE

Jules Janssen stelt de zaken niet mooier
voor dan ze zijn: “De mensen in het gebied
gaan merken dat wij aan de slag zijn,” zegt

hij. “Dat is onvermijdelijk met zo’n omvangrijke klus.” Juist daarom gaat Mooder
Maas veel aandacht besteden aan communicatie: “We houden bewoners, bedrijven
en gebruikers steeds op de hoogte. Onze
doelstelling is dat zij weten, begrijpen
en accepteren wat er gebeurt. Daarnaast
gaan we hen uitnodigen om onderdelen die
we hebben afgerond direct te beleven én
te gebruiken. We doen dit allemaal voor
de streek en dus moeten alle betrokkenen
ervan kunnen genieten.”

MOODER MAAS EN PROJECTBUREAU
OOIJEN-WANSSUM : EEN ALLIANTIE
Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft de afgelopen jaren
gewerkt aan de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling.
Aannemerscombinatie Mooder Maas zorgt nu voor de
optimalisatie en uitvoering van de plannen. Projectbureau
en Mooder Maas werken de komende jaren nauw met elkaar
samen; voor een snelle en soepele uitvoering van het project is het
belangrijk dat opdrachtgever (Projectbureau) en opdrachtnemer
(Mooder Maas) veel met elkaar overleggen en kennis en
ervaring over het project en de omgeving met elkaar delen. Het
projectbureau houdt ook in de gaten of Mooder Maas het werk
uitvoert zoals is afgesproken.
SAMEN OP ÉÉN PLEK

Met ingang van maandag 9 oktober
werken Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Mooder Maas vanaf dezelfde locatie,
Geijsterseweg 11a, in Wanssum.
Mooder Maas zat al enige tijd in het
kantoorgebouw en het projectbureau
is vanuit Meerlo verhuisd naar een
bouwkeet op hetzelfde terrein. Het
spreekt voor zich dat de lijnen korter zijn,
als je ook fysiek dicht bij elkaar zit.
BIJ WIE MOET U ZIJN?

Heeft u vragen of opmerkingen over

de werkzaamheden in het gebied neem
dan contact op met Mooder Maas via
telefoonnummer 06-53599489. Mooder
Maas heeft elke vrijdag inloopspreekuur
van 12.00u tot 13.00u, daar kunt u zonder
afspraak binnenlopen met tips en vragen.
Heeft u algemene vragen over de
gebiedsontwikkeling, grondverwerving
of excursies neem dan contact op met
Projectbureau Ooijen-Wanssum:
0478 – 853888 of
info@ooijen-wanssum.nl.

Medewerkers van het Projectbureau en Mooder Maas tijdens de opening van de bouwkeet.

CONTACTGEGEVENS
MOODER MAAS

Geijsterseweg 11a
5861 BK Wanssum
Tel. 06-53599489
Elke vrijdag inloopspreekuur
van 12.00u tot 13.00u.

PROJECTBUREAU OOIJEN-WANSSUM

Geijsterseweg 11a
5861 BK Wanssum
Tel. 0478 - 85 3888

info@ooijen-wanssum.nl
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WAAR EN WANNEER STARTEN WE MET WAT?
HOOGWATERGEUL
WANSSUM

1,2 MILJOEN M3
Uitvoering: november 2017 – februari 2020
In de weerd van Wanssum creëert Mooder
Maas een hoogwatergeul vanaf Blitterswijck tot aan de monding van de industriehaven van Wanssum. Op een oppervlakte
van zo’n 85 hectare wordt gemiddeld 2
meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot
5 meter bij de uitstroom aan de Maas.
Om extra ruimte voor de Maas te creëren
wordt er 1,2 miljoen kubieke meter grond
afgegraven.
Het afgraven van de grond gaat u merken
en zien. Mooder Maas vervoert de grond
via de Maas of via een eigen tijdelijk wegennet om de openbare wegen te ontzien. Daar
waar bestaande wegen worden gekruist
creëert Mooder Maas een beveiligde oversteek.
Het afgraven van de grond gebeurt gefaseerd. Mooder Maas start ter hoogte van de
Koninginnebrug en graaft vervolgens laag
voor laag tot de gewenste diepte. De precieze fasering hangt daarbij af van de beschikbaarheid van percelen en de behoefte
voor een bepaald type grond op andere
locaties. Mooder Maas wil de afgegraven
grond immers meteen weer op een andere
plek inzetten. Zo hoeft grond niet tijdelijk
opgeslagen of nog eens extra vervoerd te

Impressie van de Oude Maasarm ter hoogte van het Roekenbosch in Blitterswijck

worden.
Langs de hoogwatergeul wordt een steilranddijk gebouwd om het achterliggende
land te beschermen tegen hoogwater.

de dijkring; het gebied ten oosten van
Blitterswijck tussen de Ooijenseweg en
de Veerweg. Vanaf 20 november hoogt
Mooder Maas de terreinen op. In een later
stadium worden de dijken aangelegd.

DIJKRING BOLTWEG

HOOGWATERGEUL OOIJEN

Uitvoering: november 2017 – augustus
2018 + mei 2020 – oktober 2020
De eerste hectares grond die in de weerd
van Wanssum worden afgegraven zullen
per schip worden vervoerd naar de op
te hogen terreinen binnen de dijkring
Boltweg en daar worden verwerkt. Dit
gebeurt eerst in het westelijk deel van

2,1 MILJOEN M3
Uitvoering: januari 2018 – september
2020

In de weerd van Ooijen wordt een hoogwatergeul gecreëerd vanaf Broekhuizenvorst
tot voorbij Kasteel Ooijen. Op een oppervlak van zo’n 60 hectare wordt tussen de
1 en 3 meter afgegraven, lokaal oplopend
tot 6 meter. In totaal wordt 2,1 miljoen
kubieke meter grond afgegraven waardoor
in de binnenbocht van de Maas een betere
doorstroming ontstaat bij hoogwater.
Eind 2017 of begin 2018 worden de oevers
van de Maas ontsteend en enkele bomen verwijderd. Zo moeten natuurlijke
Maasoevers ontstaan. Afgegraven grond
wordt zoveel mogelijk lokaal verwerkt en
voor de grotere afstanden worden schepen
ingezet.

HOOFDUITVOERDER KUNSTWERKEN FERRY VAN AMSTEL

HARM MANDERS – HOOFD MAATVOERING INFRA EN GRONDWERKEN

“WIJ ZIJN HIER
TE GAST.”

“VAN A TOT Z
IN GOEDE BANEN”

Ferry van Amstel is verantwoordelijk
voor de realisatie van alle zogenaamde
kunstwerken zoals bruggen, viaducten
en tunnels binnen het project. “Als
hoofduitvoerder geef ik leiding
aan alle mensen op de werkvloer
die deze kunstwerken maken. Van
uitvoerders tot betonvlechters en van
timmerlieden tot betonstorters”.

De tekeningen die op de ontwerptafel
zijn ontstaan worden de komende
jaren in het echt uitgevoerd. Om er
voor te zorgen dat wegen, bruggen,
dijken en geulen op de goede plek
worden aangelegd is er een heel team
van maatvoerders in het veld actief
om alles in te meten. “We meten soms
zelfs de tuinen van bewoners op, want
ook de aansluitingen op het bestaande
maaiveld moeten goed zijn.”

De meeste kunstwerken komen op
plekken waar genoeg ruimte is om te
werken. “In het centrum van Wanssum
is dat wel anders. Daar moeten we twee
bruggen en een nieuwe waterkering
inpassen in een drukke omgeving die
intensief wordt gebruikt. Dat betekent
dat we goed moeten afstemmen
met bewoners, bedrijven en andere
disciplines binnen het project. Als we van te voren goed nadenken over de
uitvoering komt dat de veiligheid ten goede en blijft ook de overlast beperkt.” Van
Amstel vult aan: ”‘Wie sjoëen ôs Limburg is’ wordt hier gezegd, en dat is ook zo.
Mooder Maas beseft zich goed dat zij te gast is in het gebied en we doen er alles aan
om het sjoeëner achter te laten.

Harm Manders stuurt als hoofd
Maatvoering Infra en Grondwerken
de maatvoerders aan. Zelf is hij
voornamelijk te vinden op het kantoor
in Wanssum. “Hier werk ik alle data die
buiten zijn verzameld uit in autocad,
een speciaal computerprogramma.
Daarnaast zorg ik ervoor dat de juiste bestanden in de juiste machines komen.”
Ooijen-Wanssum is een groot en complex project waar een hoop meet en
rekenwerk moet worden gedaan. Manders: “Het is een hele uitdaging om de juiste
gegevens op het juiste moment bij de juiste mensen te krijgen. Maar samen met
mijn team gaan we ervoor om alles van A tot Z in goede banen te leiden.”
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Tijdens werkzaamheden is de uiterwaard
niet altijd toegankelijk voor recreatie.
In goed overleg met lokale stakeholders
worden alternatieve routes geboden en
bewegwijzerd. In de nieuwe situatie wordt
de Maasveldweg onttrokken voor verkeer.
Zolang nodig zorgt Mooder Maas dat aangrenzende percelen bereikbaar blijven.
Nabijgelegen kernen worden beschermd
tegen hoogwater middels Steilranddijken
en Hoge Gronddijken.

OUDE MAASARM

0,4 MILJOEN M3
Uitvoering: juli 2018 – november 2020
De 10 km lange Oude Maasarm tussen
Ooijen en Wanssum krijgt dankzij de
gebiedsontwikkeling weer een watervoerende functie. De aftakking was in
het verleden als zijrivier actief, maar is
afgesloten na de hoogwaters in 1993 en
1995. Om de Oude Maasarm weer te laten
stromen wordt de nooddijk bij Ooijen
verwijderd en worden hoge plekken extra
uitgediept of afgegraven waarbij kansen
ontstaan voor bijzondere natuurontwikkeling. Naar verwachting stroomt de
Oude Maasarm eens in de 10 jaar weer
actief mee.
In de eindsituatie ontstaat een natuurlint waarin gerecreëerd kan worden
door mens en dier. In totaal wordt er 0,4
miljoen kubieke meter grond afgegraven
uit de Oude Maasarm. Het grootste deel
daarvan wordt ook weer in de Oude Maasarm verwerkt.

GEIJSTEREN

Uitvoering: juli 2019 – juli 2020
Tussen Wanssum en Geijsteren komt
langs de Wanssumseweg een nieuwe groene waterkering. Mooder Maas verkent op

Instroom van de Oude Maasarm bij Ooijen

dit moment of deze waterkering voor een
groot deel kan worden gerealiseerd door
een ophoging van percelen langs de Geijsterseweg. Na de zorgboerderij kruisen
de hoge gronden dan de weg en sluit de
groene kering aan op de beperkt te verhogen al aanwezige groene waterkering. Ter
hoogte van de begraafplaats krijgt de waterkering vorm door het aanbrengen van
een damwand. Maatwerk aansluitend op
de lokale omstandigheden en ruimtelijke
mogelijkheden en recht doende aan het
huidige landschap. De werkzaamheden
bij Geijsteren gaan plaatsvinden vanaf
juli 2019 waarbij zoveel mogelijk langs de
weg gewerkt wordt. Indien noodzakelijk
neemt Mooder Maas verkeersmaatregelen
om het verkeer veilig te kunnen laten passeren, bijvoorbeeld door een rijstrookafsluiting waarbij het verkeer het werkvak
met een voorrangsregeling kan passeren.

RONDWEG WANSSUM

De rondweg wordt aangelegd om het
centrum van Wanssum te ontzien van
het vele verkeer dat nu dagelijks over de
Venrayseweg-Brugstraat rijdt. Met de

rondweg krijgt de N270 een doorgaande
route om Wanssum heen. Mooder Maas
legt de rondweg in drie delen aan:
RONDWEG WEST

Uitvoering: januari 2018 – september
2018
Het westelijk deel van de rondweg takt af
bij de Venrayseweg (net voor de komgrens
van Wanssum) en gaat dan om Wanssum
heen tot aan de tweede rotonde waar
de Geijsterseweg op wordt aangesloten.
Langs de noordwestzijde van de rondweg
komt een parallelweg waar landbouwverkeer richting Geijsteren overheen kan
samen met lokaal verkeer voor onder
andere de golfclub. De rondweg doorsnijdt
op een aantal plaatsen lokale wegen. Om
fietsers en wandelaars gescheiden te houden van het verkeer op de rondweg legt
Mooder Maas daarom een fietstunnel (bij
aftakking Venrayseweg) en een fietsbrug
(in Meerlosebaan) aan. Deze ontwikkelingen worden gelijktijdig uitgevoerd zodat
vanaf het najaar van 2018 het verkeer al
van deze weg gebruik kan maken. Mooder
Maas start bij de fietstunnel waarna van-

uit de Venrayseweg verder gebouwd wordt
richting de tweede rotonde. De eerste
werkzaamheden zijn kap- en opruimwerk, daarna wordt de grond ontgraven
en worden funderingen aangelegd voor de
daadwerkelijke weg.
RONDWEG OOST

Uitvoering: oktober 2018 – april 2019
Het oostelijk deel van de rondweg loopt
van de Stayerhofweg tot aan de aansluiting bij de Koninginnebrug. In dit deel
van de rondweg bevindt zich de oostelijke
rotonde waar de ontsluiting voor verkeer
vanaf het industriegebied en uit de richting Meerlo en Blitterswijck gerealiseerd
wordt. Er wordt gewerkt vanaf de Koninginnebrug richting de Stayerhofweg waarbij steeds delen van de ontsluiting gereed
komen zodat industrie en woningen altijd
bereikbaar blijven.
BRUG INDUSTRIEHAVEN

Uitvoering: januari 2020 – oktober 2020
De twee delen van de rondweg worden
verbonden door een brug over de in-

HOOFDUITVOERDER GRONDVERZET EN INFRA JOCHEM VAN DE HOEF

RENÉ VAN DE VEN – UITVOERDER GRONDWERK WEERD WANSSUM EN DIJKRING BOLTWEG

“IK WIL ZO MIN
MOGELIJK OVERLAST.”

“DOEN WAT
JE BELOOFT”

Jochem van de Hoef is verantwoordelijk
voor al het grondverzet en de aanleg
van infrastructurele werken zoals
de rondweg. “We leggen ook de door
Mooder Maas ontwikkelde steilranddijk
aan. Een hele nieuwe dijk die mooi past
in het bestaande landschap.”

Tijdens de werkzaamheden vormt
René van de Ven als uitvoerder het
verlengstuk tussen binnen en buiten.
“Alles wat binnen bedacht wordt, moet
geïnstrueerd worden aan de mensen
die buiten het werk uitvoeren”. Van de
Ven zorgt dat de juiste informatie uit
het ontwerp goed overgebracht wordt,
controleert het werk en bewaakt de
planning. Daarnaast voert hij ook
de keuringen uit om te bepalen of de
juiste stappen zijn gezet. Van de Ven
vindt het belangrijk om goed met
de omgeving om te gaan. “Doen wat
je belooft en netjes omgaan met de
mensen”.

Van de Hoef moet het totaaloverzicht
bewaren over alle onderdelen van het
project. “Communicatie is daarbij het
sleutelwoord. Als alle partijen die een
rol spelen goed op de hoogte blijven en
wij goed luisteren naar onze omgeving
dan kunnen we lekker doorwerken. Met
zo min mogelijk overlast.”
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vooraf aangekondigd.

MARJOLIJN VAN LIER

COMMUNICATIE IN
DE UITVOERINGSFASE
De afgelopen maanden heeft Mooder
Maas intensief met de omgeving
overlegd over het ontwerp en mogelijke
verbeteringen daarin. Nu het definitieve
ontwerp nagenoeg is afgerond wordt
in de komende periode voornamelijk
gekeken naar de uitvoering.
Marjolijn van Lier van het
omgevingsteam van Mooder Maas:
“We communiceren in deze fase liever
te veel dan te weinig, want de focus
ligt op samen zorgen voor veiligheid,
het voorkomen van verrassingen
en een positieve beleving tijdens de
uitvoering.”
dustriehaven die aan beide zijden een
onderdoorgang kent. Aan de westzijde is
dit de Geijsterseweg en aan de oostzijde
de Stayerhofweg. Om met het weg- en
scheepvaartverkeer onder de rondweg
door te kunnen moet de weg hier dus op
aanzienlijke hoogte gebouwd worden.
Op de kade komen aan beide zijden twee
landhoofden waartussen de brug wordt
gebouwd middels 8 prefab liggers en
platen. Deze worden vanaf een drijvend
platform met een kraan aangebracht. De
brug heeft een lengte van ca. 68 m en is op
zijn hoogste punt zo’n 9 m hoog, gemeten
vanaf de stuwpeil.

KERN WANSSUM

Uitvoering brug: juni 2018 – mei 2019
Uitvoering groene dijken Molenbeekdal:
juni 2020 – oktober 2020
Rondom de kern van Wanssum vinden

een aantal ontwikkelingen plaats. Ter
hoogte van de jachthaven worden half
verharde keringen aangelegd en wordt
de havenmond vergroot om opstuwing
vanuit het Molenbeekdal te voorkomen.
Langs het Molenbeekdal worden de
aanwezige groene keringen opgehoogd en
doorgetrokken zodat deze aansluiten op
hoge grond. Door het ophogen van de dijken en het verbreden van de jachthavenmond moet er een nieuwe brug gebouwd
worden. Deze brug wordt aan de zijde van
het Molenbeekdal gebouwd, naast de huidige brug. Dit heeft meerdere voordelen;
ten eerste ontstaat zo meer ruimte voor
het creëren van leefbare pleinen rondom
de bruggen. Ten tweede zorgt dit ervoor
dat het verkeer tijdens de werkzaamheden gebruik kan blijven maken van de
huidige oversteek. Bij de aansluiting van
de nieuwe brug op de bestaande situatie
kan het verkeer hinder ondervinden van
de werkzaamheden. Uiteraard wordt dit

INNOVATIEVE DIJKEN
Mooder Maas heeft twee typen dijken
ontwikkeld voor het Limburgse
landschap: de Steilranddijk en de Hoge
Gronddijk. Deze unieke dijktypen
zijn speciaal voor de Limburgse Maas
ontwikkeld, sluiten perfect aan bij
het landschap en bieden veiligheid op
innovatieve wijze. Voor de uitvoering
TRADITIONELE DIJK
van Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum werd gezocht naar keringen die
passen
in het van oorsprong onbedijkte
TRADITIONELE DIJK
landschap van Noord-Limburg. Met
VOORLAND VERBETERING

BESCHERMINGSZONE

TRADITIONELEVOORLAND
DIJK VERBETERING

BESCHERMINGSZONE

STEILRANDDIJK
VOORLAND VERBETERING

STEILRANDDIJK

BESCHERMINGSZONE

deze typen dijken wordt voldaan aan
de veiligheidseisen van Waterschap
Limburg. Bovendien blijven de
kwaliteiten van het terrassenlandschap
langs de Maas in tact. Mooder Maas
weet de nieuwe dijken te realiseren
met gebiedseigen materiaal waarmee
ook de duurzaamheidsdoelstellingen
zijn gediend. Kijk voor meer informatie
en filmpjes over de nieuwe dijken
op www.ooijen-wanssum.nl/
gebiedsontwikkeling/deelprojecten/.

BRUG BLITTERSWIJCK

Uitvoering: oktober 2018 – mei 2019
De Ooijenseweg die Blitterswijck en
Broekhuizenvorst verbindt kruist op twee
locaties de Oude Maasarm. De eerste
kruising vindt plaats aan de zijde van
Blitterswijck tussen Het Roekenbosch
en de Boltweg. Op deze locatie wordt de
Oude Maasarm omgeven door de dijken
rondom Blitterswijck en de dijkring om
de Boltweg. Daar waar de huidige weg onderbroken wordt komt een brug op circa
3,5 meter boven maaiveld met een lengte
van ca. 130 meter. De brug wordt van west
naar oost gebouwd, waarbij eerst het westelijke landhoofd wordt geplaatst, daarna
de pijlers en dan het oostelijk landhoofd.
De fundering van de brug wordt met een
heistelling aangebracht. Middels een rijdende ondersteuningsconstructie wordt
tenslotte het wegvak met alle componenten aangebracht, waarna de brug wordt
aangesloten op de huidige weg zodat deze
in gebruik kan worden genomen.

BRUG OOIJEN

Uitvoering: januari 2018 – september
2018
Brug Ooijen wordt gebouwd op de tweede
locatie waar de Ooijenseweg de Oude
Maasarm doorkruist: tussen Kasteel
Ooijen en Broekhuizenvorst. Deze brug
van circa 200 meter lang komt zo’n 3,5
meter boven het maaiveld te liggen en
biedt straks prachtig uitzicht over de

HOGEGRONDDIJK

HOGEGRONDDIJK

Bij start uitvoering wordt eerst het noordelijk landhoofd gebouwd (aan de zijde
van Kasteel Ooijen), vervolgens worden de
funderingspalen aangebracht en dan het
zuidelijke landhoofd. Tenslotte wordt het
wegdek in gereedheid gebracht en wordt
de brug aangesloten op de huidige Ooijenseweg. Dit gebeurt op dezelfde manier
als bij de brug van Blitterswijck (middels
heistelling en een rijdende ondersteuningsconstructie vanaf land). De landhoofden van de brug bieden een mooie
toegangspoort tot de natuurgebieden.

BROEKHUIZEN

Uitvoering: november 2018 – maart 2019
In Broekhuizen vinden een aantal werkzaamheden plaats waaronder de aanleg
van een maatwerkering door de tuinen
van de bewoners langs de Maas, de kering
rondom de Broekhuizer Molenbeek, de
aanleg van parkeerplaatsen en het herinrichten van de loswal. De ontwerpen van
Broekhuizen behoeven nog een verdere
verdiepingsslag. De realisatie van de
maatwerkbescherming van Broekhuizen
is nu gepland in de periode tussen november 2018 en maart 2019. Hierbij houdt
Mooder Maas rekening met het zomerseizoen van diverse horeca.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van de
gebiedsontwikkeling meld u dan via onze website aan
voor de nieuwsbrief.
WILBERT VERHOEVEN – UITVOERDER GROND EN WEGEN EN PERCEEL BEHEER

“EEN SPREKEND MENS
IS TE HELPEN”
Als uitvoerder verzorgt Wilbert
Verhoeven de dagelijkse aansturing
van materieel en mensen. Daarnaast
onderhoudt hij contact met
perceeleigenaren en pachters. “Ik ben
met name in het veld te vinden. Ik rij
met een van de witte Mooder Maas
auto’s langs de uitvoeringslocaties.”
Verhoeven werkte eerder aan
Ruimte voor de Waal, een grote
gebiedsontwikkeling bij Nijmegen.
“Het is erg fijn dat we met een team
werken dat al op elkaar is ingespeeld.
Dat komt de onderlinge samenwerking
en de kwaliteit van het werk ten goede.”

STEILRANDDIJK

HOGEGRONDDIJK

Oude Maasarm en hoogwatergeul Ooijen.
De brug wordt al vroeg in de uitvoering
aangelegd zodat het normale verkeer de
brug kan gebruiken, terwijl grondtransport van de uitvoering onder de brug door
kan rijden. Mooder Maas houdt zich op
deze manier aan de belofte om de hoofdwegen niet gelijkvloers te kruisen met
grondtransport.

Verhoeven vindt het belangrijk om de
omgeving tevreden te houden. “Wij
kunnen niet alles overzien, maar een
sprekend mens is te helpen, en dan zal
ik altijd kijken wat ik kan doen!”
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GRONDVERWERVING
IN CIJFERS
Het totale plangebied van de
gebiedsontwikkeling is ruim 3000
hectare groot. Daarvan zijn 610 hectare
nodig voor de gebiedsontwikkeling.
Omdat een belangrijk deel van die
gronden in bezit was van particuliere
eigenaren, heeft de Provincie Limburg de
afgelopen jaren met zo’n 195 verschillende
eigenaren gesproken over de verwerving
van in totaal bijna 950 percelen.
Op dit moment wordt er nog over 135
hectare onderhandeld. De verwachting
is dat alle percelen op tijd beschikbaar
zijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Er wordt daarbij
gebruik gemaakt van de mogelijkheid van
onteigening.
Waar is al die grond voor nodig?
• 18 ha voor wegen
• 48 ha voor dijken
• 535 ha voor rivierverruiming en natuur
• 7 ha voor maatwerkoplossingen
Een deel van de grond die nodig is voor
rivierverruiming en natuur, is ook nu
al natuur en zal worden ingericht voor
waterrijke natuur. De natuurgronden
hoeven niet allemaal te worden
aangekocht.

Mooder Maas werkt veilig door hoofdwegen niet te kruisen met grondtransport. Overige transport van materialen verzamelt zich eerst bij een intakecentrum
nabij rondweg-west. Van hieruit zorgt iemand met gebiedskennis dat het materiaal veilig op de juiste plek in het gebied komt.

DUURZAAMHEID
De moederbedrijven van Mooder
Maas, Dura Vermeer en Ploegam, zijn
beide niveau 5 gecertificeerd op de
CO2-prestatieladder. Dit is het hoogste
niveau dat een bedrijf behalen kan. De
CO2-prestatieladder is een instrument
met als doel het in kaart brengen en het
verminderen van CO2-uitstoot.
Mooder Maas vermindert haar
CO2-uitstoot op verschillende manieren. De grootste winst wordt behaald
door de innovatieve dijkenstrategie
waarbij bestaande dijkconcepten op
een nieuwe manier, passend binnen
het Limburgse landschap, worden
toegepast. Uit de hoogwatergeulen en
de Oude Maasarm komt veel grond,
die Mooder Maas inzet voor de aanleg
van de dijken. De grond is hiervoor
beproefd en voldoende erosiebestendig bewezen. Hierdoor is aanvoer van
geschikte klei van buiten het projectgebied niet nodig en hoeft ook minder
grond afgevoerd te worden. In verge-

lijking met de aanleg van een klassieke
dijk wordt bij de aanleg van de steilranddijk 54% minder CO2 verbruikt.

VEILIGHEIDSKUNDIGE ERIK MULDER

“VEILIGHEID
DOEN WE SAMEN!”  

Het toepassen van gebiedseigen grond
betekent nog steeds veel grondtransport binnen het eigen projectgebied.
Met het oog op veiligheid heeft Mooder
Maas beloofd hoofdwegen niet te
kruisen met grondtransport. Dat
betekent dat veel zand over water of
over land vervoerd wordt. Het land kan
lastig begaanbaar zijn met een zware
vrachtwagen waardoor veel energie
verloren gaat in het ploeteren door de
klei. Daarom legt Mooder Maas een
tijdelijk wegennet van 9 km met rijplaten aan. In totaal wordt zo’n 80.000
uren aan transport verwacht, waarbij
het tijdelijk wegennet een besparing
van 800.000 liter gasolie oplevert.
Dit resulteert in een besparing van de
CO2-uitstoot van ca. 2.600 ton - gelijk
aan het jaarverbruik van 120 tweepersoonshuishoudens in Nederland.

MELD GEVAARLIJKE SITUATIES!
Mocht u tijdens de uitvoering van de
gebiedsontwikkeling gevaarlijke situaties
tegenkomen, aarzel dan niet en neem direct contact
op met Mooder Maas: 06-53599489.

Erik Mulder is als veiligheidskundige
van Mooder Maas verantwoordelijk voor
de veiligheid van alle medewerkers. Hij
brengt vooraf en tijdens de uitvoering
met de mensen in het veld alle mogelijke
risico’s in kaart en bepaalt samen met
hen welke werkmethodes of maatregelen
nodig zijn om het werk veilig uit te voeren.
“Ik moet er voor zorgen dat iedereen zijn
werk goed en zonder gevaar kan uitvoeren
en dat de medewerkers ’s avonds weer
ongedeerd thuis komen.”
Maar het blikveld van Mulder is breder.

“Uiteraard moet ik ook rekening houden
met de omgeving. We hebben hier te
maken met een groot gebied dat niet is af
te sluiten. Veiligheid is daarom iets dat
we samen met bewoners en gebruikers
moeten doen. Dat kunnen we niet
alleen.”
Wanneer het project geslaagd is? “Als
we aan het eind van het werk kunnen
concluderen dat alle inspanningen op
het gebied van veiligheid hun vruchten
hebben afgeworpen en we zonder letsel
of ongeluk het werk hebben kunnen
voltooien, dan pas ben ik tevreden!”
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ONTWIKKELINGSRUIMTE BEGIN  BESCHIKBAAR
In het eerste kwartaal van 2018 komt
de economische ontwikkelingsruimte
beschikbaar die ontstaat door de rivierverruimende maatregelen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Bedrijven
in het stroomvoerende en bergende deel
van de Maas kunnen dan gemakkelijker
toestemming krijgen voor hun (uitbreidings-)plannen.
Sinds de hoogwaters van 1993 en 1995
is het gebied tussen Ooijen en Wanssum

juridisch beschermd als winterbed van de
Maas. Door de geldende regels is het lastig
om in dat beschermde gebied bedrijfsuitbreiding of nieuwe plannen van de grond
te krijgen omdat daar vaak kostbare
compenserende maatregelen voor moeten
worden getroﬀen. De rivierverruimende
maatregelen van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum leiden tot aanzienlijk
meer ruimte in het stroomvoerende en
bergende deel van Maas. Een deel van die

ruimte kan nu ter compensatie worden
gebruikt voor economische initiatieven.
ONTWIKKELINGSFONDS

In 2013 hebben ruim vijftig bedrijven met
(uitbreidings-)plannen in het rivierbed
van de Maas zich aangemeld bij het tijdelijke initiatievenloket. Voor deze initiatieven is voor een bepaalde tijd ruimte
gereserveerd in een ontwikkelfonds dat
nu kan worden aangesproken. Omdat er

buiten dit fonds nog extra ruimte over is,
is er nog een tweede fonds voor nieuwe
initiatieven. Over drie jaar worden beide
fondsen samengevoegd. De ontwikkelingsruimte en de twee deelfondsen worden beheerd door de provincie Limburg.
Kijk voor meer informatie over de
regeling ontwikkelingsruimte op www.
ooijen-wanssum.nl of neem contact op
met Projectbureau Ooijen-Wanssum.

‘EINDELIJK VAN HET SLOT AF’
Frietproducent Lamb Weston / Meijer in Broekhuizenvorst is een
van de bedrijven die intensief betrokken zijn bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Manager Manufacturing Services Gerard
Busser: “Er zijn wat ongemakken, maar op de langere termijn is
het een goede ontwikkeling.”
DOOR SVEN POELS

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
is een project van de lange adem. Gerard Busser, manager bij Lamb Weston /
Meijer (voorheen Oerlemans), is er vanaf
het begin bij: “We zijn er al vanaf 2001
mee bezig. Eerst met wat vraagstellingen
vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum,
daarna met de verkoop van een stuk grond
voor de gebiedsontwikkeling. We voeren veel een-op-een gesprekken met het
projectbureau en de aannemer, Mooder
Maas. Daarnaast zitten we ook in een van
de belangengroepen in verband met de
ontsluiting en bereikbaarheid.”
Busser is blij met de voortgang. “De laatste jaren waren er altijd extra vergunningen en trajecten noodzakelijk als we wat
wilden laten (bij)bouwen. Gelukkig komt
het nu eindelijk van het slot af, zodat we
voor het eerst na de laatste overstroming
van de Maas weer kunnen gaan ontwikkelen. Dat is goed voor ons bedrijf en de

andere bedrijven in de regio, zoals Van
Leendert, Walkro, Vitelia en recreatiepark Kasteel Ooijen.”
Waar gewerkt wordt, ontstaat echter ook
ongemak. “Als twee na grootste frietproducent ter wereld is het belangrijk dat wij
elke dag goed bereikbaar zijn en voortkunnen met ons proces. Wij leven van
verse grondstoﬀen die elke dag worden
aangevoerd en omdat er geen grote vrieshuisopslag is vindt er ook dagelijks afvoer
van producten plaats. Door de ontsluiting
van het gebied en de aanleg van de rondweg in Wanssum wordt dit voor ons een
stuk lastiger, omdat al het verkeer door
Blitterswijck komt. Daar komt bij dat door
het aantrekkende toerisme het recreatieve verkeer een extra belasting vormt. Die
nadelige gevolgen, ook voor de verkeersveiligheid, zijn er nu al en zullen jammer
genoeg niet snel worden opgelost.”
Maar, zo stelt Busser, er is ‘oplossings-

Foto: Keijsers-Manders

gericht meegedacht’. “Meerdere belangen
spelen een rol, maar tot op heden wordt
wel met ons rekening gehouden. Zo zal er
bewegwijzering komen, beginnend op de
A73, al is het maar nodig voor één dag. Dat
heeft ons gerustgesteld.”
Busser is ook content met hoe het gebied
er uiteindelijk uit komt te zien. “Er is door
de aannemer goed gekeken naar hoe de
benodigde aanpassingen op een natuur-

lijke wijze kunnen worden ingepast.
Denk aan glooiingen die in het landschap
worden ingebed en het ontbreken van
harde dijktracés.” Al met al geeft het
voor Busser en ‘zijn’ bedrijf alle reden om
positief te zijn. “Er zijn wat ongemakken,
maar op de langere termijn is het een goede ontwikkeling. In de toekomst houden
we bij hoog water droge voeten, zodat we
kunnen blijven doen wat we nu doen. Daar
gaat het om.”

UITBREIDING HAVEN WANSSUM BIEDT VEEL KANSEN
Het consortium Mooder Maas staat
aan de lat voor de uitvoering van de
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Voor één onderdeel is een andere
aannemerscombinatie verantwoordelijk:
Exclusief Project BV gaat de Westhaven
in Wanssum fors uitbreiden. Binnenkort
begint het baggerwerk. Behalve de
uitbreiding van de (container)haven
realiseert Exclusief Project rondom
de haven een 19,2 hectare groot
bedrijventerrein. Eind 2019 is het werk
klaar.
De bestaande insteekhaven in Wanssum
wordt met liefst 400 meter verlengd. Een
eenvoudige mededeling, maar het betekent
nogal wat. De uitgebreide haven doorsnijdt
de huidige Geijsterseweg. Die wordt dan
ook verlegd en sluit via een rotonde aan op

de eveneens nog aan te leggen rondweg om
Wanssum. Door het westelijk deel van de
rondweg al in 2018 aan te leggen, hoeft al
het bouwverkeer voor de havenuitbreiding
niet door het dorp.
Meer haven betekent meer kades en dus
meer plaatsen waar schepen kunnen
laden en lossen. En daarmee een kans
voor bestaande bedrijven om uit te
breiden en voor nieuwe bedrijven om
een plekje aan het water te bemachtigen.
De containerterminal van BCTN is
één van de belangrijke spelers in de
haven van Wanssum, samen met de
veevoerproducenten Agrifirm en Vitelia,
betonfabriek Geelen, betonfabriek Holcim
en cementleverancier Heemex.
WIN-WIN-WIN

Jan Loonen, wethouder Economische

Zaken van de gemeente Venray en lid
van de stuurgroep Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum kan haast niet wachten
tot de haven klaar is. Loonen: “De
haven van Wanssum vervult nu al een
belangrijke logistieke functie in het
netwerk van havens langs de Maas in
Noord-Limburg. Vanwege de groei van
de logistieke bedrijvigheid in de regio
Venray zal de overslag van containers
blijven stijgen, analoog aan landelijke
en wereldwijde verwachtingen. Maar
ook voor de bulkoverslag van bedrijven
als Agrifirm en Vitelia is de haven van
belang. Steeds meer bulkgoederen gaan
over water. Dat is goedkoper en haalt veel
vrachtwagens van de weg. De uitbreiding
van de haven past dan ook uitstekend in de
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum:
naast bescherming tegen hoogwater, ook

economische ontwikkeling en verbetering
van de leefbaarheid voor het dorp
Wanssum. Het is win-win-win”, zegt Jan
Loonen.
SAMENWERKING

De havenuitbreiding is ook een voorbeeld
van publiek-private samenwerking,
waarbij veel partijen betrokken zijn. Het
ministerie van Infrastructuur en Milieu
betaalt mee, net als de provincie en de
gemeente Venray. De uitvoerder is een
combinatie van Maessen Bedrijven uit
Venray en Van Berlo Bedrijven uit
Veghel.
Als de haven klaar is, wordt de gemeente
Venray eigenaar. De bedrijven ontwikkelen
het omliggende bedrijfsterrein voor eigen
rekening.
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‘SAMENWERKING SMAAKT NAAR MEER’
Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallei, Provincie
Limburg en de gemeenten Venray en Horst aan de Maas werken
intensief samen om Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum tot
een succes te maken. “Het is een groot en integraal project, wat je
uniek kunt noemen”, aldus gedeputeerde Hubert Mackus.
DOOR SVEN POELS

Als gedeputeerde van de Provincie
Limburg is Hubert Mackus (Weert, 1978)
betrokken bij diverse grote projecten,
maar Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is wat hem betreft wel een
hele bijzondere. “Op grootschalig niveau
komen daar een aantal doelen bij elkaar.
Het gaat om bereikbaarheid, werkgelegenheid, economische ontwikkeling, natuurontwikkeling en waterveiligheid. Om dat
allemaal voor elkaar te krijgen wordt er
samengewerkt door het Rijk, de Provincie,
het Waterschap en de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas. Een groot en integraal project, wat je uniek kunt noemen.”
Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en
Maasvallei hebben belang bij het water, de
Provincie heeft belang bij de natuur en de
gemeenten hebben economisch en logistiek baat bij de aanleg van de rondweg en
de havenontwikkeling in Wanssum, stelt
Mackus. “Door de gemeenschappelijke
doelen op elkaar te leggen kunnen we het

goedkoper doen. Aan de andere kant is er
wel meer afstemming nodig, wat prima is
gelukt. De neuzen staan dezelfde kant uit;
de samenwerking smaakt wat mij betreft
naar meer.”
Mackus is eveneens positief over de aannemer. “Mooder Maas, bestaande uit de
bouwbedrijven Dura Vermeer en Ploegam,
doet het heel goed. Bij de aanbesteding
hebben we ze de ruimte gegeven om
dingen zelf in te vullen, wat heeft geleid
tot verbeteringen zoals een kortere uitvoeringstijd.” Ook de communicatie naar
buiten toe wordt geroemd door Mackus:
“Er is veel tijd in gestoken om iedereen te
informeren. Zodoende zijn de inwoners
goed op de hoogte van wanneer en hoe
lang iets speelt.”
Dat is ook wel nodig, want het is zoals
gezegd een megaklus. “Op 3000 hectare
vinden allerlei ontwikkelingen plaats,
waaronder het aanleggen van 340 hectare

HET GEBIED IN!
EXCURSIES

Bent u op zoek naar een leuk uitstapje
voor uw vereniging of wilt u een
vakinhoudelijke bijdrage voor een
studiedag van uw bedrijf, denk dan
eens aan Ooijen-Wanssum. Wij hebben
een aantal enthousiaste gidsen die met
veel plezier rondleidingen verzorgen en
kunnen afhankelijk van uw specifieke
wensen deskundigen aandragen van het
projectbureau of Mooder Maas voor een
inhoudelijke toelichting.
Op basis van uw wensen en de
samenstelling van de groep organiseren
wij met u een wandeling, fiets- of bustocht
op maat. Neem vrijblijvend contact op met
Marjan Gooren van het projectbureau als
u interesse heeft.
FIETSROUTE LANGS WERKZAAMHEDEN

Enige tijd geleden ontwikkelde
Projectbureau Ooijen-Wanssum een
fietsroute langs alle belangrijke plekken
in het gebied. De interactieve route die
via Google Earth en GPS te fietsen is,
wordt de komende jaren steeds aangevuld

met actuele werklocaties. Zo kunt u van
plek naar plek fietsen en voortgang van
de werkzaamheden op de voet volgen.
De route is te vinden op www.ooijenwanssum.nl.
UITKIJKPUNT

Mooder Maas richt tijdens de
werkzaamheden op een aantal plekken
uitkijkpunten in. Geïnteresseerden
hebben zo vanaf een veilige plek goed
uitzicht op de bouwwerkzaamheden.
Houd onze website en social media in de
gaten voor de exacte locaties.

VOLG ONS!
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is ook te vinden op:

Twitter: @ooijenwanssum
www.facebook.com/ooijenwanssum
google.com/+Ooijen-WanssumNL

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE
UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN
Kijk voor de meest actuele informatie over omleidingen, werkzaamheden en
nieuws op onze website en volg het project via de gezamenlijke nieuwsbrief van
Mooder Maas en Projectbureau Ooijen-Wanssum. Inschrijven kan via onze website (www.ooijen-wanssum.nl) of een mailtje aan info@ooijen-wanssum.nl.

Hubert Mackus. Foto: Johannes Timmermans – Provincie Limburg

nieuwe natuur. En om ervoor te zorgen
dat mensen droge voeten houden, wordt
de stand van de Maas met 37 centimeter
verlaagd door het reactiveren van de Oude
Maasarm.” De totale kosten zijn 230 miljoen euro. “Dat is veel geld, maar het levert
ook veel op. Het belangrijkste is dat we
met deze maatregelen niet meer worden
verrast door ‘plotselinge’ overstromingen
zoals in 1993 en 1995.”

CDA’er Mackus is vanaf 2011 Statenlid en
werd op 1 januari van dit jaar bestuurder
van het dossier ‘Ooijen-Wanssum’. De
gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra,
Rail en Monumenten weet dan ook als
geen ander wat de immense onderneming
betekent. “Voor mij persoonlijk is het
een voorbeeld van hoe je laat zien hoe je
dingen kunt combineren en daardoor een
beter product krijgt. We halen er meerdere
doelen uit, waardoor dit een extra mooi
project is.”

INFORMATIECENTRUM
Kom eens langs in ons
informatiecentrum in het kantoor van
Mooder Maas. Het informatiecentrum
wordt tijdens de uitvoering gebruikt
als ontvangstruimte bij lezingen en
excursies, maar ook tijdens het wekelijkse
inloopspreekuur op vrijdagmiddag van
12.00-13.00. In het infocentrum vindt u
de laatste ontwerpen en nieuws over de
uitvoering van de gebiedsontwikkeling.
Op een grote overzichtskaart kunt u

COLOFON

Deze informatiekrant is een uitgave
van Mooder Maas en Projectbureau
Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg 11a,
5861 BK Wanssum (www.ooijenwanssum.nl) in samenwerking met
drukkerij-uitgeverij Van den Munckhof
in Venray. De krant wordt verspreid in
Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck,
Meerlo, Swolgen, Broekhuizenvorst,
Broekhuizen en Well.
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VORMGEVING

Johan Loonen, Van den Munckhof

zien waar gewerkt wordt en of u het werk
ter plaatse kunt bekijken. Daarnaast
leert u er meer over veiligheid, kunt u
de verschillen tussen allerlei soorten
gebiedseigen materiaal voelen, worden
gevonden voorwerpen uit het gebied
tentoongesteld en vindt u er foto’s
en video’s van het project. Buiten de
bovengenoemde momenten is het
informatiecentrum te bezoeken op
afspraak.

DRUK

Drukkerij-uitgeverij Van den Munckhof
VERSPREIDING
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DISCLAIMER

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
is een groot en complex project. Het
is dan ook onmogelijk om in deze
informatiekrant 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 krant.
Mocht u ten aanzien van de inhoud
vragen hebben, neem dan contact op
met Projectbureau Ooijen-Wanssum of
Mooder Maas.

