
Werkzaamheden Geijsteren   
Na de bouwvak starten we met de werkzaamheden in 
deelgebied Geijsteren. Vanaf week 33 vinden de voor-
bereidende werkzaamheden plaats: verleggen kabels 
& leidingen, plaatsen rijplaten, bomenkap, graven van 
proefsleuven en het plaatsen van het ponton. Vanaf week 
35 wordt de kruising Wanssumseweg/Maasheseweg voor 
een periode van circa 10 weken afgesloten voor verkeer. 
De volgende werkzaamheden vinden plaats:

• Het plaatsen van damwand (harde kering) tussen de 
begraafplaats en Wanssumsweg nr. 6;

• Het vervangen van een duiker en het ophogen en 
opnieuw inrichten van de kruising;

• De dijk (groene kering) die vanaf de Sint Wilbertsweg/
Alde Pasterie door de weilanden loopt wordt opge-
hoogd en sluit vervolgens weer aan op de Wanssum-
seweg. In een latere fase wordt de Wanssumseweg 
opgehoogd ter hoogte van de dijkovergang;

• Aanbrengen harde kering ter hoogte van de Alde 
Pasterie. 

In onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt welke 
werkzaamheden wanneer plaatsvinden. Deze planning is 
indicatief en kan door diverse omstandigheden, waaronder 
weersomstandigheden, verschuiven. Tijdens de uitvoe-
ring vindt u de meest actuele informatie over planning en 
werkzaamheden op www.ooijen-wanssum.nl. Eind oktober/
begin november komt er een update over de werkzaam-
heden die eind dit jaar plaatsvinden. 

Afsluiting kruising Wanssumseweg/Maasheseweg 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt 
vanaf week 35 de kruising Wanssumseweg/Maasheseweg 
afgesloten. De afsluiting loopt vanaf de kruising Wanssum-
seweg/Monendijk tot en met de kruising Dorpstraat/Wans-
sumseweg/Maasheseweg. Autoverkeer vanaf Maashees 
wordt omgeleid via de Monseigneur Geurtsstraat/Maashe-
seweg/A73/N270 en omgekeerd. Autoverkeer vanuit 
Geijsteren wordt omgeleid via de Zomp/Oostrumseweg/
N270. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de 
Monendijk/Sint Wilbertsweg. Voor landbouwverkeer wordt 
een doorsteek gecreëerd tussen de Maasheseweg en Sint 
Wilbertsweg. De doorsteek wordt zo ingericht dat deze 
uitsluitend voor landbouwverkeer toegankelijk is. Al het 
overige verkeer is niet toegestaan op deze doorsteek. Op 
bijgevoegde kaart ziet u de omleidingsroute voor auto- 
verkeer.

Inloopbijeenkomst 19 augustus
Op maandag 19 augustus organiseert Mooder Maas een 
inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden. De inloop- 
bijeenkomst is in zaal de Kei aan de Nieuwlandsestraat 1. 
Van 17.00 tot 19.00 uur bent u van harte welkom. 
Medewerkers geven toelichting op het ontwerp, de werk-
zaamheden, planning en beantwoorden uw vragen. 

Bereikbaarheid begraafplaats
Vanaf week 37 t/m week 45 is de begraafplaats beperkt 
bereikbaar. Vanaf de Kasteelruïne blijft de begraafplaats te 
voet altijd bereikbaar. 
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Voorbereidende werkzaamheden

Afsluiting 
kruising Maasheseweg/Wans-
sumseweg
Plaatsen damwand tussen be-
graafplaats en Wanssumseweg 
nr. 6 (daadwerkelijk trillen dam-
wand = blauw)
Vervangen duiker t.h.v. de 
vijfsprong
Ophogen en opnieuw inrichten 
kruising
Ophogen dijk (groene kering): 
loopt door tot eind 2019
Aanbrengen harde kering t.h.v. 
Alde Pasterie (daadwerkelijk 
trillen damwand = blauw)*
Transport

* Vanwege een bestaande waterleiding die moet worden verlegd, wordt de damwand in twee fases ingetrild. De tweede 
fase is nog onder voorbehoud. Wijzigingen in de planning vermelden we op de website en facebook. 

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



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. 
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Hinder

Veroorzaakt door Nodig voor Type Wanneer

Freesmachine Het verwijderen van de 
asfaltlaag van de huidige kruising

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

Week 37

Groot materieel: 
Bulldozer 
Rupskraan 
Dumpers 
Grondwals 
Loader

Voor het ophogen van de dijken 
en het opnieuw inrichten van de 
kruising 

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

Week 34 tot en met 
eind 2019

Transport Voor het aanvoeren van de grond 
voor de dijken. De grond wordt 
aangevoerd per schip en gaat per 
dumper over een rijplatenbaan 
naar de juiste locatie 

Geluid van dumpers/rijplaten. Stof: we be-
perken dit zo veel als mogelijk door regel-
matig met een sproeiwagen de rijplaten nat 
te houden

Week 34 tot en met 
eind 2019

Machine die de 
damwanden in de 
grond trilt

Damwanden zijn onderdeel van 
de toekomstbestendige 
waterkering

Geluid en trillingen Week 36 t/m 40 + 
week 47

Afsluiting kruising Geijsterseweg/Venrayseweg
Tegelijkertijd met de werkzaamheden in Geijsteren wordt de kruising 
ter hoogte van Geijsterseweg/Venrayseweg afgesloten voor verkeer. 
Naar verwachting gaat de kruising in januari 2020 weer open. Op de 
website staat meer informatie over de werkzaamheden in centrum 
Wanssum. 

Meer informatie 
Op de website en facebook publiceren we geregeld updates over de 
werkzaamheden en planning. Via de website www.ooijen-wanssum.nl 
kunt u zich inschrijven voor de uitvoeringsnieuwsbrief. 



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


