
Toelichting wijzigingen Uitvoeringsplanning 4.0 naar versie 5.0 
 
In Overall Planning 5.0 heeft Mooder Maas (MM) een grote stap gezet in het optimaliseren van de uitvoeringsplanning. 
Hierbij is vooral aandacht besteed aan de objecten die MM komend jaar realiseert, maar MM verliest de werkzaamheden op 
de lange termijn daarbij niet uit het oog. De nieuwe uitvoeringsplanning betreft de objecten binnen de scope Rondweg West, 
Brug oversteek Ooijen en Brug oversteek Blitterswijck en het grondverzet in de weerden. Daarnaast zijn de tijdelijke 
objecten die benodigd zijn voor het realiseren van de definitieve objecten toegevoegd aan de planning. Onderstaand een 
toelichting op bovengenoemde objecten. 
 
Tijdelijke objecten 
Tijdelijke objecten zoals pontons welke MM realiseert in de weerden zijn in de planning opgenomen. Het plaatsen van de 
pontons is afgestemd op de fasering van het grondverzet. De eerste pontons bij Weerd Wanssum en Dijkring Boltweg 
realiseert MM tussen half oktober ’17 en 20 november ’17 (start grondverzet). 
Het intakecentrum die MM inricht om de transportstromen van en naar bouwplaatsen te beheersen, realiseert MM in de week 
van 13 november ’17. Bij aanvang van realisatie van de definitieve objecten wordt de intakelocatie in gebruik genomen. 
 
Fasering Weerd Ooijen 
Op basis van nieuwe inzichten, die MM hierboven bij ‘Conditioneringsplanning’ noemt, starten op 8 januari 2018 de 
werkzaamheden met betrekking tot het grondverzet in Weerd Ooijen. In planning 4.0 was 20 november 2017 de startdatum 
van het grondverzet in Weerd Ooijen. Het aanpassen van de startdatum heeft geen invloed op het kritieke pad. 
 
Fasering Weerd Wanssum – Dijkring Boltweg 
Het grondverzet in Weerd Wanssum start op 20 november 2017. Op basis van vrijgegeven percelen start MM met 
ontgravingswerkzaamheden aan de oever ter hoogte van het midden van de weerd, waarna de werkrichting landinwaarts is. 
De ontgraven grond wordt via ponton P5 vervoerd naar ponton P6, waar MM het oostelijke deel van Dijkring Boltweg direct 
aanvult. 
 
Fasering Rondweg West  
Rondweg-West vormt de verbinding tussen de huidige N270 Venrayseweg met de Geijsterseweg en dient uiterlijk 30 
september 2018 gereed te zijn. MM plant de werkzaamheden zo in dat de aansluiting eind juli 2018, vóór de bouwvak, 
gerealiseerd is, De realisatie van de fietstunnel is verplaatst naar start uitvoering medio maart 2018, waar dit in de vorige 
versie van de planning eind januari 2018 was. Medio juni 2018 is de realisatie van de fietstunnel gereed. De bouwfasering 
van Rondweg West is zo opgebouwd dat de einddatum van de fietstunnel geen relatie heeft met de start van de uitvoering van 
een ander object dat uiterlijk 30 september 2018 gereed moet zijn.  
 
Fasering Brug oversteek Ooijen – Brug oversteek Blitterswijck 
Brug oversteek Ooijen start op 8 januari 2018 en is medio september 2018 gereed, waar dit in de vorige versie van de 
planning in juli 2018 was. De langere realisatietijd van Brug oversteek Ooijen geeft geen extra hinder voor de gasten in het 
recreatiegebied. 
Om de bouwfasering van Brug oversteek Ooijen en Brug oversteek Blitterswijck zo optimaal mogelijk op elkaar af te 
stemmen, kiest MM ervoor om de uitvoering van de bruggen elkaar op te laten volgen. Brug oversteek Ooijen is gereed 
medio september 2018. Om de bouwhinder in het recreatieseizoen te minimaliseren start de uitvoering van Brug oversteek 
Blitterswijck in oktober 2018. 
 


