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Ontwerp Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (september 2014).

MAATREGELEN VOOR
GROTERE VEILIGHEID
De komende jaren worden er in de
gemeenten Horst aan de Maas en Venray
enkele grootschalige maatregelen
genomen ter bestrijding van hoogwater:
de Oude Maasarm wordt gereactiveerd
en bij Ooijen en Wanssum worden
hoogwatergeulen aangelegd. Door deze
maatregelen krijgt de Maas bij hoogwater
meer ruimte en ontstaan tot 35cm lagere
waterstanden op de rivier. De positieve
effecten hiervan werken door tot in
Roermond, 40 km stroomopwaarts.
Door de aanleg van nieuwe dijken krijgen
de dorpen een nog betere bescherming.

Maar het gebied wordt niet alleen
veiliger, er ontstaat ook ruimte voor
economische ontwikkelingen en natuur.
Zo kan er gestart worden met de aanleg
van de rondweg rond Wanssum en de
uitbreiding van de haven. Rondom de
hoogwatergeulen en in de Oude Maasarm
ontstaat een uniek, vrij toegankelijk
natuurlandschap met grote recreatieve
waarde.
In deze speciale uitgave wil Projectbureau
Ooijen-Wanssum de inwoners van het
gebied informeren over de laatste stand
van zaken.

DELTAWET GROTE RIVIEREN

Minister-president Wim Kok in Well (1995). (foto: Gé Hirdes)

De regering nam na het hoogwater in 1995 snel maatregelen. Al in april van dat
jaar werd de Deltawet Grote Rivieren van kracht. Deze wet maakte het mogelijk
om in korte tijd nooddijken aan te leggen.
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WAAROM DEZE
MAATREGELEN EN
WAT LEVERT DIT OP?
In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote
overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden
waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische
schade was dan ook enorm. Ter voorkoming van acute problemen
en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s
werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid
van het gebied op korte termijn moesten verbeteren: op diverse
plekken werden nooddijken aangelegd en de Oude Maasarm
tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met
hoogwater, werd afgesloten.

Ondernemer Eric van Leendert over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

HET IS GOED
DAT DIT GEBEURT!

Het bedrijfsterrein van Van Leendert Transport tijdens het hoogwater in 1993. (foto: Sraar Weijs)

Het is ruim twintig jaar geleden dat de regio voor de eerste keer in lange tijd
verrast werd door hoogwater. Eric van Leendert uit Broekhuizenvorst weet
het nog goed. “We werden pas op het laatste moment geïnformeerd over het
hoogwater en liepen drie dagen achter de feiten aan.” Van Leendert, eigenaar van
een transportbedrijf, vindt het dan ook goed dat er maatregelen genomen worden
om dergelijke hoogwatersituaties in de toekomst te voorkomen.
“In 1993 werden de bewoners volledig verrast. Hoogwater in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst? Dat was nog nooit voorgekomen. Maar voor dat we er erg
in hadden kwam het water van alle kanten op ons dorp af. Zelf hebben we onze
bedrijfsruimten droog kunnen houden maar een groot aantal woningen in beide
dorpen liep onder. We werden vooral verrast omdat het water van meerdere
kanten op ons af kwam. Als bedrijf hebben we ons toen ingezet om zoveel
mogelijk mensen te helpen. Zo hebben we nog lang geprobeerd om mensen van
en naar Kasteel Ooijen te brengen voor het kerstdiner in het restaurant. Het was
gekkenwerk en uiteindelijk hebben we de pogingen moeten staken.”
Toen ruim een jaar later opnieuw hoogwater dreigde, eind januari 1995, verliep het
allemaal anders. “We waren eerder geïnformeerd en wisten wat er op ons afk wam.
We konden daardoor passende maatregelen nemen. Bijna iedereen in het dorp
heeft meegeholpen om Broekhuizenvorst droog te houden. Dat is ons goed gelukt.
Dat had op zich ook iets moois. Ondanks de ellende was het ook best gezellig. Er
was een grote saamhorigheid.”

Hoogtekaart van het gebied met in het rood de nooddijken.

De afdamming van de 10 kilometer lange
Oude Maasarm veroorzaakt echter
een onwenselijke opstuwing van het
Maaswater. In de wetenschap dat de
huidige waterkeringen tijdelijk waren
en de Oude Maasarm in de toekomst
weer zou moeten meestromen voor een
duurzame waterveiligheid, werd het
gebied achter de kades alvast gereserveerd
voor toekomstige maatregelen. Daardoor
is het tot op heden nagenoeg onmogelijk
om tussen Ooijen en Wanssum
toestemming te krijgen voor nieuwbouw
of uitbreiding van gebouwen. In een gebied
met veel agrarische bedrijvigheid en een

florerende haven is dit vanzelfsprekend
een zeer onwenselijke situatie.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
moet een definitieve oplossing bieden
voor de hoogwaterproblematiek.
Nu er overeenstemming is over de
doelstellingen van het project, en de
te nemen maatregelen concreet zijn
vastgelegd, wordt duidelijk welke ruimte
er nodig is voor de waterveiligheid en
waar mogelijkheden ontstaan voor
economische ontwikkelingen, recreatie en
natuur.

DOELSTELLINGEN IN HET KORT
De doelstellingen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:
- Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
- Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
- Ontwikkelen van natuur en landschap
- Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
- Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Wat bij de tweede overstroming ook anders was, was de houding van mensen
die niet in het getroffen gebied woonden. “In 1993 hadden mensen zoiets van
hoogwater, dat is toch niet erg. Een kennis van mij in Oirlo, hemelsbreed zeven
kilometer verder, snapte er niets van. In 1995 was er meer begrip en kregen we ook
meer hulp van buitenaf.”
Eric van Leendert vindt het prima dat er nu maatregelen genomen worden
waardoor de kans op overstromingen geminimaliseerd wordt. “Sommige mensen
vragen zich af of dit wel nodig is. Maar bij de eerstvolgende dreiging zal iedereen
zeggen dat het inderdaad nodig was.”
Toch heeft hij ook wat kritische kanttekeningen. “Als ondernemer worden we
wel geïnformeerd maar soms hebben we het gevoel dat dat ook iets eerder had
gemogen. Ook hoop ik dat de maatregelen onze bedrijfsactiviteiten, en die van
anderen, niet te veel verstoren.” Daarnaast heeft hij vraagtekens bij de
recreatieve en economische mogelijkheden die de reactivering van de oude
maasarm met zich mee zou brengen. “Het wordt mooi gebracht maar er zullen ook
ondernemers gevonden moeten worden die dit op gaan pakken. Dat zal nog niet
gemakkelijk zijn. Van de andere kant kun je nu al zien dat er ook iets moois wordt
ontwikkeld.”
Van Leendert realiseert zich
dat het project toekomstgericht
is. “Mijn kinderen hebben de
overstromingen in 1993 en 1995
niet meegemaakt.
Zij weten niet wat het inhoudt.
Maar het is juist die generatie
en de generaties daarna, die van
deze maatregelen het meeste
profijt zullen hebben.”
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VOOR ALTIJD EEN DROGE KERST
Patrick van der Broeck uit Oirlo, oud-wethouder van Venray en
momenteel gedeputeerde bij de Provincie Limburg, is voorzitter
van de stuurgroep van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
“In de stuurgroep zitten afgevaardigden van alle initiatiefnemers
van dit gigantische project”, meldt Van der Broeck. “Samen gaan
we voor het belangrijkste doel, dit gebied waterveilig maken
zodat we voor altijd een droge Kerst hebben.”
Van der Broeck refereert daarbij aan
Kerst 1993 toen de Maas recordhoogten
bereikte en het gebied onder water kwam
te staan. “Na die overstroming en die van
1995 zijn er noodmaatregelen genomen
en zijn er nieuwe normen bepaald om het
gebied waterveilig te maken. Momenteel
is echter 70% niet voldoende beveiligd
tegen hoogwaters die vergelijkbaar zijn
met die van 1993 en 1995. Daarom is dit
project zo belangrijk.”
Door de aanleg van twee hoogwatergeulen
en de reactivering van de Oude Maasarm
zal het niveau van de Maas bij hoogwater
straks 35 cm lager zal liggen dan nu
het geval is. “Zelfs Venlo en Roermond
hebben profijt van onze maatregelen. Ook
daar zal door dit project het Maaswater
lager komen te staan.” Volgens de

de gedeputeerde ook een geheel nieuwe
situatie met veel kansen.
Het project zal in 2016 starten en Patrick
van der Broeck hoopt dat de maatregelen
in 2020 gerealiseerd zijn. “Dit betekent
wel dat er de komende jaren heel wat in
het gebied gaat gebeuren. Zo zal er veel
grondtransport plaatsvinden. Grond
die weggehaald wordt om delen van het

gebied uit te diepen of grond die juist
wordt aangevoerd voor het ophogen van
lager gelegen gedeelten of de aanleg van
dijken. Dat hoeft niet tot veel overlast
te leiden. We zullen over ‘n jaar of twee
een excursie organiseren naar het
project Grensmaas tussen Nederlands en
Belgisch Limburg. Daar kun je goed zien
dat er met beperkte overlast veel gedaan
kan worden.”

gedeputeerde zijn ook in de regio Gennep
de gevolgen van het project merkbaar.
“Maar ook daar wordt een project
opgestart om, samen met de Provincie
Brabant, de hoogwaterproblematiek in
dat gebied verder aan te pakken.”
Leefbaarheid is een belangrijk onderdeel
van het project: “Zo zal de rondweg van
Wanssum de leefbaarheid in het centrum
verhogen en de overlast terugdringen.”
Ook ontstaat er ruimte voor economische
ontwikkeling in het gebied. “Bedrijven
konden niet uitbreiden als gevolg van
de geldende normen en de dreigende
situatie. Het project schept duidelijkheid
en bedrijven die binnen de nieuwe situatie
veilig kunnen ondernemen krijgen daar
nu al de ruimte voor.” Op het gebied van
natuur en recreatie ontstaat er volgens

Patrick van der Broeck - voorzitter van de stuurgroep van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

WELKE MAATREGELEN WORDEN GENOMEN

OUDE MAASARM

Het deelproject ‘Oude Maasarm’ is gericht
op het reactiveren van de 10 kilometer
lange Oude Maasarm tussen Ooijen en
Wanssum. Deze aftakking van de Maas,
was vroeger als zijrivier actief, maar is in
de loop der tijd nagenoeg droog komen te
liggen. Behalve bij hoogwater, dan speelt
de Oude Maasarm een belangrijke rol. Na
de hoogwaters van 1993 en 1995 is deze
echter bij Ooijen en Blitterswijck met
dijken van de Maas afgesloten.
Om de Oude Maasarm weer te laten mee

Deelproject Oude Maasarm

stromen, zullen deze dijken worden
weggehaald en worden hoge plekken extra
uitgediept of afgegraven.
Als de Oude Maasarm straks bij
hoogwater weer met de Maas gaat
meestromen, zal het toekomstige
natuurgebied vaker onder water
staan. Naar verwachting gebeurt dat
gemiddeld eens in de 8 jaar. Om er voor
te zorgen dat bewoners en bedrijven in
de nieuwe situatie droge voeten houden
worden nieuwe dijken aangelegd bij
Broekhuizenvorst, Ooijen, de Hei,
Blitterswijck en Wanssum (zie ook

deelproject Dijken). De bereikbaarheid
wordt gegarandeerd door de realisatie
van drie nieuwe hoogwatervrije bruggen:
tussen Broekhuizenvorst en Ooijen, nabij
Het Roekenbosch in Blitterswijck en in
het centrum van Wanssum.
Na de reactivering van de Oude Maasarm
ontstaat tussen Ooijen en Wanssum een
nieuw vrij toegankelijk natuurgebied.
Over enkele jaren kunt u van
Broekhuizen helemaal tot aan Wanssum
door een langgerekt, aaneengesloten
natuurlint wandelen met bijzondere flora
en fauna.

GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE VENRAY

Ter hoogte van vakantiepark Het
Roekenbosch in Blitterswijck splitst
de Oude Maasarm zich. Een aftakking
loopt via Blitterswijck richting Maas, de
hoofdstroom vervolgt zijn weg richting
Wanssum. Om een veilige en effectieve
doorstroming tussen Blitterswijck en
de Hei te realiseren, wordt de inrichting
van Het Roekenbosch aangepast. Door de
parkeerplaatsen anders te positioneren
ontstaat er voldoende ruimte voor het
water en kunnen enkele woningen aan de
overzijde behouden blijven.
Bovendien vormt de Maas geen

Toekomstimpressie van de Oude Maasarm bij vakantiepark Het Roekenbosch.
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Schets van de nieuwe doorstroomopening in het centrum van Wanssum.

belemmering meer voor uitbreiding van
het vakantiepark.
Omdat het water hier straks weer
richting Maas moet kunnen stromen,
zal de Ooijenseweg ter hoogte van het
Roekenbosch over een nieuw aan te
leggen hoogwatervrije brug lopen.
In het centrum van Wanssum heeft
de reactivering van de Oude Maasarm
ook gevolgen. Een van de belangrijkste
knelpunten in de doorstroming van de
Oude Maasarm is namelijk gelegen onder
de Brugstraat. Deze opening moet fors
worden verdiept en zo’n 80 meter breed
worden. Daarnaast komt de nieuwe brug
over de doorstroomopening ongeveer
2 meter hoger te liggen dan het huidige
niveau, omdat deze moet aansluiten op
de toekomstige dijkhoogte. De op- en
afritten moeten op deze nieuwe situatie
worden aangepast.
Bij het uitwerken van de plannen kwam
een oplossing uit de bus waarbij aan
de westzijde ruimte wordt gemaakt.
In deze oplossing komt de brug en de
doorstroomopening in het midden
tussen de twee dorpsdelen te liggen en
is het mogelijk de twee dorpshelften
maximaal bij elkaar te brengen. De
inpassing aan de westzijde past ruimtelijk
beter bij het toekomstige havenbeeld en
bij de herontwikkeling van het gebied
rond de jachthaven. Deze oplossing
biedt ook ruimte voor een toekomstige

centrumontwikkeling. Ten opzichte
van een oplossing aan de oostzijde,
waarbij supermarkt en tankstation
verplaatst moeten worden, is deze optie
bovendien goedkoper en technisch
beter inpasbaar: zijstraten en opritten
hoeven niet of nauwelijks verhoogd te
worden. Belangrijk nadeel van deze optie
is wel dat Den Schellaert, het voormalige
gemeentehuis van Wanssum, moet
wijken.
De precieze invulling van het centrum
van Wanssum zal de komende maanden
in overleg met betrokkenen nader worden
uitgewerkt.
GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE HORST
AAN DE MAAS

Om er voor te zorgen dat de Oude
Maasarm bij hoogwater weer kan
meestromen, wordt de huidige
Ooijenseweg tussen Broekhuizenvorst en
Ooijen (inclusief de bomen) verwijderd.
Daarvoor in de plaats komt een nieuwe
200 meter lange hoogwatervrije brug.
In overleg met de dorpsraad en andere
betrokkenen is goed gekeken naar de
verkeerssituatie in dit deel van het gebied.
De aansluitingen naar de toekomstige
brug zijn zo gemaakt dat ze overzichtelijk
zijn en het verkeer dwingen om snelheid
te minderen. Het wegdek van de
bruggen wordt 7 meter breed, inclusief
fietssuggestiestroken aan beide zijden.
Aan één zijde wordt een verhoogd

In november 2014 is het pand Moleneind 13 afgebroken. Het pand zou in de
toekomst midden in het stroomgebied van de Oude Maasarm staan.

voetpad aangelegd. Als de aanbesteding
gunstig uitvalt, zal ook aan de andere
zijde een dergelijk vrijliggend pad
worden gerealiseerd. Deze zullen dan
als voet-fietspad gebruikt kunnen
worden. Fietsers kunnen dan gescheiden
van het autoverkeer fietsen. In de
toekomst kunnen fietsers over de
dijk achter Oerlemans Foods richting
Blitterswijck fietsen. Een deel van de
Ganzenkampstraat vervalt; deze wordt
dus doodlopend.
Met de reactivering van de Oude
Maasarm en het verbreden van de
doorgang in Wanssum ontstaat
voor Meerlo een hele nieuwe

bijgedragen aan een betere doorstroming
op die plek.

HOOGWATERGEUL OOIJEN
Hoogwatergeul Ooijen gaat in de
toekomst een aanzienlijke bijdrage
leveren aan de afvoer van hoogwater. Op
een oppervlak 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 die er voor zal zorgen dat
Maaswater sneller kan worden afgevoerd.
Hoogwatergeul Ooijen wordt een

OUDE MAASARMROUTE
Landschap Horst aan de Maas heeft een bijzondere themaroute uitgestippeld
langs de Oude Maasarm. Een 32 km lange route voert u al fietsend via de dorpen
Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Blitterswijck.
Onderweg heeft u op diverse plekken een mooi vergezicht over de Maas. Daarnaast
attendeert de route u op diverse historische plekken. Kijk voor meer informatie op
www.landschaphorstaandemaas.nl
waterhuishoudkundige situatie. Deze is
te vergelijken met de situatie van voor
1995, maar door de maatregelen van de
gebiedsontwikkeling kan het water in
de toekomst voldoende doorstromen en
zal de weg bij Moleneind nog maar een
beperkt opstuwend effect hebben. Ook
de sloop van Moleneind 13 heeft

KLIMAATBUFFER

(foto: Aeropicture / Johan Roerink)

In 2013 heeft Staatsbosbeheer, vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling al
de zogenaamde Klimaatbuffer aangelegd. Deze geeft een goed beeld van de
toekomstige situatie.

(foto: Gé Hirdes)

Deelproject hoogwatergeul Ooijen

groot en gevarieerd natuurgebied met
kleine plassen dat via struinpaden vrij
toegankelijk is.
GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE HORST
AAN DE MAAS

Door de aanleg van de hoogwatergeul
komt de Maasveldweg te vervallen.

INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM
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Toekomstimpressie van hoogwatergeul Ooijen.

Recreatiepark Kasteel Ooijen krijgt
afhankelijk van de haalbaarheid
uitbreidingsmogelijkheden. Ook voor
Oerlemans Foods is uitbreidingsruimte
beschikbaar.

HOOGWATERGEUL
WANSSUM
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 zand. Met de
realisatie van deze hoogwatergeul ontstaat
veel extra ruimte in deze binnenbocht van
de Maas. Dit zorgt voor een betere afvoer
van Maaswater bij hoge waterstanden
op de rivier. Hoogwatergeul Wanssum
wordt ingericht als natuurgebied met
kleine plassen, dat via struinpaden vrij
toegankelijk is.
GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE VENRAY

Een groot deel van de grond die nodig is
voor de aanleg van de hoogwatergeul wordt
onttrokken aan de landbouw en ingericht
als vrij toegankelijk natuurgebied. Dankzij
aanpassingen van de plannen is het
gelukt om Camping de Kooy, Brasserie de

Toekomstimpressie van hoogwatergeul Wanssum.

Maashoeve en de aanlegzones voor jetski’s
te behouden. Ook ziet het er naar uit dat
de verbindingsweg van Wanssum naar de
Kooy in de nieuwe situatie blijft bestaan.
Deze zal wel lager liggen en zo’n drie
weken per jaar onderlopen. De Kooy blijft
dan bereikbaar via Blitterswijck, via de
verbeterde Maasweg.
Voor de aanleg van de hoogwatergeul
Wanssum zal schutterij St. Antonius-Abt
Gilde Blitterswijck worden verplaatst
naar het kasteelterrein in Blitterswijck.
Daarnaast zal een deel van de
kloostermuur moeten worden verwijderd,
om er voor te zorgen dat het water goed de
hoogwatergeul in kan stromen.

DIJKEN
Met het openstellen van de Oude Maasarm
ontstaat een nieuwe waterkundige situatie
die om nieuwe beschermingsmaatregelen
vraagt. Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum moet bovendien zorgen voor een
bescherming tegen waterstanden die eens
in de 250 jaar voorkomen.

Door het verwijderen van de kade
tussen Ooijen en Broekhuizenvorst
daalt voor sommige bewoners en
bedrijven het beschermingsniveau. Voor
hen wordt gezocht naar acceptabele
maatwerkoplossingen, compensatie of
schadevergoedingen.
Op www.ooijen-wanssum.nl/deelprojecten
(onderdeel dijken) is het tracé van de
dijken, de hoogte en het grondbeslag te
bekijken in Google Maps.
GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE VENRAY

Er worden dijken aangelegd en verhoogd
in Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck.
Ook in het centrum van Wanssum gaan de
dijken omhoog en omdat de nieuwe brug
over de Molenbeek (zie ook deelproject
Oude Maasarm) op deze nieuwe dijkhoogte
moet aansluiten, komt deze hoger te liggen
dan de huidige dijk. Om er voor te zorgen
dat de aansluitingen op deze nieuwe brug
geen problemen veroorzaken voor opritten
en zijwegen, wordt de brug zoveel mogelijk

aan de westkant gerealiseerd. Dat is een
van de redenen voor de voorgenomen sloop
van Den Schellaert.
Voor de Veerweg in Blitterswijck, die in
eerste instantie buitendijks zou komen
liggen, is een oplossing gekozen waarbij
de bestaande weg op zijn huidige plaats
kan blijven liggen. Deze oplossing heeft de
minste impact voor de aanwonenden en
is bovendien minder kostbaar. De aanleg
van een groene dijk op deze plek heeft wel
tot gevolg dat een aanzienlijk deel van de
hoogstamboomgaard aan de Veerweg moet
verdwijnen.
De aannemer kan er bij de uitvoering
voor kiezen om de dijk bij de Boltweg
te vervangen door hoge grond. Bij
hoge grond loopt er geen dijk door de
landbouwpercelen en zal er minder schade
door overstroming optreden. Bovendien
hoeft er bij deze optie minder grond uit het
gebied afgevoerd te worden.

Om dit beschermingsniveau te kunnen
realiseren, zullen bestaande kades tot
maximaal 80 cm worden verhoogd en
worden er ook nieuwe dijken aangelegd.

Deelproject hoogwatergeul Wanssum

Deelproject dijken

3,6 MILJOEN M3 ZAND

HOE ZIET EEN DIJK ER UIT?

Voor de realisatie van de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm zal in totaal 3,6
miljoen m3 zand moeten worden afgevoerd. Om de overlast van zandtransport zo
veel mogelijk te beperken, mag de aannemer straks maximaal 20% van het zand
via de openbare weg transporteren. De rest zal op andere manieren, bijvoorbeeld
via de Maas, het gebied moeten verlaten.

2 m.
2,5 m.

4 - 62,5
m.m.

4 - 6 m.6 m.

6 m. 4,5 m.

Dijklichaam
Doorzetten bekleding
Stabiliteitsberm
Klei-inkassing

2 m.
4,5 m. 6 m.

62,5
m.m.

2,5 m.
10,2 m.

Binnendijks Binnendijks

Buitendijks Buitendijks

10,2 m.

De hier vermelde maatvoering dient als voorbeeld
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GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE HORST
AAN DE MAAS

Ooijen wordt beschermd door middel van
een dijkring. Aan de noordzijde van de
camping wordt de dijk ingepast in enkele
terrassen, waar in de toekomst een aantal
bijzondere toeristische staanplaatsen
met prachtig uitzicht op de Maas kunnen
worden gerealiseerd. De dijken in
Broekhuizenvorst worden verhoogd.
In Broekhuizen worden geen primaire
dijken aangelegd, maar komt een
maatwerkoplossing. Er is voor deze
oplossing gekozen, om te voorkomen
dat het dorp achter een hoge dijk zou
verdwijnen. Dat betekent wel dat de
bewoners van de Veerweg in Broekhuizen
eigenaar en beheerder worden van de dijk.
De gesprekken daarover zijn nog in volle
gang.

RONDWEG

de ontwikkeling van het centrum en de
jachthaven.
Door de nieuwe provinciale rondweg
wordt het industrieterrein ook aan de
oost- en westzijde van de haven
ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft
daardoor niet meer door de dorpskern.
Zeker gezien de toekomstige uitbreiding
van de haven is dit een noodzakelijke
ontwikkeling.
De rondweg wordt ongeveer 3
kilometer lang en buigt ten westen
van champignonkwekerij Cox bij de
Lange Ven richting het noorden af van
de huidige N270. De weg loopt met een
ruime bocht om de kern van Wanssum
en kruist de haven met een nieuw aan
te leggen brug, ter hoogte van TopTerra
en de Busserhofweg. De onderkant van
de nieuwe brug ligt op circa 8 meter
hoogte boven het maaiveld. Via de

GELUIDSOVERLAST EN FIJNSTOF
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gehouden aan de wet- en regelgeving
rondom geluidsoverlast en luchtverontreiniging/fijnstof van de rondweg en zal
dan ook alle maatregelen treffen die wettelijk gezien nodig zijn om binnen de
normen te blijven. Wat de gevolgen zijn van de rondweg, wordt onderzocht in de
MER (Milieu Effectrapportage), deze wordt in mei 2015 ter inzage gelegd. Het is op
dit moment nog niet duidelijk welke maatregelen dat zullen zijn.
De nieuwe rondweg wordt zo ingepast
dat aantasting van het landschap in het
buitengebied tot een minimum beperkt
blijft. In het westen van Wanssum ligt de
rondweg deels verdiept. Vanaf 200 meter
na de rotonde snijdt de weg langzaam in
tot een niveau van ongeveer 3 meter onder
maaiveld. Voor de aanleg van de weg
zullen twee woningen en de Provinciale
zoutloods moeten worden gesloopt. De
kapel bij Gielen wordt mogelijk verplaatst.
De huidige provinciale weg wordt na
aanleg van de rondweg verkeersluw
gemaakt en heeft in de toekomst
alleen nog een functie voor lokaal
(bestemmings-)verkeer. Doordat het
doorgaande verkeer niet meer door
de dorpskern van Wanssum loopt kan
deze weg worden afgewaardeerd tot
erftoegangsweg (30 km-zone) en deels een
gebiedsontsluitingsweg (50 km-zone).
Omdat landbouwverkeer niet is
toegestaan op de provinciale rondweg
blijft ook dit verkeer gebruik maken van
de huidige weg door het centrum van
Wanssum. Hier zal met de inrichting van
de weg rekening mee worden gehouden.

Deelproject rondweg

GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE VENRAY

De huidige provinciale weg N270 loopt
dwars door het centrum van Wanssum.
Het is een bron van overlast en zorgt
voor onveilige situaties. Bovendien staat
het een verdere ontwikkeling van het
centrumgebied in de weg. Met de aanleg
van een noordelijke rondweg wordt het
doorgaande verkeer om de kern van
Wanssum geleid en ontstaan kansen voor

Busserhofweg en het verlengde hiervan
komt de rondweg uiteindelijk weer net
voor de Koninginnebrug op het huidige
tracé. In Wanssum zijn op de kruisende
wegen palen geplaatst die de ligging en de
hoogte van het hierboven afgebeelde tracé
aangeven. De weg die tussen Kersten
Europe en Straalbedrijf van Maanen
loopt, blijft behouden.

De Provinciale rondweg ligt straks tussen
Wanssum en Geijsteren in. Dat betekent
dat een aantal bestaande verbindingen
tussen de twee dorpen zal verdwijnen.
Auto’s en vrachtverkeer kunnen vanaf
de Geijsterseweg via de rondweg naar
Wanssum, of via de Geijsterseweg over
het industrieterrein onder de rondweg
door. Deze laatste optie is ook voor

Projectie van de rondweg in Wanssum West.

FIETSEN OP DE DIJK
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum streeft er naar om het gebied maximaal
beleefbaar te maken. Uit het Nederlandse rivierengebied is bekend dat dijken
geliefde toeristische verbindingen vormen met een grote economische betekenis.
Daarom worden er zoveel mogelijk fiets- en wandelmogelijkheden op de dijken
gerealiseerd.

naar een extra verbinding. De komende
weken worden deze routes verder
uitgewerkt.
Met de aanleg van de rondweg zal het
doorgaande verkeer in de toekomst
grotendeels om Wanssum heen rijden.
Het is goed mogelijk dat daarmee ook
klanten voor de middenstanders in het
centrum van Wanssum verloren gaan.
De gebiedsontwikkeling zorgt er daarom
voor dat er aan de westzijde van Wanssum,
nabij de rondweg, ontwikkelruimte voor
detailhandel ontstaat. Bedrijven kunnen
vervolgens zelf bepalen of ze naar deze
locatie willen verhuizen.
Daarnaast wordt de openbare ruimte
van het centrum van Wanssum door de
gebiedsontwikkeling opnieuw ingericht.
Met een nieuwe binnenhaven, een nieuwe
brug en twee pleinen krijgt de dorpskern
een stevige kwaliteitsimpuls.
De aanleg van de rondweg heeft ook
consequenties voor het verkeer tussen
Wanssum en Blitterswijck. Door de aanleg
van de rondweg wijzigt de route naar
Well voor het autoverkeer. Ter hoogte
van de Driesstraat weg gaat het verkeer
straks noordwaarts naar de nieuwe
oostelijke rotonde van de rondweg. Op
deze rotonde slaat men rechtsaf richting
de Koninginnebrug. Ook het verkeer uit
Well kan via deze route Wanssum en
Blitterswijck bereiken.

ECONOMISCHE
INITIATIEVEN
In afwachting van definitieve maatregelen

Projectie van de rondweg in Wanssum Oost.

landbouwverkeer, fietsers en voetgangers
toegankelijk. Voetgangers en fietsers
kunnen ook gebruikmaken van de
parallelweg tussen de westelijke rotonde
en de Meerlosebaan. Om er voor te
zorgen dat de schoolgaande jeugd vanuit
Geijsteren veilig met de fiets in Wanssum
kan komen, wordt naast de route via de
fietspaden bij de nieuwe haven nog gezocht

voor de hoogwaterbescherming is
een groot deel van het plangebied
planologisch gereserveerd voor
toekomstige riviermaatregelen. Die
ruimte is dus letterlijk gereserveerd voor
het water en daarom kunnen bedrijven in
dit gebied geen toestemming krijgen voor
nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen.
Dankzij de gebiedsontwikkeling ontstaat
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Projectie uitbreiding industriehaven Wanssum.

Deelproject economische initiatieven

er na lange tijd duidelijkheid over de
fysieke ruimte die nodig is voor het
water en de ruimte die beschikbaar
komt voor economische initiatieven. 52
bedrijven hebben in een vroeg stadium
van de gebiedsontwikkeling reeds hun
initiatieven ingediend en kunnen in
de toekomst aanspraak maken op een
waterwetvergunning. Het beleidskader
hierover is in de maak en wordt tegelijk
met het PIP bekendgemaakt.
Het aantrekkelijke, natuurlijke landschap
dat dankzij gebiedsontwikkeling OoijenWanssum ontstaat, biedt in de toekomst

goede mogelijkheden voor recreatie en
toerisme.
GEVOLGEN VOOR DE GEMEENTE VENRAY

Een van de belangrijkste economische
initiatieven is de uitbreiding van de
industriehaven. Het huidige terrein wordt
uitgebreid met ca 23 ha, waardoor in de
toekomst ruimte ontstaat voor nieuwe
watergebonden bedrijven. De huidige
Geijsterseweg zal om de haven geleid
worden en krijgt een apart fietspad.
Fietsers en voetgangers kunnen via een
tunnel onder de rondweg van en naar het
centrum van Wanssum fietsen of wandelen.

RUIMTE VOOR DE MAAS
Documentairemaker Marijn Poels (Meerlo, 1975) maakte afgelopen jaar de
documentaire Ruimte voor de Maas over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
In de documentaire volgt hij het projectbureau dat in de zomermaanden enkele
complexe ontwerpvraagstukken moest oplossen. De documentaire brengt op
een prachtige manier de zoektocht in beeld naar een optimale balans tussen de
doelstellingen van het project en de belangen van bewoners en bedrijven in het
gebied. Voor de documentaire vloog Poels met trikes en speciale filmdrones over
de regio om het gebied zo fraai mogelijk in beeld te brengen. Het projectbureau
heeft Marijn Poels inmiddels ook benaderd voor een documentaire over de
aanbesteding van het project. De documentaire Ruimte voor de Maas is te
bekijken via www.ooijen-wanssum.nl/nieuws/documentaire/

“PROJECTBUREAU LUISTERT
NAAR KENNIS UIT HET GEBIED”
Herman Loonen uit Blitterswijck is lid van belangengroep
Blitterswijck en de Hei en lid van de klankbordgroep. Met zijn
grote inzet en kennis van het gebied kaart hij problemen aan
waar het dorp door de gebiedsontwikkeling mee te maken kan
krijgen. “In zijn algemeenheid probeert het projectbureau
rekening te houden met betrokkenen.”
Sinds de eerste berichten over de
herontwikkeling van het gebied, houdt
Herman zich al bezig met de gevolgen
van de plannen voor zijn dorp. “Het
begon met een aantal brieven die ik heb
geschreven naar het projectbureau.
Vanuit mijn buurt, voor het Roekenbosch,
de Nederlands Hervormde Kerk, de
Stichting Venray Monumentaal en de
dorpsraad.” Inmiddels is Loonen bijna één
dag per week bezig met het bestuderen
van de plannen. Hij is regelmatig op het
projectbureau te vinden en maakt zich
hard voor de verschillende belangen die
door de gebiedsontwikkeling geraakt
worden.
Er zijn meerdere knelpunten in
Blitterswijck die zijn aangekaart door
Loonen. En met effect: “Als je kijkt naar
het Roekenbosch, dan zijn de plannen
nu al een stuk beter dan dat ze in eerste

er nu een goede oplossing komt, als de weg
naar de Kooy open blijft. Laten we hopen
dat het lukt!
Ook wordt er nog gesproken over
een ander negatief effect van de
gebiedsontwikkeling. Loonen: “De
Nederlands Hervormde Kerk komt

mogelijk in een soort gat te liggen. Het
water kan dan nergens naartoe en er
ontstaat kwelwater bij hoogwater. Dan
stroomt de modder zo het rijksmonument
binnen. Daar hebben we het een aantal
jaar geleden niet voor gerenoveerd.”
Herman houd de ontwikkelingen
voorlopig nog nauwlettend in de gaten.
“Ik vind het leuk om te doen, want ik
denk dat het resultaat oplevert. Door het
projectbureau wordt het ook gewaardeerd.
Zij onderkennen dat er veel kennis in het
gebied zit waar ze naar willen luisteren.”

instantie werden gepresenteerd.” Ook
de dijk die achter de huizen van de
Kerkstraat in het dorp komt te liggen, is in
overleg met onder andere buurtbewoners
inmiddels verlegd. Loonen: “Nu ligt-ie op
een logischere plek. Het is nog steeds geen
mooi uitzicht voor de bewoners, maar hij
ligt nu niet meer zo dicht tegen het dorp
aan. Daar hebben we duidelijk succes
geboekt.”
Maar er zijn ook punten waar het
projectbureau en de belangengroep het
lang niet eens over waren. “In het kader
van de gebiedsontwikkeling zou de weg
naar De Kooy worden afgesloten. Al het
jetskiverkeer dat naar de privévelden
aan de Maas gaat, zou dan midden door
het dorp over het plein via de Maasweg
richting de jetskiterreinen en De Kooy
moeten. Dat is natuurlijk onwenselijk voor
de leefbaarheid.” Het ziet er naar uit dat

Herman Loonen bij de Nederlands Hervormde Kerk.
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STATUS HUIDIGE PLANNEN
De plannen die hier gepresenteerd
worden, zijn de plannen zoals die nu
door het projectbureau worden omgezet
naar een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) (dat is een gemeenteoverstijgend
bestemmingsplan) en een contract voor
de aannemer. In het PIP worden de
bestemmingen van bijvoorbeeld wegen en
dijken vastgelegd en in het contract met
de aannemer staat wat hij moet maken
en aan welke voorwaarden hij zich bij de
realisatie dient te houden.
Bij het vertalen van de plannen naar het
PIP kunnen nog minimale wijzigingen
plaatsvinden en naar aanleiding van de
reacties op het PIP door burgers kan de
politiek besluiten om de plannen aan
te passen. Ook de aannemer krijgt op
onderdelen de mogelijkheid om plannen
bij te stellen zolang ze passen binnen de
gemaakte afspraken. Daarvoor is gekozen
omdat de aannemer vanwege zijn ervaring
en specifieke kennis het project kan
verbeteren.
Heeft u specifieke vragen over de status
van zaken waar u direct mee te maken
heeft, neem dan contact op met het
projectbureau.

PLANNING PLANUITWERKING

Op dit moment bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt de
uitvoering voorbereid met een onderzoek naar de Milieu Effecten (MER), het opstellen van een
Provinciaal Inpassingsplan (dat is een gemeenteoverstijgend bestemmingsplan), het doorlopen van
aanbestedingsprocedures, het opstellen van een contract voor de aannemer, het doorlopen van de
aanbestedingsprocedure en het verwerven van grondposities. De planuitwerkingsfase duurt tot
medio 2016, daarna wordt begonnen met de uitvoering.

Deze informatiekrant is een uitgave
van Projectbureau Ooijen-Wanssum
i.s.m. drukkerij-uitgeverij Van den
Munckhof in Venray. De krant wordt
verspreid in Geijsteren, Wanssum,
Blitterswijck, Meerlo, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen en
Well.

De aanbesteding start in mei 2015 en
na een eerste selectie en een dialoog
met de aannemers zal het werk in mei
2016 definitief gegund worden en kan de

PLANNING PLANUITWERKING
MER/PIP

CONTRACT EN UITVOERING

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM
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HOE WORDEN UW BELANGEN BEHARTIGD?
Projectbureau Ooijen-Wanssum onderhoudt contact met de lokale dorpsraden en andere belangenbehartigers. Vanzelfsprekend
is er ook contact met individuele bewoners en bedrijven. Om goede voeling te houden met de lokale belangen zijn er 9
belangengroepen en een overkoepelende klankbordgroep actief, waarmee op regelmatige basis overleg gevoerd wordt over de
plannen. De samenstelling en de verslagen van de belangengroepen staan op de website van Ooijen-Wanssum.

OPLAGE:

5.000

DISCLAIMER

Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum 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
het projectbureau.

HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE?
Wilt u op de hoogte blijven van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum dan kunt u zich via de website aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief. Ook communiceren wij via de dorpsraden, dorpsblaadjes en andere lokale media.
Heeft u specifieke vragen, dan kunt u ons altijd mailen (info@ooijen-wanssum.nl) of bellen (0478-853888).
Wilt u liever langskomen, dan kunt u het beste een afspraak maken. Ons adres is Beatrixstraat 9, 5864 AG in Meerlo.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is ook te vinden op Twitter, Facebook en Google+.
Volg ons op:
@ooijenwanssum

www.facebook.com/ooijenwanssum

google.com/+Ooijen-WanssumNL

