
Wanssum Blitterswijck

Wellerlooi

Meerlo

Geijsteren

Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Sportlaan

Stayerhofweg

Veerweg

Kweibrug

Broekstraat

Broekhuizerweg

Ooijenseweg

ZeelbergGanzenkampstr.
Krienestraat

Legert

Kortenbos
Megelsum

Peschweg

Hoofdstraat

Bergsboslaan

Pluisbergweg

Moleneind

Helling

Meerloseweg

Elsholterweg

Brouwersveldweg

Roathweg
Veerweg

Hoogstraat

De Kooij

Geijsterseweg

Wanssumseweg
Dorpstraat

Nieuwlandsestraat

Meerlosebaan

Postbaan
P

P

P

Genenberg

Gagel

Monendijk

Molenweg

Wolterskampweg

Piet van Elsstraat

Burg. De Weichshavenstr.

Mgr. Jenniskensstraat

Natuurschoonweg

P

P

P

P

P
P

P

P

P-plaats voor start 
fietsroute 
Geijsteren
Dorpsstraat

Wanssum
Sportpark Wanssum Venrayseweg
Jachthaven Geijsterseweg
Fietsverhuur Dekkers Gagel

Blitterswijck
Tante Jet Veerweg
Dorpsplein

Meerlo
Raadhuisplein

Broekhuizenvorst
Landhoofd Kweibrug Ooijenseweg
Dorpsplein

Broekhuizen
Hoogstraat / Naesenhof
Kerkplein

26
JUNI

TRAILRUN FIETSTOCHT

VERRASSENDE ACTS

PREMIÈRE DOCUMENTAIRE
OOIJEN-WANSSUM

GRAND FINALE

Legenda
        P-plaats               Fietsroute                Must see



Stand up paddling
.....................................................................................
Maak kennis met deze leuke watersport op 
de Groote Molenbeek.
.....................................................................................
13.00 uur

ZA 

05
ZA

19

VR 

25

Vollemaanswandeling
.....................................................................................
Loop mee met een avontuurlijke wandeling bij 
volle maan door Marije Freriks (IVN) en ervaar 
de natuur en geluiden in het donker.
.....................................................................................
21.30 uur

ZO

13

Op zoek naar sporen 
van de bever
.....................................................................................
Op pad met beverwacht Rene Colbers. 
Rene vertelt je alles over dit bijzondere dier.
.....................................................................................
10.00 en 14.00 uur

Koningsschieten op het 
nieuwe gildeterrein
.....................................................................................
Op 5 en 6 juni diverse activiteiten.
.....................................................................................
6 juni 15.00 uur start Koningschieten

ZA 

05
ZO 

06

De gehele maand juni staat Maaspark Ooijen-Wanssum 
bol van activiteiten. Als afsluiting van de gebieds-
ontwikkeling worden er talloze sportieve, avontuurlijke 
en interessante activiteiten georganiseerd voor iedereen; 
kinderen, volwassenen, professionals! Ontdek het 
gebied op vele manieren en met tal van activiteiten. De 
festiviteiten voldoen aan de dan geldende coronaregels. 
Op de laatste dag, 26 juni, is er als grand finale een uniek 
festival. Eén dag zijn er langs een uitgezette route op tal 
van plaatsen muziek, theater en andere verrassende acts 
en activiteiten te zien en te beleven. 

“Beleef het Maaspark Ooijen-Wanssum” vormt de afsluiting van 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Een bijzondere samenwerking. 
Uniek in zijn grootte, schaal, complexiteit en ambitie. Gestart in 2006 
als een plan om definitief af te rekenen met het hoogwater van de 
Maas in de regio, groeide Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum uit tot 
een voorbeeldproject. De uitdaging: kan alles wat er in dit gebied moet 
gebeuren worden gecombineerd en in één keer goed worden aangepakt? 
Een oude Maasarm reactiveren, hoogwatergeulen aanleggen, dijken 
verleggen en versterken, de industriehaven uitbreiden, een provinciale 
rondweg verleggen en hoogwaardige natuur ontwikkelen. Het lukte door 
een memorabele samenwerking van overheden, bewoners en bedrijven. 
In 2020 werd de laatste maatregel uitgevoerd en was het nieuwe, 540 ha 
grote Maaspark Ooijen-Wanssum een feit.

De verandering van het 
landschap
.....................................................................................
Tijdens een afwisselende fietstocht vertellen 
lokale gidsen jou alles over de veranderingen.
.....................................................................................
09.30 uur

ZA

12

DO

17

Wandeling door nieuw 
centrum van Wanssum
.....................................................................................
Piet Weijers vertelt je het verhaal achter de 
metamorfose van centrum Wanssum.
.....................................................................................
14.00 uur

Terug naar het verleden
.....................................................................................
Lezing door Rene Isarin, verantwoordelijk voor 
alle archeologische opgravingen in het gebied.
.....................................................................................
19.30 uur

WO

23

Rondrit door Maaspark
Ooijen-Wanssum 
.....................................................................................
Informatieve middag met koffie en vlaai en 
toelichting door excursieleider.
.....................................................................................
13.30 uur

DI 

08
DI

15
DO

17
DI

22
DO

24
DO

10

Boottocht over de Maas
.....................................................................................
Beleef Maaspark Ooijen-Wanssum vanaf het 
water op de boot van Filia Mosae!
.....................................................................................
10.30 / 13.00 / 15.30 uur

ZA 

05
ZO 

06
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Kinderyoga in de natuur
.....................................................................................
Een ontspannen middag in het Maaspark 
Ooijen-Wanssum!
.....................................................................................
15.00 uur

WO

09
WO

16
WO

23

Voor deze activiteit is inschrijven nodig

Aan deze activiteit zijn kosten verbonden

Deze activiteit is ook geschikt voor mindervaliden

Livestream activiteit

ACTIVITEITENKALENDER
5 T/M 26 JUNI 2021

Op audiosafari
.....................................................................................
Ontdek per fiets / te voet verrassende inkijkjes 
en beluister mooie verhalen.
.....................................................................................
Op eigen gelegenheid

DAGELIJKS

Fototentoonstelling 
Ooijen-Wanssum
.....................................................................................
Bekijk de mooiste voor / na foto’s van 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
.....................................................................................
Locaties en openingstijden zie website 
www.ooijen-wanssum.nl

DAGELIJKS

Educatietraject Ooijen-
Wanssum
.....................................................................................
Een verrassende afsluiting voor de kids.
.....................................................................................
Voor meer info zie website 
www.ooijen-wanssum.nl

DAGELIJKS

Kanotocht over 
Groote Molenbeek
.....................................................................................
Een unieke en verrassende beleving door de 
Oude Maasarm van Tienray naar Wanssum.
.....................................................................................
10.00 / 13.00 / 16.00 / avonduren

DAGELIJKS

LAATSTE UPDATE I.V.M. CORONAAANMELDEN MEER INFO PER ACTIVITEIT

www.ooijen-wanssum.nl/beleef

Fotospeurtocht
.....................................................................................
Al wandelend op zoek naar verborgen plekjes 
in de Oude Maasarm.
.....................................................................................
Op eigen gelegenheid

DAGELIJKS

Kanotocht & voetgolf of 
stand up paddling
.....................................................................................
Compleet verzorgde sportieve dag 
inclusief lunch.
.....................................................................................
10.00 uur

ZA 

05
ZO 

06
ZA 

19
ZO 

20
ZA

12

Huifkartocht
.....................................................................................
Op pad door Maaspark Ooijen-Wanssum.
.....................................................................................
14.00 uur (of in overleg)

DAGELIJKS

De landschapsarchitect  
aan het woord
.....................................................................................
Lezing door Lodewijk van Nieuwenhuijze over 
het landschap en de innovatieve dijken.
.....................................................................................
19.30 uur

WO 

09
WO

16

Het verhaal achter de 
architectuur van de 
bruggen
.....................................................................................
Lezing door Eric Bodarwe van Ney & Partners.
.....................................................................................
19.30 uur

GRAND FINALE
• trailrun • fietstocht 

• verrassende acts 
• première documentaire 

Ooijen-Wanssum
Voor meer info zie ommezijde

Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico.


