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Kring Venray
Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

Verslag busexcursie naar gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum op 21 april
2018.
Klokslag 8:45 uur vertrok een volle bus met 58 deelnemers vanaf de Borggraaf naar Wanssum. Bij
de Schellaert stonden 4 personen van het projectbureau gereed om in te stappen, waaronder de
excursieleider John Lucassen. Vervolgens ging het richting Meerlo parallel aan de Goote
Molenbeek welke deel uitmaakt van de Oude Maasarm (OMA).
In Meerlo werd de route voortgezet via Megelsum en Gun naar Legert. Daar werd uitgestapt en na
enkele honderden meters lopen over begaanbare paden en onder een lekker zonnetje bereikten we
een prachtig natuurgebied met enkele plassen van de OMA. John en Co toonden via kaarten de
plannen die voor dit gebied zijn ontwikkeld.
Vervolgens ging het verder naar Ooijen waar een brug wordt aangelegd over de instroom van de
OMA om de bereikbaarheid van Ooijen bij hoogwater te kunnen waarborgen, Daarna ging de route
verder naar Broekhuizenvorst en werd de hoogwatergeul Ooijen bezocht op een plek waar
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. In Blitterswijck wordt om dezelfde reden als bij
Ooijen een brug aangelegd over de uitstroom van de OMA. De hoogwatergeul Wanssum was de
volgende bestemming. Hier worden enorme hoeveelheden grond verzet en wordt tevens een
verhoging in het landschap gerealiseerd om dieren een veilige vluchthaven te bieden.
In Wanssum tenslotte werden de uitbreiding van de haven, de aanleg van de rondweg, fietstunnel,
fietsbrug en de brug over de haven uitvoerig toegelicht.
Rond 12:00 uur waren we weer terug bij de Borggraaf en kunnen we terugzien op een geslaagde
excursie.
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