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Aanleiding

De vele projecten binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum en Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck – Geijsteren 

zorgen voor een veranderende verkeersstructuur en -circulatie. 

In en rond de dorpen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren heeft 

dit effect op hoe bewoners en bezoekers zich op de fiets en met 

de auto verplaatsen. 

De verkeersproblemen met betrekking tot doorgaand verkeer en 

verkeersveiligheid die bewoners en bedrijven ervaren, worden 

met de huidige verkeersprojecten nog niet volledig opgelost.

In de verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck – Geijsteren is de 

mogelijkheid genoemd voor een kortsluitroute – ter hoogte van 

de Driesstraat - die Blitterswijck (en het achterliggende gebied) 

beter met de nieuwe rondweg moet verbinden. In dit kader is er 

vanuit bewoners van Blitterswijck de wens uitgesproken om ook 

rond het dorp Blitterswijck een rondweg aan te leggen, zodat ook 

de overlast van het vrachtverkeer in deze dorpskern afneemt.

De kortsluitroute en de rondweg Blitterswijck hebben uiteraard 

effect op het totale verkeerssysteem en daarom wordt er nu door 

BonoTraffics – in opdracht van de gemeente Venray - één 

verkeersstudie naar uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft een motie “Aansluiting wegennet op de 

rotonde rondweg oost d.d. 7 november 2017” aangenomen. Deze 

motie verzoekt het college de kortsluitroute te onderzoeken en 

de burgers en bedrijven daar nadrukkelijk bij te betrekken.

Doel van de verkeersstudie

Samen met betrokkenen een gedegen en gedragen 

verkeersstudie uitvoeren naar een kortsluitroute en een rondweg 

Blitterswijck, waarbij de oplossingen/varianten bijdragen aan:

• Leefbaarheid in de dorpen

• Ontmoedigen/weren doorgaand (vracht)verkeer

• Verkeersveiligheid voor alle modaliteiten 

verbeteren/waarborgen

• Veilige, directe en comfortabele fietsroutes

De verkeersstudie geeft inzicht in de nut en noodzaak van een 

kortsluitroute en van een rondweg Blitterswijck.

1. Inleiding
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Verkeersproblematiek

• Met de rondweg Wanssum neemt het doorgaande verkeer door 

Wanssum weliswaar fors af tot maximaal 4000 motorvoertuigen 

per etmaal. Voor (vracht)verkeer vanuit Blitterswijck blijft de 

route door Wanssum – ook nadat deze weg is afgewaardeerd -

ook na de aanleg van de rondweg een interessante doorgaande 

route.

• De Blitterswijckseweg vanuit Blitterswijck heeft net voor de 

rotonde met het Paaseilandbeeld een aansluiting met de 

Burgemeester Ponjeestraat. Deze aansluiting is voorzien van een 

stopstreep. In met name de ochtendspits leidt dit tot een lange 

wachtrijlengte en is de doorstroming verre van optimaal. Tevens 

is de verkeersveiligheid op dit punt niet voldoende gewaarborgd.

• Van en naar Blitterswijck is er geen logische aansluiting op de 

rotonde oost van de rondweg van Wanssum, waardoor 

bovenstaande problemen optreden.

• Binnen de driehoek is de verkeersveiligheid voor fietsers bij 

oversteken een aansluitingen niet optimaal.

• Op Oude Heerweg is het percentage vrachtverkeer relatief erg 

hoog. Mede in combinatie met de huidige inrichting van de weg 

heeft dit een nadelig effect op de leefbaarheid in deze straat. Er 

wordt door bewoners geluids- en trillingsoverlast ervaren en er is 

een gevoel van subjectieve verkeersonveiligheid.

• De Langstraat is een straat die de twee dorpen Blitterswijck en 

Well met elkaar verbind. Deze route wordt door bewoners van 

beide dorpen veel gebruikt maar verdwijnt als autoverbinding 

door de aanleg van de rondweg Wanssum. Bewoners ervaren dit 

als een verslechtering van de bereikbaarheid van beide dorpen.

1. Inleiding

Figuur 1: Verkeersstudie – te onderzoeken nieuwe verbindingen (indicatieve locaties)
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Figuur 2: Stappenplan Verkeersstudie

2. Opzet van de verkeersstudie

De uit te voeren verkeersstudie bevat vier duidelijk werkstappen. Schematisch ziet het stappenplan 

er als volgt uit. In elke stap vindt participatie plaats en elke stap wordt afgerond met een 

tussenproduct. Met het voorliggende document (Inventarisatie en verkenning varianten) worden 

stap 1 en 2 van de studie afgerond. Dit document wordt voorgelegd aan het college van B&W ter 

vaststelling en vormt – na vaststelling de start van stap 3 van de verkeersstudie.



“Samen maken wij het plan”

Bij deze verkeersstudie worden zoveel mogelijk belanghebbenden bij alle stappen betrokken. In de participatie 

richten wij ons tot onderstaande groepen en belanghebbenden.

Burgerparticipatie:

• Alle inwoners en Wanssum en Blitterswijck

• Dorpsraad Wanssum

• Kerngroep Blitterswijck

• Ondernemers van Wanssum en Blitterswijck (ondernemersverenigingen en enkele grote bedrijven)

Overige belanghebbenden:

• Belangenorganisaties (VVN, Fietsersbond, milieuorganisaties)

• Belangengroep Recreatie en Toerisme

• Projectbureau Ooijen-Wanssum

• Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancediensten)

• Busmaatschappijen

• Waterschappen

• Provincie Limburg
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3. Participatie



Expertteam

Vanuit de dorpsraden en ondernemers is er een expertteam 

samengesteld. Alle varianten en verkeersmaatregelen in beide 

dorpen hebben effect op elkaar. Het is daarom het meest 

praktische om alle belanghebbenden gelijktijdig aan tafel te 

hebben. In het expertteam is ook de Fietsersbond 

vertegenwoordigd. Het expertteam bestaat momenteel uit ca. 

10 personen. Het expertteam is de klankbordgroep waarmee 

in elke werkstap van de studie minimaal 1 keer een 

afstemmingsoverleg plaatsvindt. De leden van het expertteam 

denken mee aan de varianten en plannen en beoordelen of 

deze voldoende draagvlak hebben.

Participatie t/m stap 2:

Tot en met werkstap 2 van deze verkeersstudie hebben de 

volgende bijeenkomsten en activiteiten plaatsgevonden met 

betrekking tot burgerparticipatie:

• Inloopbijeenkomst voor alle belanghebbenden: 10 

december 2018

• Fietstocht langs verkeersknelpunten met het expertteam: 

20 december 2018

• Inventarisatie ideeën en verkeersknelpunten via de 

onlinetool Maptionnaire (t/m 31 december 2018)

• Expertteam-bijeenkomst: 12 februari 2019

• Beantwoording van vragen van bewoners (onder andere 

via de website www.verkeersstudie.nl)
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3. Participatie



Inloopbijeenkomst (10 december 2018)

• Officiële start (kick-off) van de verkeersstudie Wanssum –

Blitterswijck in het Van Wanssum Café

• Ca. 90 belangstellenden (bewoners, bedrijven uit Wanssum en 

Blitterswijck)

• Veel reacties/suggesties verzameld via online webtool

Maptionnaire (zie Hoofdstuk 4)

• Verschillende bewoners hadden opmerkingen over het beoogde 

“tracé” rondweg Blitterswijck

• Het expertteam is tijdens de inloopbijeenkomst nog uitgebreid 

met twee ondernemers uit Blitterswijck (Beeteweg)

• Via lokale media veel aandacht voor de bijeenkomst en de 

projectwebsite www.verkeersstudie.nl
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3. Participatie

Figuur 3: Drukbezochte inloopbijeenkomst in het Van Wanssum Café



Veerhuys
Tante Jet

Dekkers
Tweewielers

Fietstocht (schouw) langs verkeersknelpunten
(20 december 2018)
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3. Participatie

Figuur 4: Kerkstraat - Ooijenseweg

Figuur 5: Route fietstocht en bekeken verkeerssituaties



Bevindingen fietstocht verkeersknelpunten
(20 december 2018)

• Noodzaak van de kortsluitroute wordt benadrukt door de leden van 

het expertteam;

• Veel historische (verkeers)kennis is vergaard;

• Zicht/oversteekbaarheid Oude Heerweg is een groot knelpunt;

• Wens om zo min mogelijk landbouwgronden te doorsnijden;

• Extra aandacht gevraagd voor de ondernemers langs de 

Beeteweg/Blitterswijck;

• Complexe verkeerssituatie Burgemeester Ponjeestraat – rotonde 

Paaseilandbeeld vraagt om aanpassing;

• Smalle wegen/krappe bochten vormen een knelpunt voor 

vrachtverkeer in tweerichtingen;

• Veel geluids- en trillingshinder in Blitterswijck door zwaar 

vrachtverkeer.
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Figuur 6: Verkeerssituatie Burgemeester Ponjeestraat

Figuur 7: Verkeerssituatie Driesstraat

3. Participatie



Maptionnaire

Maptionnaire is een online webtool dat ideaal is voor 

burgerparticipatie. Het is een door ons adviesbureau beproefde 

methode om bewoners en belanghebbenden te laten 

participeren in projecten. Het is een zeer gebruiksvriendelijk 

hulpmiddel om knelpunten te inventariseren, enquêtes uit te 

voeren en bewoners te laten reageren op varianten en 

ontwerpen. 

Voor de verkeersstudie wordt Maptionnaire twee keer ingezet:

• Knelpuntenanalyse (bewoners kunnen op een kaart 

knelpunten aanwijzen en beschrijven)

• Enquête afweging varianten/maatregelen 

(bewoners/belanghebbenden kunnen hun mening 

geven over varianten en maatregelen)

De knelpuntenanalyse is in werkstap 1 uitgevoerd. De afweging 

van de varianten met Maptionnaire vindt plaats in stap 3 van 

deze studie.
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Figuur 8: Uitsnede – Voorbeeld van een invoerscherm in Maptionnaire

3. Participatie



Maptionnaire – Overzicht van alle reacties

Toelichting:

• 166 deelnemers aan Maptionnaire

• Deze deelnemers hebben 213 

reacties (knelpunten/suggesties) 

opgeleverd

• 53 reacties door inwoners van 

Wanssum

• 146 reacties door inwoners van 

Blitterswijck

• Veel specifieke informatie/ lokale 

kennis

• Suggesties voor

rondweg en kortsluitroute
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Figuur 9: Maptionnaire – overzicht van alle reacties

3. Participatie



Toelichting:

• In de kern Blitterswijck wordt 

door bewoners veel overlast 

ervaren van het 

vrachtverkeer

• Concentratie van overlast op 

Oude Heerweg t.h.v. 

Beeteweg

14

Figuur 10: Maptionnaire – overzicht reacties m.b.t. geluid- en/of trillingshinder

Maptionnaire – Geluids- en/of trillingshinder

3. Participatie



Toelichting:

• Grootste knelpunt: Kerkstraat –

Oude Heerweg

• Oversteek t.h.v. Driesstraat

• Fietsoversteek tussen 

Burgemeester Ponjeestraat en 

Driesstraat

• Verkeerssituatie rondom 

Burgemeester Ponjeestraat en 

rotonde
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Maptionnaire – Slechte oversteekbaarheid van wegen

Figuur 11: Maptionnaire – overzicht reactie m.b.t. slechte oversteekbaarheid

3. Participatie



Toelichting:

Grootste knelpunten:

• Driesstraat

• Langstraat

• Beeteweg
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Maptionnaire – Te hard rijdend verkeer

Figuur 12: Maptionnaire – overzicht reactie m.b.t. te hard rijdend verkeer

3. Participatie



Toelichting:

Meest benoemde verkeersknelpunt:

- Kruispunt Blitterswijckseweg-

Driesstraat
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Maptionnaire – Verkeersonveiligheid

Figuur 13: Maptionnaire – overzicht reactie m.b.t. Verkeersonveiligheid

3. Participatie



Het participatietraject (t/m stap 2) heeft al veel informatie opgeleverd over de verkeersknelpunten en de 

wenselijkheid van een kortsluitroute en rondweg. Belanghebbenden hebben constructief meegedacht 

over de beste oplossingen en de mogelijke tracés voor deze nieuwe verbindingswegen. Daarnaast geven 

beleidsdocumenten, (actuele) verkeerscijfers en ruimtelijke kaders uitgangspunten voor de 

variantenstudie.

Uitgangspunten:

• Verkregen informatie uit het Participatie-traject (tot nu toe):

• Bijeenkomsten (inloopavond en expertteams)

• Maptionnaire (knelpunteninventarisatie en suggesties/wensen m.b.t. kortsluitroute en 

rondweg)

• Uitgangspunten Rondweg Wanssum en gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

• Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck – Geesteren

• Netwerkennota Verkeer (in voorbereiding) – uitgangspunten voor Dorpsverbindingswegen en 

Gebiedsontsluitingswegen

• Geactualiseerde Verkeersmodel 2030, verkeerstellingen

• Beschermingszones natuur en landschap intact houden

• Overige aandachtspunten:

• bestemmingsplannen,

• grondeigenaren, 

• Flora en Fauna (o.a. dassenburchten)
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4. Uitgangspunten varianten



Rondweg Wanssum

4. Uitgangspunten varianten

Verbindingsweg GOW 
80 km/h.
Het noordelijke deel 
van de kortsluitroute 
(tussen de Brugstraat 
en rotonde “Oost”) ligt 
al vast.

Landbouwverkeer via 
oude tracé N270
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Figuur 14: Tracé en uitgangspunten rondweg Wanssum



Verkeersvisie: Hoofdwegenstructuur

Kortsluitroute 
GOW 80 km/h
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4. Uitgangspunten varianten

Figuur 15: Hoofdwegenstructuur – Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck - Geesteren

Toelichting: 

Er is door de gemeente Venray een 

Netwerkennota Verkeer in 

voorbereiding. Deze nota geeft ten 

opzichte van de Verkeersvisie 

Wanssum – Blitterswijck – Geesteren 

(figuur 15) nieuwe uitgangspunten 

voor wegen tussen de dorpen. Het 

uitgangspunt is dat de wegen tussen 

de dorpen de status van 

Dorpsverbindingsweg krijgen met 

een maximumsnelheid van 60 km/h. 

Dit betekent dat de wegen in Figuur 

15 tussen Meerlo en Wanssum en 

tussen Blitterswijck en Wanssum 

geen GOW zijn, maar een lagere 

wegcategorie krijgen 

(Dorpsverbindingsweg 60 km/h).



Verkeersvisie: Maatregelenpakket
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4. Uitgangspunten varianten

Figuur 16: Verkeersvisie - Beoogde maatregelen Blitterswijck Figuur 17: Verkeersvisie - Beoogde maatregelen Driesstraat e.o.

Figuur 16 en 17 zijn in uitvoering zijnde of beoogde verkeersmaatregelen zoals die in de Verkeersvisie 

Wanssum – Blitterswijck – Geesteren zijn vastgelegd.



Verkeersmodel (prognosejaar 2030)
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4. Uitgangspunten varianten

Figuur 18: Verkeersmodel (prognosejaar 2030)

Toelichting: 

Het verkeersmodel is in juli 2019 

geactualiseerd door adviesbureau 

DHV. 

Vanaf werkstap 3 van de 

verkeersstudie wordt met het 

geactualiseerde verkeersmodel 

gewerkt.
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Figuur 19: Beschermingszones natuur en landschap

Beschermingszones natuur en landschap

4. Uitgangspunten varianten

Goudgroene natuurzone

Bronsgroene natuurzone

Legenda

Bron: Omgevingsverordening Limburg 2014
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Kadastrale grenzen

Uitgangspunt is om bestaande (meestal) agrarische percelen zoveel mogelijk 

aaneengesloten en intact te laten.

4. Uitgangspunten varianten

Figuur 20: Kadastrale grenzen omgeving Driesstraat Figuur 21: Kadastrale grenzen omgeving Blitterswijck



5. Verkenning varianten kortsluitroute en rondweg
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Kortsluitroute: Verkenning varianten

A

B
C

D

Variant A: By-pass rotonde

Variant B: Driesstraat west

Variant C: Driesstraat oost

Variant D: Kulertsweg

NB:

Tracés zijn indicatief aangegeven

Figuur 22: Verkenning varianten kortsluitroute



Variant A (bypass rotonde): 

- Er is een grotere omrijdfactor om de rondweg Wanssum te bereiken en heeft daardoor minder oplossend vermogen; 

- Het bestaande verkeersknelpunt t.h.v. van Driesstraat blijft ongewijzigd; 

- De complexe verkeersafwikkeling t.h.v. rotonde “Paaseilandbeeld” blijft ongewijzigd; 

- Naar verwachting relatief eenvoudig te realiseren i.r.t. grondeigenaren en omwonenden. 

Variant B (Driesstraat west): 

- Verkeerskundig goed inpasbaar en een directe verbinding naar rotonde “Oost” is mogelijk; 

- Beperkt aantal grondeigenaren; 

- Ter hoogte van de Driesstraat is mogelijk aankoop van particuliere grond nodig om deze variant in te passen. 

Variant C (Driesstraat oost): 

- Verkeerskundig goed inpasbaar en een directe verbinding naar rotonde “Oost” is mogelijk; 

- Beperkt aantal grondeigenaren. 

Variant D (Kulertsweg): 

- Tracé sluit niet goed aan op de noordelijke verbindingsweg en er is daardoor een grotere omrijdfactor voor het verkeer waardoor deze route veel 

minder aantrekkelijk is; 

Alleen Variant B en C hebben voldoende oplossend vermogen en voldoen aan de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Een bypass bij de 

rotonde “Paaseilandbeeld” kan wel een oplossing zijn om het verkeer vanuit Meerlo beter naar de rondweg (oostelijk aansluiting) te geleiden.
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5. Verkenning varianten kortsluitroute en rondweg

Kortsluitroute: Beknopte afweging varianten



A

B
CD
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Variant A: Maatregelen Oude 

Heerweg

Variant B: Gedeeltelijke rondweg

Variant C: Rondweg compact

Variant D: Rondweg buitenom

NB:

Tracés zijn indicatief aangegeven

5. Verkenning varianten kortsluitroute en rondweg

Rondweg Blitterswijck: Verkenning varianten

Figuur 23: Verkenning varianten rondweg



Variant A (Maatregelen op bestaande tracé Oude Heerweg –Ooijenseweg): 

- Verkeersmaatregelen treffen op Oude Heerweg – Ooijensweg. Bijv. aanpassen wegprofiel, type verharding, snelheidsremmende

maatregelen, as-verspingingen, parkeerverboden, fietsvoorzieningen etc.; 

- Verkeersveiligheid en overzichtelijkheid kruispunten verbeteren; - Oversteekbaarheid verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg 

van middengeleiders. 

Variant B (Gedeeltelijke rondweg):

- Binnen de beschikbare fysieke ruimte is deze variant moeilijk inpasbaar; 

- Daarnaast is deze route niet of nauwelijks sneller dan via de bestaande Ooijensweg en heeft daardoor een zeer beperkt 

oplossend vermogen; 

- De overlast verplaatst zich gedeeltelijk naar andere bewoners. 

Variant C (rondweg “Compact”): 

- Doorgaand (vracht)verkeer wordt om Blitterswijck geleid; route door Blitterswijck kan worden afgewaardeerd naar een ETW 30; 

- De Goudgroene natuurzone blijft nagenoeg intact, wel nadelige effecten voor natuurwaarden en versnippering en vermindering 

van landbouwgronden;

- Doordat deze variant dicht tegen de rand van het dorp wordt gesitueerd zullen andere bewoners mogelijk geconfronteerd 

worden met geluidsoverlast van vrachtverkeer. 

Variant D (rondweg “Buitenom”): 

- Doorgaand verkeer wordt ruim om Blitterswijck geleid om overlast voor bewoners te minimaliseren; route door Blitterswijck kan

worden afgewaardeerd naar ETW 30; 

- De Goudgroene natuurzone wordt doorkruist, grote impact op natuurwaarden; veel grondeigenaren; versnippering en 

vermindering van landbouwgronden.
28

5. Verkenning varianten kortsluitroute en rondweg

Rondweg Blitterswijck: Beknopte afweging varianten



Conclusies afweging Varianten A t/m D 

Bij Variant A zal het vrachtverkeer door de kern Blitterswijck blijven rijden. Dat betekent dat er altijd een bepaalde mate van geluids-

en/of trillingshinder zal blijven bestaan. Door slimme aanpassingen te doen in het wegprofiel, het wegdek en het treffen van 

verkeerskundige maatregelen kan de veiligheid en oversteekbaarheid aanzienlijk worden verbeterd. Een afwaardering naar een 

erftoegangsweg met 30 km/u is ook mogelijk, de etmaalintensiteiten zijn met ca. 2500 motorvoertuigen relatief laag en deze aantallen 

passen prima bij een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. De nader uit te werken maatregelen op de Oude Heerweg kunnen 

worden meegenomen in het project Klimaatadaptatie Blitterswijck fase 6 (voorbereiding 2021 en uitvoering 2022). 

Variant B biedt verkeerskundig geen enkele oplossing voor het verminderen van het vrachtverkeer door de kern Blitterswijck. Een deel 

van de verkeersoverlast zal met deze variant ook verplaatst worden. 

De varianten C en D zullen het doorgaande verkeer om Blitterswijck leiden. Het doorgaande verkeer heeft echter slechts een 

etmaalintensiteit van ca. 1200 motorvoertuigen. Voor een rondweg zijn dit zeer lage verkeersintensiteiten. In verhouding: De 

Venrayseweg door Wanssum zal na de aanleg van de rondweg Wanssum en afwaardering naar een erftoegangsweg nog altijd ca. 4000 

motorvoertuigen per etmaal verwerken. Ongeveer de helft van het verkeer op de Oude Heerweg is bestemmingsverkeer en zal geen 

gebruikmaken van een rondweg. De aanleg van een rondweg heeft voor diverse ondernemers van Blitterswijck (met name langs de 

Beeteweg) een enorme impact. In het participatietraject tot nu toe is het draagvlak voor een rondweg - mede daarom - zeer beperkt. 

Op basis van de onderzoeken en participatie tot nu toe lijkt Variant A de meeste realiteitszin te hebben en heeft het bovendien wel 

voldoende mogelijkheden in zich om de verkeersleefbaarheid voor de bewoners voldoende te verbeteren. Het is zodoende aan het 

college van B&W te overwegen om de varianten B,C en D niet verder te onderzoeken en in het vervolgtraject met de belanghebbenden

een goed verkeersplan voor de Oude Heerweg te maken. 29

5. Verkenning varianten kortsluitroute en rondweg

Rondweg Blitterswijck: Beknopte afweging varianten



Verbeteren 
verkeersafwikkeling Meerlo 
<-> rondweg Wanssum via 
bypass rotonde

Afwaarderen ETW 30; 
eventueel afsluiten aan één 
zijde

30

Zoekgebied tracé 
kortsluitroute

6. Voorstel te onderzoeken varianten

Kortsluitroute Variant 1: Driesstraat West

Figuur 24: Kortsluitroute Variant 1
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6. Voorstel te onderzoeken varianten

Kortsluitroute Variant 2: Driesstraat Oost

Figuur 25: Kortsluitroute Variant 2

Zoekgebied tracé 
kortsluitroute

Verbeteren 
verkeersafwikkeling Meerlo 
<-> rondweg Wanssum via 
bypass rotonde

Afwaarderen ETW 30; 
eventueel afsluiten aan één 
zijde
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6. Voorstel te onderzoeken varianten

Blitterswijck Variant 1: Oude Heerweg/Ooijenseweg (wegprofiel/verkeersmaatregelen)

Figuur 26: Blitterswijck Variant 1
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7. Vervolgstappen

Nadat het college van B&W de te onderzoeken varianten als afronding van stap 2 heeft 

vastgesteld worden de varianten in stap 3 grondig geanalyseerd op hun verkeerskundige 

effecten en te verwachten verbeteringen voor de leefbaarheid in de dorpen.

In stap 3 worden de volgende onderdelen uitgevoerd:

• Het toetsen van de twee varianten (kortsluitroute) met het geactualiseerde (statisch) 

verkeersmodel (DHV);

• Bepalen van de effecten op doorstroming en bereikbaarheid;

• Bepalen van de effecten op doorgaand verkeer;

• De effecten op verkeersveiligheid beoordelen;

• Effecten op overige verkeersmodaliteiten in kaart brengen;

• Aansluiting op verkeersstructuur (alle modaliteiten);

• Aanvullende maatregelen noodzakelijk/gewenst per variant;

• Kwalitatieve onderzoeken met betrekking tot geluid en milieu;

• Het maken van verkeerskundige schetsen;

• Het maken van globale kostenramingen. Deze ramingen geven een zeer globale indicatie 

van de kosten van de varianten;

• Het bespreken van de onderzoeksresultaten met het expertteam, belanghebbenden en 

gemeente;

• Stap 3 wordt afgerond met het opstellen van Notitie Onderzoeksresultaten Varianten.

NB: De verdere uitwerking van de Oude Heerweg/Ooijensweg vindt plaats binnen fase 6 van het 

project Klimaatadaptatie Blitterswijck (voorbereiding in 2021; uitvoering in 2022)


