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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

1. Inleiding

Doel en inhoud van het VRIP-concept

Het VRIP concept is het voorlopig ruimtelijk inpassingsplan, als basis voor de verdere 

-

werken). Naast het ontwerpvoorstel en bijbehorende ontwerpprincipes worden ook 

de ontwerpopgaven voor de technische VO’s benoemd. Het is een integraal ontwerp, 

de uitwerking in de technische VO’s. Het VRIP concept vormt tevens de basis voor 

Deelgebied 1. Ooijen

Deelgebied 1 beslaat de dijkring Broekhuizenvorst, dijkring Ooijen en de weerd en 

instroom Ooijen. Het grootste deel van dit gebied is in het EMVI-ontwerp al uitgewerkt 

als ‘kader Ooijen’. Het EMVI-ontwerp is grotendeels op VO-niveau uitgewerkt. In 

voorliggend document wordt het EMVI-ontwerp verder aangescherpt en op een aantal 

punten aangepast naar aanleiding van nieuwe bevindingen. 

Leeswijzer

-

punten van het EMVI ontwerp. Dit vormt de basis voor het ontwerp waarin we in dit 

VRIP concept op doorbouwen.

toegelicht. Daarbij worden de volgende onderdelen onderscheiden (zie aanduiding op 

kaart hiernaast): 

1. Oversteek Ooijen, incl. de bastions

2. Dijkring Ooijen

3. Dijkring Broekhuizenvorst

4. Weerd en instroom Ooijen (Dit wordt in dit document niet verder behandeld, 

hiervoor wordt verwezen naar de uitwerking van deelgebied 6. Groen-blauwstruc-

tuur).

In de bijlage is een plankaart opgenomen met daarop de PIP grenzen geprojecteerd. 

1

2

3

4

Aanduiding onderdelen die in dit VRIP concept nader worden toegelicht (op kaart EMVI ontwerp)
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

2. Uitgangspunten vorige fase

EMVI-document

Contrast tussen binnendijksgebied en natuurgebied vergroten. Heldere randen. 

Dijken op de grens van het natuurgebied vormgeven als nieuwe steilranden met 

binnendijkse grondaanvullingen. 

Maatwerk voor inpassing van de keringen langs de particuliere kavels. 

De brug als één gebaar: van steilrand naar steilrand. Daartoe wordt de noor-

delijke steilrand (dijkring Ooijen) naar voren geschoven, en wordt het noordelijk 

De brug kruist het natuurgebied haaks. Positie brug wordt verschoven. 

met voorzetwanden. 

Entrees naar het natuurgebied doormiddel van ‘natuurpoorten’

Brugontwerp staat in dienst van het landschap. Brug in het werk gestort: slank en 

licht. Op enkelvoudige, geometrische pijlers. Geen randelementen, open leuning, 

houten geleiderail, open goten

Natuurgebied: zie uitwerking deelgebied 6. 

 2
:1

1:20 

Waterkering als terrasrand (A-A’)

1:20 

1:8

2
:1

Ingepakte waterkering (B-B’)

Legenda

Oversteek Ooijen

Brug

Bastion en landhoofd 

‘Maaskeienwand’

Fietspad

Natuurgebied

Natuurlijke rivieroever

Kwel- en overloopgeul

Kwelstroom

Zeggenmoeras

Nat grasland

Vochtig grasland

Droog grasland

Natuurlijk grasland

Struweel

Bosrand

Hoogwatervluchtplaats

Drempel met beekloop 
en stuw

Maaiveldhoogtes

Grens natuurgebied

Waterkeringen en grondaanvullingen

Nieuwe steilrand

Grondaanvulling

Te dempen watergang

Nieuwe watergang

Overkluisde watergang

Laanbeplanting

Hardhoutooibos

As waterkering PIP

Recreatief netwerk en beleving

Natuurpoort 

Hoogwaterroute: 
halfverharding

Voorjaarsroute:maaipad

Zomerroute: struinpad

Voorde met stapstenen

Bruggetje

Vlonder

Uitkijktoren

Zie pagina 5 voor dwars-
profielen A-A’, B-B’ en C-C’
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3. VRIP concept: plankaart
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

4.1 Oversteek Ooijen inclusief de twee bastions

Ten opzichte van het EMVI-ontwerp is er m.b.t. de oversteek Ooijen een aantal optimalisaties doorgevoerd, die voortkomen uit de inpassing van de verkeerskundig benodigde 

door een in- en uitbuiging. Om dit op te lossen is een aantal varianten onderzocht:

deze in schaal en maat beter aansluit bij het kasteel. Dit is de voorkeursvariant en basis voor de verdere uitwerking. 

4. Toelichting op de ontwerpvoorstellen inclusief ontwerpopgaven technische VO’s

Verkeerskundig ontwerp

 

Verkeerskundig ontwerp geprojecteerd op EMVI ontwerp, noordelijk 

bastion.  

EMVI-ontwerp

 

Voorkeursvariant: Brug 10 graden draaien en naar het noorden 

schuiven

zigzag beweging

in- en uitbuigen

niet wenselijk

let op: dwangpunt vanuit kabels 
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

4.1.1 Noordelijk bastion

Ontwerpuitgangspunten:

wandel. Entree naar het lager gelegen natuurgebied 

doormiddel van een trap en hellingbaan.

de brug). Bastion vormgeven als nieuw voorterrein van 

het kasteel

Parkeren inpassen tussen de slotgracht en het bastion 

(met hagen)

Inkadering van het kasteel met twee boscomplexen aan 

weerszijden (hardhoutooibos)

Behoud huidige bomenrij in talud langs de slotgracht, 

aanbrengen losse rij nieuwe bomen aan westzijde 

Blitterswijckseweg. 2m brede bermen. 

parkeerplaats. 

Doorsnede A-A’, belijniing Blitterswijckweg, schaal 1:250

Doorsnede B-B’, belijniing Blitterswijckweg, schaal 1:250

behoud bestaande bomen

langs kasteelvijver

behoud bestaande bomen

langs kasteelvijver

nieuwe boom

nieuwe boom

nieuwe boom (optioneel)

nieuwe boom (optioneel)

B’

A
A’

B zichtlijn
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

C C’

Doorsnede C-C’, doorsnede noordelijk bastion brug Ooijen, schaal 1:1000

Doorsnede D-D’, doorsnede/ aanzicht noordelijk bastion brug Ooijen , schaal 1:500

D

D
’
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

4.1.2 Zuidelijk bastion

Ontwerpuitgangspunten

Oriëntatie van het bastion t.o.v. het EMVI ontwerp aanpassen: i.p.v. naar het 

oosten op het westen richten (op de Oude Maasarm i.p.v. op de weerd) en 

vormgeven als groen bastion, bomenweide. 

linkerkant van het bastion heen. 

Fietspad langs de steilrand

Oriëntatie van de bastions + aangegeven vleermuizenroute (zie ontwerpopgaven)

aansluiting Ooijenseweg-Broekstraat en opgang naar 

de dijk: heldere verkeerskruising, geen ‘spaghetti’ van 
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

Doorsnede E-E’, nieuwe Ooijenseweg met nieuwe bomen en greppel, schaal 1:250

Doorsnede F-F’, nieuwe Ooijenseweg met nieuwe bomen en greppel, schaal 1:250

Doorsnede G-G’, bestaande Broekweg met bestaande bomen en greppel, schaal 1:250

E E’

F F’

G
G’

Bestaande bomen

Nieuwe bomen

doorsneden EMVI-ontwerp, deze worden nog geactualiseerd

Optioneel: 

Inpassing bouwkavel tussen de Ooijenseweg en de steilrand. 

Uitgangspunt: aan de oostzijde, nabij het kruispunt plaatsen. Fietspad 

verleggen van de dijk naar de rijbaan. 

verleggen

zoeklocatie

bouwkavel
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

Samenvatting ontwerpopgaven technische VO’s Oversteek Ooijen:

  

Dijken en geulen: 

Doorontwerp noordelijk bastion:

verharding, verlichting, beplanting etc.)

Doorontwerp voorterrein kasteel en inpassing parkeren

Detaillering voorzetwand en bordes en aansluiting op steilrand, aandacht 

voor hoekaansluitingen. 

Doorontwerp aansluiting bastion op omgeving (inkadering met 

hardhoutooibos), preciese hoogteverloop grondaanvullingen bepalen. 

Ontwikkelen aanleg- en beheerprincipes hardhoutooibos binnen dijkring. 

Ontwerp benodigde voorzieningen vleermuisroute

Doorontwerp zuidelijk bastion: 

naar natuurgebied. Groene uitstraling. Maken beplantingsplan (o.a. irt 

vleermuisvliegroute)

Detaillering voorzetwand en bordes en aansluiting op steilrand, aandacht 

voor hoekaansluitingen. 

Maaiveldontwerp grondaanvullingen (sluiting dijkring broekhuizenvorst en 

opgang naar de brug)

Geulen

Zie verder deelgebied 6 groen-blauwstructuur

Doorontwerp voorkeursvariant: draaien en opschuiven naar het noorden. 

Kunstwerken

Doorontwerp tot op VO niveau. 

Doorontwerp aansluiting op bastions

 

Langsdoorsnede brug Ooijen, schaal 1:1000 - de brug staat nu met een pijler in het talud van de geul. Geulsegment iets opschuiven. 

Ontwerpprincipe positie brugpijler

Bovenaanzicht brug Ooijen, schaal 1:1000

Dwarsdoorsnede brug Ooijen, schaal 1:50

4.1.3 Brug Ooijen

Ontwerpuitgangspunten

(geen incidentele ophogingen. 

Ontwerpvraag:

1. 

2. Benodigde voorzieningen t.b.v. vliegroute vleermuizen?

pijler niet in talud plaatsen
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4.2 Dijkring Ooijen

Grondaanvullingen van ingesloten laagtes

Maatwerk voor de aangrenzende kavels (Oerlemans, Hermans, Janssen en 

Kasteel/camping Ooijen

Natuurpoorten als toegang naar het natuurgebied

§4.2.1 Inpassing Oerlemans

§4.2.2 Natuurpoort

§4.2.3 Inpassing Hermans

§4.2.4 Kruising weg

§4.2.5 Inpassing Janssen



Documentcode:    Versie:    Status    Datum:   Pagina:

 

VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

4.2.1 Inpassing Oerlemans

Ontwerpuitgangspunten

Vooruitgeschoven steilrand met grondaanvulling

Ruimte voor uitbreiding bedrijventerrein

Inpassing met bosperceel aan oostzijde (hardhoutooibos) en 

bomensingel aan zuidzijde. 

Fietspad bovenaan de steilrand

Overkluisde watergang over het terrein

 2
:1

1:20 

4.2.2 Natuurpoort

Ontwerpuitgangspunten:

Markante doorsnijding van de steilrand

Zijwanden van de insnijding opvangen met stapelstenen

Markeren natuurpoort met bomengroep bovenop de steilrand
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VRIP Concept Deelgebied 1. Ooijen

4.2.3 Inpassing Hermans

Ontwerpuitgangspunten

Steilrand vouwt om het kavel heen

Verleggen Ganzenkampstraat naar westen voor meer ruimte rondom het kavel.  

De weg loopt langs de steilrand mee omhoog en komt uiteindelijk op de kruin van 

de dijk te liggen. 

Entree van het kavel als insnijding in de steilrand. Insnijding in talud opvangen 

met stapelstenen

4.2.4 Kruising Blitterswijckseweg 

Ontwerpuitgangspunten

-

baar (max. 1m hoog), aanvullen met 1:20 taluds)

Kering haaks aan laten sluiten op de Blitterswijckseweg, Blitterswijckseweg oph-

ogen en op kruin van de kering leggen. 

Aansluiting op Ganzenkampstraat die op de kruin van de kering ligt. 

Uitsnede plankaart, schaal 1:2000

Blitterswijckseweg ophogen 

Klein grastalud (1:3)

Ganzenkampstraat

op kruin van de dijk

grondaanvulling Janssen

dijk loopt door tot aan de weg 

en sluit hier haaks op aan
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Ontwerpuitgangspunten

Aanwezige hoogteverschil bij de te verwijderen dijktracé weer vormgeven als natuurlijke steilrand

4.2.5 Inpassing kavel Janssen 

Ontwerpuitgangspunten

4.2.6 Aansluiting waterkeringen

behoud watergang

bestaande

weg

behoud watergang

bestaande

weg

1:20 aanhelenaanhelen tot aan watergang

kop van de kering

max. 1m hoog

1:20 aanhelenaanhelen tot aan watergang

onherkenbare kering

grondgebruik loopt door

overhoogte 80cm 

en inpassing uitwateringspunt

te verwijderen kering

M

M’

Doorsnede MM’ variant a

Doorsnede MM’ variant b
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Samenvatting ontwerpopgaven technische VO’s:

  

Dijken en geulen: 

Bepalen positie technische en juridische waterkering ter plaatse van de 

aansluiting op de bastions. Bij voorkeur naar voren verschuiven naar de 

steilrand. 

Bepalen ruimte voor beplanting op de dijk/grondaanvulling in relatie tot de 

Vormgeving en grondopbouw steilrand bepalen. Aandacht voor verloop in 

Vormgeven en bepalen positie raster

Doorontwerp detail aansluiting op bastion (overgang natuurlijke steilrand 

op voorzetwand)

Ontwikkelen aanleg- en beheersprincipes hardhoutooibos binnen dijkring. 

Inpassing Oerlemans (positie en lengte overkluisde watergang, 

gebruiksmogelijkheden op grondaanvulling, groene inpassing)

Doorontwerp aansluiting Blitterswijckseweg

Aansluiting dijk als steilrand en dijk over middenterras. Overgang van 

nieuwe steilrand in natuurlijke steilranden. 

Uitwerken ontwerp natuurpoorten (plaatsing stapelstenen en aansluiting 

op steilrand, positie veerooster, aansluiting op padennetwerk, plaatsing 

Ontwerp twee varianten camping/jachthaven. Doorontwerp inpassing 

jachthaven. 

Ontwerp waterhuishouding dijkring. Aan te leggen en te dempen 

watergangen. Vormgeving uitlaatpunt. Vormgeving overkluisde watergang. 

Ontwerp preciese verloop grondaanvullingen en aansluitingen op maaiveld. 

Ontwerp ligging en hoogteverloop Ganzenkampstraat

Ontwerp kruising Blitterswijckseweg en de dijk

Kunstwerken

NVT

 

Uitwerken van twee varianten. 

Ontwerpuitgangspunten variant a: 

Uitgangspunten variant b: 

Uitbreiding met terrassencamping en jachthaven.  

Inpassing terrassencamping met hardhoutooibos op talud

Drie niveaus (dijkhoogte, +2m, +4m)

Ontwerpopgave: Goede inpassing van de jachthaven. Logische aansluiting op natuurgebied en riviergeul en op de terrassencamping. Aandacht 

voor de aansluiting op de dijk en de inpassing van het uitwateringspunt dijkring Ooijen. in het algemeen is de omvang van de jachthaven in 

Inpassing camping - variant a zonder uitbreiding Inpassing camping - variant b uitbreiding met terrassencamping en jachthaven

ontwerpopgave
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4.3 Dijkring Broekhuizenvorst

4.3.1 Vormgeving van de dijk langs de Broekstraat

Ontwerpuitgangspunten:

behoud bomenlaan. greppel zo dicht mogelijk langs de weg

entrees naar natuurgebied vormgeven als natuurpoort = ontwerpopgave

markeren natuurpoorten door op overhoogte groepsgewijze beplanting aan te brengen

grondlichaam opgang brug integreren in aan te brengen hoogte t.b.v. sluiting dijkring (zie §4.1.2)

doorzetten laanbeplanting langs de Ooijenseweg tot aan het zuidelijk bastion t.b.v. vliegroute vleermuizen

aansluiting dijkring op kern Broekhuizen doormiddel van natuurlijke hoogte (zie ook deelgebied 8)

Inpassing in kern Broekhuizen = deelgebied 8

ontwerpopgave

ontwerpopgave

ontwerpopgave

ontwerpopgave
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4.3.2 Sluiting dijkring Broekhuizenvorst

Sluiten van de ‘achterdeur’ van dijkring Broekhuizenvorst.

Ontwerpuitgangspunten

Benodigde ‘keringen’ vormgeven als natuurlijke hoogte, aanhelen maaiveld. 

Grondgebruik loopt over de kering door. 

Aansluiten op de dijk ter hoogte van het zuidelijk bastion. 

1. de benodigde sluiting van de dijkring

2. de verhoogd aan te leggen bouwkavels

3. de aangevraagde grondaanvullingen (grondbank)

4. de opgang naar de brug 

Ontwerpprincipe grondaanvulling slenk

steilrand. Waterloop verplaatsen naar de zuidzijde van de slenk. Deze komt 

langs de te behouden steilrand te lopen waardoor deze nog markanter wordt 

en de grondaanvulling aan de noordzijde vloeiend kan worden aangeheeld.

Dit maakt het ook mogelijk de watergang ter hoogte van de Belsberg om het 

kwelbrongebied heen te leiden (omleiden landbouwwater). Behoud bomenrij 

langs weg de Zeelberg. 

Uitwerking grondaanvullingen. NB deze tekening is nog niet aangepast voor het verschuiven en draaien van de brug. Dit betekent dat de aansluiting op het bastion nog iets aangepast zal moeten worden. 

16.00+ tot 16.50+15.50+ tot 16.00+15.00+ tot 15.50+

Grondaanvulling 1a

nieuwe bouwkavels

aangevulde slenk en 

verlegde watergang

Grondaanvulling 1b

Grondaanvulling 1c

Grondaanvulling 3d

Grondaanvulling 3e

Grondaanvulling 3a en b

3a
3b

3c

3d

3e

1a

1b

1c

2 4
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Doorsnede H-H’, doorsnede slenk Zeelberg ter hoogte van Ganzenkampstraat 1, huidige situatie (boven) en ontwerp met grondaanvulling (onder)

H

H
’

K

K
’

Doorsnede K-K’, doorsnede slenk Zeelberg ter hoogte van Ganzenkampstraat 2, huidige situatie (boven) en ontwerp met grondaanvulling (onder)

Ontwerpuitgangspunten

1. 

2. Bestaande watergang naar zuidzijde slenk (lang bestaande steilrand) verleggen

3. Behoud steilrand aan de zuidzijde, talud 2:1

4. Flauw talud aan de noordzijde, maximaal talud 1:5

Ontwerpvraag:

1. 

2. 

3. 

holle weg

ophoging perceel 3bophoging perceel 3abehoud steilrand

behoud steilrand

nieuwe

watergang

nieuwe

watergang
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Doorsnede L-L’, doorsnede slenk Zeelberg ter hoogte van Zeelberg 1 en 2, huidige situatie (boven) en ontwerp met grondaanvulling (onder)

L

L

M

M
’

Doorsnede M-M’, doorsnede slenk Zeelberg ter hoogte van bestaande beplanting, huidige situatie (boven) en ontwerp met grondaanvulling (onder)

holle weggrondaanvulling slenk

grondaanvulling slenk

nieuw bouwkavel

behoud bomenrij

behoud steilrand

aanzetten steilrand

nieuwe

watergang

nieuwe

watergang
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3a onderdeel EMVI

3b, 3d en 3e inpasbaar

3c niet aanvullen, ligt in natuurgebied

Grondaanvulling benutten om de randen van het natuurgebied duidelijker vorm te geven: hoogteovergang op de rand leggen. 

Nieuwe watergang op grens van natuurgebied en agrarisch landschap positioneren

Samenvatting ontwerpopgaven technische VO’s:

  

Dijken en geulen: 

Dijk langs de Broekstraat/Ooijenseweg: 

Vormgeving en grondopbouw steilrand bepalen. Aandacht voor verloop in 

Vormgeven en bepalen positie raster

Uitwerken ontwerp natuurpoort (plaatsing stapelstenen en aansluiting 

op steilrand, positie veerooster, aansluiting op padennetwerk, plaatsing 

beekloop, kruising Op de Spekt) 

Sluiting dijkring Broekhuizenvorst:

Vormgeving kering als natuurlijke hoogte: ontwerprandvoorwaarden 

en eisen (aanbrengen overhoogte? beperkingen ten aanzien van 

grondgebruik? minimale breedte opgehoogd gebied?)

getekende principes. Inpassing bestaande bebouwing en beplanting. 

Ontwerp nieuwe bouwkavels (hoogteligging, omvang, ontsluiting, te 

bebouwen areaal etc.)

Waterhuishoudkundig ontwerp nieuwe watergangen (omleiden 

landbouwwater) incl. uitlaat ter hoogte van de slenk en te dempen 

bestaande waterlopen. 

Aansluitingen padennetwerk bij natuurpoorten doorontwerpen

Ontwerp belijning Ooijenseweg naar de brug: inpassing bochtstraal

Bepalen positie bomen langs de Ooijenseweg / op het bastion t.b.v. 

vleermuisroute

Kunstwerken

NVT

kavel 3a

kavel 3c

kavel 3d

kavel 3e

bestaand 

boscomplex

nieuwe watergang

Optioneel: 

De rand van het natuurgebied is hier 

onduidelijk en vertrapt. 

Mogelijk zou een deel van het natuurgebied 

omgezet kunnen worden naar agrarische 

grond. 

Het natuurgebied krijgt hierdoor een 

helderdere begrenzing

kavel 3b

watergang als grens

bestaand bos als grens

agrarisch 

gebruik

huidige grens natuurgebied

nieuwe grens natuurgebied


