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HOOFDSTUK 1 - INLEIDING

HOOFDSTUK 1 - INLEIDING

RUIMTELIJK KWALITEITSKADER DEEL I EN II
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader voor de Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum legt de ruimtelijke kwaliteitsprincipes vast
die gehanteerd zijn in de planvorming en borgt een passend
kwaliteitsniveau bij de verdere planvorming, aanbesteding en
uitvoering. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader bestaat uit twee
delen. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel I (‘Kwaliteitskader
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, projectbureau OoijenWanssum, februari 2013; verder te noemen RKK I) beschrijft
de ruimtelijke ambitie en na te streven kwaliteit, geeft de huidige kwaliteiten van de Zandmaas en Ooijen-Wanssum weer en
legt de ruimtelijke ambities en leidende principes vast voor de
gebiedseigen ontwikkeling.
Dit Ruimtelijk Kwaliteitskader deel II (RKK II) is gebaseerd
op het RKK I en vormt er de uitwerking van in visies en eisen
per gebiedsonderdeel. Tezamen vormen het RKK I en II één
contractdocument in de aanbestedings- en realisatiefase.
Het RKK I en de visie uit de RKK II dienen ter validatie. De
eisen uit RKK II (identiek ook opgenomen in het VSE) dienen
ter verificatie.
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OPZET RKK II
Het RKK II is ingedeeld naar de diverse lagen of onderdelen die
tezamen het landschap van de Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum vormen. Het gaat om de Groen-blauwe structuur, de
waterkeringen, het recreatieve netwerk, de rondweg van Wanssum, het centrum van Wanssum, en de bruggen bij Ooijen en
Blitterswijck. Uitgangspunt voor al deze lagen en onderdelen
zijn de (potentiële) kwaliteiten van de ondergrond en het landschap van de Zandmaas, zoals beschreven in RKK I.
De samenhang en onderlinge relaties binnen en tussen deze
lagen bepaalt mede de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
Per laag/onderdeel komen aan de orde: een korte schets van
de situatie, de ruimtelijke visie en de eisen voor ruimtelijke
kwaliteit. De eisen voor ruimtelijke kwaliteit zijn ook (en met
eenzelfde nummering en een identieke formulering) te vinden
in het VSE.
De uitbreiding van het havengebied Wanssum komt niet aan de
orde in dit deel van het RKK. De uitbreiding valt formeel buiten
het contract voor Ooijen-Wanssum. De ambities en vormgevings- en inrichtingsprincipes uit het RKK I betreffende
nieuwe economische initiatieven zijn te hanteren als leidraad
voor een separaat op te stellen en uit te werken kader, zoals een
beeldkwaliteitsplan.

Rondweg en dorpshaven Wanssum

Recreatief netwerk

Waterkeringen

Groen-blauwe structuur

Terrassenlandschap Zandmaas

Figuur 1.2 De lagen en onderdelen van het Ruimtelijke Kwaliteitskader verbeeld
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DOORWERKING NEGEN LEIDENDE PRINCIPES UIT RKK DEEL I PER ONDERDEEL RKK DEEL II
Groen-blauwe
structuur

Waterkeringen

1. De levende rivier krijgt de ruimte
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x
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x

x

x

x
x

x
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DOORWERKING NEGEN LEIDENDE PRINCIPES

LEESWIJZER

Het RKK I heeft negen leidende principes voor een gebiedseigen
ontwikkeling geformuleerd. Deze werken door in de diverse
onderdelen van het RKK II en in de ruimtelijke eisen daarvoor.
Het schema hiernaast geeft kort weer in welke onderdelen de
principes in hoofdlijnen hun uitwerking hebben gekregen.

Per hoofdstuk is één landschappelijke laag behandeld. In
hoofdstuk 2 ‘Groen-blauwe structuur’ komen aan de orde het
samenhangend geheel van substraat, water en vegetatie van de
weerden van de Maas bij Ooijen en bij Wanssum, van de Oude
Maasarm en van het beekdal van de Groote Molenbeek daarbinnen. Hoofdstuk 3 ‘Waterkeringen’ beschrijft de beoogde dijken en de harde waterkeringen die op enkele plaatsen worden
voorgesteld. De paden en enkele recreatieve startpunten in het
gebied worden behandeld in hoofdstuk 4 ‘Recreatief netwerk’.
De nieuwe weg rond Wanssum wordt met de bijpassende landschappelijke inpassing en kunstwerken beschreven in hoofdstuk 5 ‘Rondweg Wanssum’. De veranderingen betreffende het
water, de keringen, wandelkades en de brug in Wanssum zijn
onderwerp van hoofdstuk 2 ‘Dorpshaven Wanssum’. In hoofdstuk 7 ‘Bruggen Oude Maasarm’ worden de nieuwe oversteken
bij Ooijen en Blitterswijck toegelicht. Figuren met een verwijzing naar een eis zijn bindend, andere figuren zijn
ter illustratie.

HOOFDSTUK 2
GROEN-BLAUWE
STRUCTUUR
10
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2.1

SITUATIE

GRONDWATER ALS BELANGRIJKSTE KWALITEIT

DIVERS TERRASSENLANDSCHAP

De laagste terrasdelen worden regelmatig door de Maas benut
als overstromingsvlakte. Zo staat er jaarlijks water in de weerden bij Wanssum. De Oude Maasarm stroomde in het verleden
slechts enkele keren per eeuw mee met de rivier. De jongere
terrassen in de weerden van Ooijen en Wanssum, de Oude
Maasarm en de Groote Molenbeek vormen de kern van wat hier
de ‘Groen-blauwe structuur’ wordt genoemd.

Dit deel van de Maas - Zandmaas genoemd - wordt geflankeerd
door oude rivierduinen en door Maasterrassen: trapsgewijs
oplopende rivierafzettingen die de overstromingsvlakten
vormden van de rivier in verschillende perioden. De verbinding
tussen het lage rivierenlandschap en de hoger gelegen terrassen en stuifzandgronden is in Ooijen-Wanssum vaak zonder
barrières, dat is uniek in Nederland. De Oude Maasarm is een
zeer oude 'overloopgeul' van de Maas die in deze terrassen is
ingesneden. De bijzondere ontstaans- en occupatiegeschiedenis van het gebied is vastgelegd in de onaangetaste, onvergraven ondergrond van het gebied. Het ontstane landschap wordt
gekenmerkt door een sterke variatie in reliëf en vochtigheid, en
een kleinschalige ordening. De terrasranden en terrasovergangen — en straks ook meer dijken — markeren de grenzen tussen
de oudere terrassen en de hoogwatergeul of Oude Maasarm en
zijn belangrijke elementen in het begrijpen van het landschap.

De meest bijzondere actuele en potentiële natuurwaarden in
deze Groen-blauwe structuur zijn verbonden met het grondwater, dat doorgaans schoon is, voortdurend wordt aangevoerd
en in de lage terreindelen nabij het maaiveld staat. De kwaliteit
van de natuur in het gebied wordt niet bepaald door de rivier,
maar door het grondwater in combinatie met de bodem en
het reliëf.
Voor een uitgebreide beschrijving van de kenmerken van het
gebied wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het Ruimtelijk
Kwaliteitskader deel I.

overstromingsvlakte Maas

laagterras
middenterras

hoogterras

Figuur 2.1 Reliëf terrassenlandschap Zandmaas bij Ooijen-Wanssum

HOOFDSTUK 2 - GROEN-BLAUWE STRUCTUUR

OPGAVE
Binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt ingezet op een forse verlaging van het hoogwater van de Maas door
in de lage gebiedsdelen meer ruimte voor de rivier te creëren.
Noodzakelijk voor het behalen van deze waterstandsverlaging
zijn maatregelen als terreinverlaging, geulaanleg en een aangepast terreingebruik- en beheer. Met deze maatregelen zal het
landschap van de lage gebiedsdelen veranderen.
De hydraulische taakstelling is een harde randvoorwaarde, de
verandering in het landschap van de lage delen onvermijdelijk.
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader biedt de criteria voor het ontwerpen van de landschappelijke verandering en geeft richting
aan de inzet van maatregelen. Belangrijk uitgangspunt van de
gebiedsontwikkeling is dat de huidige en potentiële landschappelijke kwaliteiten een leidraad vormen voor veranderingen en
ingrepen. Zoals in Kwaliteitskader deel 1 omschreven is, zet de
gebiedsontwikkeling daarbij in op het optimaal benutten van
de waardevolle kwaliteiten van de Zandmaas gebaseerd op het
gevarieerde reliëf, de oude terrasstructuren en het systeemeigen (grond)water.
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Er bestaat een spanning tussen de hydraulische taakstelling
en deze ruimtelijke ambities. Vanuit de hydraulische taakstelling zijn in delen van het gebied een minder ruwe, opgaande
vegetatie en bredere en/of diepere geulen nodig dan past bij de
ruimtelijke ambitie. Dit is sterk aan de orde bij de weerden van
Ooijen en bij de uitstroom bij Blitterswijck, maar komt ook tot
uitdrukking in delen van de Oude Maasarm en de weerden van
Wanssum. Dit deel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader gaat
voort op de oorspronkelijke ambitie uit het RKK I en biedt zo
de handvatten om binnen genoemde context te komen tot de
hoogst mogelijke ruimtelijke kwaliteit.

Geijsteren

Well

Weerd
Wanssum

Wanssum
Blitterswijck

Beekdal
Groote Molenbeek

Meerlo

Oude Maasarm

Ooijen

Weerd Ooijen

Broekhuizenvorst

Figuur 2.2 Overzicht groen-blauwe structuur
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2.2

VISIE
GEBIEDSEIGEN KARAKTER
De visie vanuit ruimtelijke kwaliteit zet in op een Groen-blauwe structuur waarin systeemeigen processen worden benut.
Maatregelen binnen de Groen-blauwe structuur zijn gericht op
het benutten van grondwaterwerking als leidend proces voor
natuur. Daarnaast wordt ingespeeld op processen als rivieroverstroming, spontane vegetatieontwikkeling en jaarrondbegrazing als basis voor spontane en hoogwaardige natuurontwikkeling binnen een natuurgebied waarin de bijzondere
terrasopbouw en rivierdynamiek leesbaar en beleefbaar zijn.
Grondwater is in deze structuur leidend boven rivierwater.
De actuele geomorfologie (boven- én ondergrond) en de geohydrologie (grondwater) van het gebied vormen de belangrijkste leidraad voor het maken van een goede grondslag voor de
natuurontwikkeling en recreatieve beleving. Met de terreininrichting wordt ruimte geboden aan de kracht van hoogwater,
sedimentatie en erosie om mede het landschap te vormen. Het
beheer richt zich vanuit ruimtelijke kwaliteit op tot uiting
komen van spontane vegetatieontwikkeling, de benutting van
genoemde processen en extensieve jaarrondbegrazing.

Inzet is een krachtige impuls te geven aan natuur en landschap,
met recreatie in het kielzog daarvan. Het gebied is vrij toegankelijk voor recreanten die het ook op een avontuurlijke manier
kunnen beleven. In de terreinvormen wordt de basis gelegd
voor de toegankelijkheid. Voor de verdere inrichting gericht op
de toegankelijkheid wordt verwezen naar hoofdstuk 4: recreatief netwerk.
NUANCES TUSSEN GEBIEDEN
In hoofdlijn vormen de weerden van de Maas, de Oude Maasarm
en het beekdal van de Groote Molenbeek één ruimtelijk geheel
ten opzichte van de hogere gronden. Binnen dat geheel zullen de
vier delen in landschappelijk beeld en gebruik subtiel van elkaar
verschillen.
•	De weerden in Ooijen en Wanssum maken deel uit van de
dynamische overstromingsvlakte en herbergen vegetatietypen als stroomdalgrasland, overstromingsgrasland en
ooibos/broekbos. Met reliëfvolgende hoogteaanpassingen
worden de bestaande laagten en hoogten benadrukt en het
grondwater benut. Het reliëf is in de weerden van Wanssum
subtiel met een relatief kleinschalige afwisseling van ondiepe
geulen of laagtes en lage ruggen. De geulen zijn in belangrijke
mate grondwatergevoed. In de weerden bij Ooijen is het reliëf
sterker met hogere ruggen naast diepere uitslijpgeulen.
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Geijsteren
Well
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Figuur 2.3 Overzicht te behouden en te maken landschapselementen

Ooijen

Broekhuizenvorst
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•	De Oude Maasarm heeft het karakter van een groene rivier.
Abiotische omstandigheden worden beperkt aangepast. De
aanpassingen zijn gericht op het benutten van kwelstromen
ten behoeve van de uitbreiding van de natte grondwatergevoede natuurwaarden. Reliëfovergangen zijn subtiel en
geleidelijk, behalve bij natuurlijke terrasranden, die ook
relatief steil kunnen zijn. Het blauwe lint van open wateren
wordt gecompleteerd. Spontane vegetatieontwikkeling en
begrazing leidt tot een gevarieerd beeld van open zeggemoerassen, grazige weiden tot besloten elzenbroekbos.
•	De uitstroom van de Oude Maasarm, ten oosten van
Blitterswijck, omvat een manifeste geul binnen de beperkte
ruimte tussen de dijken en gaat over in open en landelijk
gebied dat aansluit op de weerden van Wanssum. Een te
herstellen beekloop zorgt voor de afwatering van het gebied.
Deze beek krijgt de ruimte om zijn morfologie zelf vorm
te geven.
•	Het beekdal van de Groote Molenbeek heeft een open en
landelijk karakter met een balans tussen natuurlijk en
agrarisch grasland. Dynamische beekprocessen hebben de
ruimte rond de Groote Moolenbeek, o.a. ter plaatse van de
beekmonding bij Wanssum. De bestaande beekdalgronden
blijven verder gehandhaafd.

MEERWAARDE
Om te komen tot het maximaal benutten van het gebiedseigen
systeem en aan te sluiten op het typische landschap van de
Zandmaas zijn een aantal concrete punten geïdentificeerd die
leiden tot meerwaarde als ze een plaats krijgen in de planuitwerking en bij de uitvoering. Het gaat om de volgende punten.
•	Met de verlagingen en geulaanleg wordt maximaal ingezet
op het aansnijden van zandige grond.
•	Met verlagingen, geulaanleg en afgraven van toplagen wordt
zoveel mogelijk ingezet op het aansnijden van zand ten behoeve van het benutten en open houden van kwelvensters en
om een goede ecologische uitgangspositie te creëren.
•	Verlagingen en geulaanleg worden zoveel mogelijk reliëfvolgend uitgevoerd en er wordt maximaal geanticipeerd op
uittredende kwel.
•	Geulen hebben zo veel mogelijk een zodanige diepte dat
zonlicht tot op de geulbodem kan doordringen, met zoveel
mogelijk een diepte van 0.70 m-0.50 m beneden GLG.
•	Hoge ruggen binnen de weerden worden zoveel mogelijk
intact gelaten: eventuele vergraving dient zoveel mogelijk
beperkt te blijven tot het verwijderen van de toplaag tot op
het zand.
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•	De drempels tussen de uitstroom van de hoogwatergeul en
het aansluitende geulengedeelte met kwel worden, zowel in
de weerden van Wanssum als die van Ooijen, zo stroomafwaarts mogelijk gelegd. De uitstroomgeulen zijn zo ondiep
mogelijk en hebben zo flauw mogelijke oevers.
•	De oevers van de Maas aan de randen van de weerden van
Ooijen worden vrij eroderend door de verwijdering van
harde elementen aan de Maasoever (tot maximaal 1 m onder
stuwpeil).
•	Omputlocaties worden zo mogelijk los van de geulen aangelegd (dus op de droge delen).

Hoogterras

Droge
terrasrand
Recente
overstromingsvlakte

Terrasrand
met kwel
Laagterras

Figuur 2.4 Principe profiel Zandmaas met kwelgeulen

Middenterras

Terrasrand
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2.3

EISEN RUIMTELIJKE KWALITEIT

ALGEMEEN

SES-00120 De binnen object Maas [M] te realiseren objecten
(opbouw en de elementen van de Groen-blauwe structuur)
moeten systeemeigen zijn en aansluiten bij de kenmerken van
het terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas.
Een beschrijving van het systeem en de kenmerken van het terrassenlandschap van de Noord-Limburgse Maas is opgenomen in het
Ruimtelijk Kwaliteitskader Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
RKK I.
SES-00117 De te realiseren maatregelen binnen object Maas
[M] dienen gebruik te maken van grondwaterwerking als leidend proces voor natuur en als ontwerpprincipe, waarbij dient
te worden ingespeeld op processen als rivieroverstroming,
spontane vegetatieontwikkeling en jaarrondbegrazing als basis
voor spontane en hoogwaardige natuurontwikkeling.
SES-00235 Reliëfovergangen binnen object Maas [M] zijn subtiel en geleidelijk, behalve wanneer het originele terrasranden
en eroderende steilwanden betreft, die vanuit hun aard en ontstaanswijze ook steil kunnen zijn. Ontworpen laagtes dienen
subtiel te zijn en passend bij de vorm van het bestaande reliëf.

SES-00077 De binnen object gebiedsontwikkeling OoijenWanssum [GOW] aanwezige karakteristieke loofbomen en
steilranden, zoals aangegeven in tekening N005 dienen behouden te zijn.
GEULEN EN LAAGTES
SES-00121 Met geulaanleg en weerdverlagingen dienen de
grondwaterstromen te worden benut voor de ontwikkeling van
grondwaterafhankelijke natuurwaarden. Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van ondiepe geulen en laagten die de
grondwaterstromen aansnijden.
SES-00144 Geulen en weerdverlagingen dienen reliëfvolgend te
worden aangelegd. Dit betreft het reliëf van het bestaand maaiveld
in combinatie met het historische reliëf in de ondergrond.
SES-00148 De ondergrond dient gerespecteerd te worden, waarbij er tijdens de geul- of weerdverlagingen niet dieper dient te zijn
gegraven dan voor de hoogwatertaakstelling noodzakelijk, met
uitzondering van de locatie bestempeld als omputlocatie.
SES-00765 Geulen en laagten dienen qua maat en schaal te
passen binnen het bestaande patroon van hoge ruggen en lage
kwelgeulen en uitslijpgeulen.
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Middenterras
Laag terras

Afwatering via sloot
Uitgangssituatie

Kwel
Ondiepe kwelgeul
Gebiedsontwikkeling
Figuur 2.5 Bij eis SES-00121: principe benutten grondwaterstromen
met ondiepe kwelgeulen

Figuur 2.6 Bij eis SES-00144 reliëfvolgend verlagen; bij eis SES-00765
verlagen in schaal weerden Ooijen

21

HOOFDSTUK 2 - GROEN-BLAUWE STRUCTUUR

SES-00145 De maatvoering van de geulen en laagten dient
binnen de genoemde delen te voldoen aan de volgende bandbreedte in maten:

Geulbreedte

Gemiddelde geulbreedte

Diepte

Weerden Ooijen

ca 90 tot 160 m bij GHG

maximaal 120 m

maximaal ca 3,5 m bij stuwpeil

Instroom [OMA]

25 tot 75 m

maximaal 35 m

1,5 m bij GHG

Centraal deel [OMA]

35-55 m

maximaal 50 m

maximaal 1,20 m bij GHG

Uitstroom [OMA] Blitterswijck
noordelijk deel

maximaal 25 m maximaal

10 m

0,80 m bij stuwpeil

Uitstroom [OMA] Blitterswijck
zuidelijk deel

maximaal 10 m

Kwelgeulen Weerd van Wanssum
(oostelijk van de grote drempel)

10-30 m bij GLG

20 m

maximaal 0,70 m bij GLG, gem.
0,40 m bij GLG

Uitstroom Weerd Wanssum
(grote riviergebonden geul
westelijk van de grote drempel)

50-100 m bij stuwpeil

maximaal 80 m

maximaal 1,80 m bij stuwpeil

maximaal 20 cm bij GHG

GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand; GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand; stuwpeil = stuwpeil Maas
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Figuur 2.7 Bij eis SES-00144 reliëfvolgend verlagen; bij eis SES-00765 verlagen in schaal weerden Wanssum
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Figuur 2.8 Bij eis SES-00144 reliëfvolgend verlagen

Figuur 2.9 Bij eis SES-00144 reliëfvolgend verlagen

Herproﬁleren
Gubbelsvijver
Kasteel
Ooijen

Berendonk

Loof- en gemengd bos

Water

Hardhoutooibos

Bomenlaan

Ooibos/elzenbroekbos

Dijk

Weide/grasland

Weg

Brug

Natuurlijk grasland

Fietspad

Bebouwing

Verruigd grasland

Struinpad

Hoogtelijn

Natte ruigte/ zeggemoeras

Wandelpad

Begrenzing Groen-blauwe structuur

Figuur 2.10 Illustratie beoogd niveau maaiveld in laagte bij Berendonk en Gubbelsvijver
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Nieuw segment

Nieuw segment

Figuur 2.11 Impressie instroom Oude Maasarm en weerd bij Ooijen

Figuur 2.12 Impressie klimaatbuffer met nieuwe segmenten
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SES-00151 Geulen dienen aan de bovenstroomse zijde niet aangetakt te zijn aan de Maas.
SES-00153 De oevers van nieuw aan te leggen geulen en laagtes
dienen een talud te hebben van 1:6 of flauwer.
Van de oevers van nieuw aan te leggen geulen en laagten binnen
object [OMA] dient in totaal minimaal 50% van de lengte een
talud van 1:20 of flauwer te hebben.
De taluds van de geulen/laagtes in de weerden van Wanssum,
object [HWW], dienen buiten de uitstroomopening in 80% van de
situaties hellingen van 1:20 of flauwer te hebben. De hogere ruggetjes tussen de geulen moeten daarbij behouden blijven.
De oevers van de geulen in de weerden van Ooijen, object [HWO],
dienen voor minimaal 20% hellingen van 1:10 of flauwer te hebben. De oevers van nieuw aan te leggen geulen dienen geleidelijk
over te gaan in het aansluitende maaiveld.
Dat wil zeggen zonder een scherpe knik, wel met een langzaam verlopend overgangsboog tussen oevertalud en bestaand maaiveld.
SES-00155 Geulen en laagten dienen in breedte en in oever- en
bodemprofiel te variëren zodat er een gevarieerd landschappelijk
en ecologisch beeld ontstaat. Hierbij dient wel reliëfvolgend werken voorop te staan (geen onlogische, systeemvreemde vormen).

Figuur 2.13 Bij eis SES-00155 gevarieerde oever en bodem
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OMPUTLOCATIES
SES-00764 Bij het terugplaatsen van specie binnen een omputlocatie dient de bovenste 0,80 meter van de teruggeplaatste
specie te voldoen aan de navolgende eigenschappen: grof
leemarm zand (210-2000 mu met maximaal 10% leem; grovere
fractie (bv fijn grind) mag ingemengd zijn.
SES-00694 Bij geulen die een omputlocatie raken dient minimaal grondwateruittreding vanuit de hogere (vaak westelijk
gelegen) terrassen mogelijk te zijn. Kwelvensters tegen de hogere terrassen dienen open te blijven; hier dient geen omputten
plaats te vinden.

omputten

afwerking met zand
omputten

afwerking met zand
omputten

Figuur 2.14 Bij eis SES-00694: grondwateruittreding bij omputlocaties
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OPHOGINGEN EN HOOGTEN
SES-00164 Ten behoeve van de beheerbaarheid van het gebied
aangegeven op tekening N017 dient in dat gebied een ophoging
tot het in ‘Ontwerpbeschrijving Groen-Blauw Ooijen-Wanssum’ (document D020) aangegeven niveau te zijn gerealiseerd.
Beheerbaar wil zeggen: voldoende droog voor begrazing of machinaal maaien. Uitvoering in overleg met toekomstige beheerder.
SES-00165 Ophogingen dienen te zijn gerealiseerd met
substraat geschikt voor het toekomstige gebruik/toekomstige
functie van het gebied.
Onder geschikt substraat wordt verstaan: grof leemarm zand
(210-2000 mu met maximaal 10% leem).
SES-00762 In de weerden van Ooijen dienen terreinen die
onderdeel uitmaken van de hoge rug, zoals aangegeven in tekening N005, niet meer dan 1m afgegraven/verlaagd te worden.

Figuur 2.15 Illustratie behoud hoge rug weerd Ooijen
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DREMPELS
SES-00157 Objecten als drempels waar erosie niet mag optreden dienen met natuurlijke oplossingen te worden vastgelegd.
Hieronder vallen oplossingen in grond en vegetatie en het werken
met flauwe taluds.
SES-00161 Drempels dienen bij normale omstandigheden
(niet zijnde een hoogwaterperiode) met droge voeten of poten
beloopbaar te zijn voor mensen en dieren.
SES-00175 Drempels dienen tussen de oevers van de geulen
of laagten een bovenvlak met een breedte van minimaal 15 m
(gerekend in de lengterichting van de geul of laagte) te hebben.

Figuur 2.17 Principe drempel en oversteek geulen en laagtes in
de Oude Maasarm

SES-00176 Drempels dienen ten minste voor een deel een zodanige hoogte te hebben dat zij het continu afstromen van het
water uit de laagten en geulen bij minimaal het voorjaarspeil
(GVG) en het winterpeil (GWG) van het grondwater mogelijk
maken.

Figuur 2.16 Bij eis SES-00175: breedte drempel

Figuur 2.18 Principe drempel en oversteek geulen en laagtes in de weerden
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Landhoofd brug
Blitterswijck

Recreatiepark
Roekenbosch
Landhoofd brug
Ooijen

Figuur 2.19 Impressie omgeving bruggen Ooijen en Blitterswijck

Figuur 2.20 Impressie doorsnede uitstroom bij Roekenbosch
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BEGROEIING EN BEPLANTING
SES-00166 De op tekening N005 aangegeven bestaande
elzenbroekbossen, zeggemoeras- en dotterbloemvegetaties en
steilranden vertegenwoordigen de natuurlijke vegetatie van de
laagten en dienen te worden gehandhaafd en geïntegreerd in
het ontwerp.
SES-00171 Alle nieuwe beplanting dient te bestaat uit soorten
die van nature groeien in het stroomgebied van de Zandmaas.
Toegepast worden soorten die zeldzaam zijn geworden en als
zaadbron voor het Maasdal kunnen dienen, zoals Steeliep en
Winterlinde.
SES-01083 Bij alle binnen object Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum [GOW] aan te brengen beplanting dient te worden
voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in de Toetssteen
Openbare Ruimte 2012 van de gemeente Venray, hoofdstuk 11:
groenvoorzieningen. Binnen de Toetssteen Openbare Ruimte gaat
het om 11.2 bomen, 11.3 beplanting, 11.4 gras en 11.5 uitvoeringseisen.
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SES-0185 Op plantlocaties waar zich ongeschikt materiaal als
stol, puin en cunetzand bevindt, dient gronduitwisseling plaats
te vinden, waarbij geldt dat de uitkomende grond vervangen
dient te worden door geschikte teelaarde.
SES-00916 Aan te brengen solitaire bomen en bomen in laanbeplantingen en bomenrijen dienen te boomtypen te zijn van
de 1e grootte en bij aanplant een stamomvang van minimaal
18 tot 20 cm te hebben.
SES-01084 Bomen in laanbeplantingen en bomenrijen dienen,
geplaatst te zijn op een onderlinge afstand van 10 m binnen de rij.
SES-01081 Direct ten zuiden van de waterkering tussen de haven van Wanssum en de Stayerhofweg dient een dichte opgaande beplanting van minimaal 10 m breed te worden aangebracht.
Voor locatie zie tekening N004.
Dit als visuele afscherming van het haventerrein gezien vanuit Well.
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Geijsteren
Well

Wanssum
Blitterswijck

Meerlo
Te behouden beplanting
Te behouden bossage

Ooijen

Aan te planten laanbeplanting
Aan te planten bossage/boszoom
Aan te planten struweel/hakhout
Spontane bosontwikkeling
Broekhuizervorst

Figuur 2.21 Overzicht te behouden en aan te brengen beplanting
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HOOGWATERVLUCHTPLAATSEN
SES-00177 De binnen object Maas [M] te realiseren hoogwatervluchtplaatsen dienen vloeiend aan te sluiten op het
bestaande reliëf en hebben hellingen van 1:10 of flauwer.
SES-00752 Een hoogwatervluchtplaats in de nabijheid van
een waterkering dient als afzonderlijk grondlichaam herkenbaar te zijn ten opzichte van de waterkering.
De hoogwatervluchtplaats dient duidelijk/zichtbaar lager te zijn
dan het dijklichaam.

Figuur 2.22 Bij eis SES-00177 hoogwatervluchtplaatsen
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Begrenzing Groen-blauwe structuur

Figuur 2.23 Impressie weerd bij Wanssum
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DEELUITWERKINGEN
SES-00212 De binnen object Oude Maasarm [OMA] te realiseren watergang voor de Wolterskamp, dient over de gehele
lengte tussen de brug nabij Roekenbosch en de bestaande beekloop van de Wolterskamp de vrijheid te krijgen om zijn eigen
morfologie vorm te geven via erosie en sedimentatie.
SES-00221 Bij de inrichting van object Oude Maasarm [OMA]
dienen de bestaande visvijvers te zijn ingepast binnen de te
realiseren natuurontwikkeling, opgenomen te worden in het
integrale te realiseren patroon van laagten en geulen, en te zijn
voorzien van geleidelijke land-waterovergangen.
De huidige visvijvers verliezen hun functies. De huidige situatie
wordt als niet passend in het landschap ervaren.

Figuur 2.24 Bij eis SES-00221 omvorming vijver

Figuur 2.25 Historische kaart beeklopen bij Blitterswijck

HOOFDSTUK 3
WATERKERINGEN
36
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3.1

SITUATIE
HOOGWATERBESCHERMING
Dijken komen van oudsher niet voor in dit deel van de Maasvallei.
De ‘kaden’ die na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn aangelegd vormden de eerste grootschalige beschermingsmaatregelen
tegen hoog water. De aanwezige hoogteverschillen tussen de diep
ingesneden Maas en de hoge terrassen zorgden daarvoor lange
tijd voor voldoende veilige plekken voor wonen en werken, zonder
forse ingrepen. Recent is besloten een aantal lager gelegen gebieden te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas en de
Oude Maasarm. De waterkeringen zullen (samen met hoge terreinen) een bescherming bieden tegen waterstanden die tot eens
in de 250 jaar voorkomen. Het grootste deel van de waterkeringen
zal bestaan uit dijken. Bij de havens van Wanssum en op enkele
plaatsen waar door ruimtegebrek geen dijken mogelijk zijn zal
sprake zijn van harde waterkeringen.
EEN BLIJVEND FENOMEEN
Deze waterkeringen zullen een nieuw en blijvend fenomeen
worden in dit deel van het Limburgse landschap. Het samenspel
met het aanwezige landschap en met name het reliëf zal mede
het beeld bepalen. Dit betreft zowel het tracé, het profiel als de
maatvoering van de waterkeringen.
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De dijken zullen een beperkte hoogte hebben ten opzichte
van het maaiveld, met een grote variatie daarin (ca. 0,5 tot 3,5
m). Naast de hoogte kan ook de breedte sterk variëren. Deze
wordt bepaald door de maat van de dijkkern (variërend met
de hoogte), de noodzakelijke binnendijkse terreinophoging
in de vorm van een stabiliteitsberm (variërend van 0 tot 10
m) en door de maatregelen die nodig zijn om de zogenaamde
‘piping’ (kwelbeweging onder de dijk door) te beperken. Dit
laatste kan in theorie door toepassing van een binnendijkse
terreinverhoging (pipingberm) en/ of een buitendijkse
ingraving van een kleilaag (zogeheten klei-inkassing). Zo’n
berm of klei-inkassing kan ca. 5 tot 50 meter beslaan. De kruin
van de dijk kent wel een vaste breedte: 4,5 m. In theoretische
zin zou de totale breedte van dijk en bermen kunnen liggen
tussen ca. 10 en 80 meter. Het beeld van de dijk zou dus sterk
kunnen variëren, waarbij met name de breedte een sterke
impact op de omgeving heeft.
Hierbij geldt dat de dijken worden aangelegd in een gebied
met een relatief kleinschalig occupatiepatroon en hoge
landschappelijke waarden. De dijken zullen daarbinnen een
nieuwe grens vormen: tussen de weerden met meer ruimte
voor rivier en natuurontwikkeling en de binnendijkse gebieden
met meer economische ruimte. De dijken vormen tevens
nieuwe verbindingslijnen. In deze context is het van belang
van de waterkeringen een herkenbare laag en ruimtelijk
waardevolle elementen te maken.
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Tracé groene waterkering
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Opgaand groen langs kering
Steilrand langs kering
Figuur 3.1 Overzicht waterkeringen binnen Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Broekhuizervorst
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3.2

VISIE
DUURZAAM RUIMTELIJK STELSEL
De waterkeringen worden gezien als een duurzaam ruimtelijk
stelsel, dat zichtbaar waterveiligheid biedt aan de gedefinieerde
gebieden. De waterkeringen vormen ook doorgaande lijnen
waarmee via paden bijzondere bestaande elementen en de
nieuwe kwaliteiten van de weerden beleefbaar worden gemaakt
in aansluiting op bestaande padennetwerken.
Hierbij past een grote mate van eenheid en continuïteit. Inzet
is, buiten de havens van Wanssum en enkele punten in Geijsteren eenduidige groene waterkeringen toe te passen in de
vorm van met gras bedekte dijken met ook een hoge botanische
kwaliteit. Beoogd beeld is een herkenbaar stelsel aan compacte
dijken met een uniform basisprofiel, waarbij het landschap
doorloopt tot aan de teen van de dijk. De keuze van de maatregel tegen piping speelt hierin een belangrijke rol: een consequente toepassing van klei-inkassingen (met een zodanige
diepteligging dat het landgebruik of de natuurontwikkeling op
het maaiveld niet wordt belemmerd) draagt bij aan dit compacte en continue beeld, toepassing van pipingbermen niet.
Bij de industriehaven van Wanssum zullen harde keringen
worden toegepast, met aan het water tevens een functie als af-

meer- en los/laadkade. Inzet voor de dorpshaven van Wanssum
is een waterkering waarin het ‘harde’ beeld van de kering in
de industriehaven wordt gecombineerd met het ‘groene’ beeld
van de dijken van het beekdal van de Groote Molenbeek, als
uitdrukking van de overgang tussen deze delen en als bijdrage
aan de identiteit en belevingswaarde van de dorpshaven van
Wanssum als deel van het dorpscentrum.
INBEDDING IN TERRASSENLANDSCHAP
Dit zichtbare stelsel aan dijken wordt ingebed in het bestaande
terrassenlandschap. De terrassenstructuur van het Maasdal
bepaalt de hoofdlijnen van het landschap. De dijken volgen
voornamelijk met lange gestrekte lijnen het reliëf van dit
landschap. Ze liggen veelal op de grens tussen hoog en laag en
sluiten, waar zinnig, aan op bestaande hoge gronden. De waterkering wordt daarbij bij voorkeur gepositioneerd op de hoogste
grondslag om de dijkhoogte te beperken. Binnen de beboste
hoge gronden volgt de dijk de hoogste terreindelen middels een
vloeiend tracé. Dijken in het laagterras sluiten haaks aan op hoger gelegen terrasdelen. De dijken zijn zodanig gepositioneerd
dat karakteristieke beplantingen behouden worden.
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Figuur 3.2 Reliëfovergang langs weerd (Bron: Bart Peters)
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BIJZONDERE ELEMENTEN
Bij enkele uitzonderlijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen wordt het tracé gevormd naar het betreffende
element om de bijzondere positie van het element ten opzichte
van de omgeving te benadrukken. Het gaat om de volgende terreinen. Ter plaatse van kasteel Ooijen volgt de dijk strak de contouren van het kasteelterrein met behoud van de gracht en de
kade rond de gracht. Ook bij kasteel Blitterswijck volgt de dijk de
contouren van het kasteelterrein strak met behoud van de kade
en de bomen rond de voormalige gracht en van de oude ontsluitingsweg van de kasteelplaats. De nieuwe harde waterkering
bij de kerkplaats en het kerkhof Geijsteren met pastorie krijgt
dezelfde ligging als de huidige harde waterkering. Dit geldt ook
voor de harde kering bij de Oude Pastorie te Geijsteren.
NIEUWE RECREATIEVE ROUTES
De nieuwe dijken worden aangegrepen om het wandel- en fietsnetwerk uit te breiden, door aanleg van paden op de dijken. De
dijken worden meerdere keren gekruist door wegen en paden.
Dit zijn belangrijke punten van beleving van de dijk en de passage van binnen- naar buitendijks gebied of andersom. Inzet
is te komen tot overgangen die helder en compact zijn vormgegeven, met respect voor de continuïteit van de dijk en van de

passage. De punten worden aangegrepen voor het aanbrengen
van voorzieningen als banken om van het zicht op de omgeving
te genieten.
HOGE GROND
Het aanbrengen van waterkerende hoge grond kan als alternatief gelden voor dijken of dijkdelen. Met aan te leggen ‘nieuwe
hoge grond’ wordt dan voortgeborduurd op de hogere terrassen
in het gebied. De hoge grond zou zo hoog moeten zijn dat nu
en in de toekomst gebruik van het terrein mogelijk is zonder
problemen op te leveren voor de waterkering. Dit principe is in
RKK 1 als passend waardevol alternatief benoemd. Vanuit de
nadere verkenning van het gebied en de plaatsing van waterkeringen daarbinnen is ervoor gekozen dit principe niet integraal, grootschalig in te zetten. Het kleinschalige landschap
rond de beoogde waterkeringen biedt veelal niet de ruimte om
tot een goede integratie met de omgeving te komen, waarbij de
nieuwe hoge grond werkelijk op een vanzelfsprekende wijze
wordt opgenomen in (het gebruik van het) gebied. Hoge grond
wordt wel gezien als een optie voor enkele kleinschalige lokale
situaties.

42

Figuur 3.3 Basisprofiel dijk

Figuur 3.4 Bestaande waterkering opnemen in dijk met basisprofiel of verwijderen
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3.3

EISEN RUIMTELIJKE KWALITEIT
DIJKPROFIEL EN –BEKLEDING
SES-00655 De herkenbaarheid van de waterkering en de waterkeringstructuur dient te zijn ondersteund door toepassing
van een uniform landschappelijk basisprofiel over het gehele
tracé, met ruimte voor lokaal maatwerk.

SES-00658 De binnen- en buitenteen van de binnen object
waterkeringen [WK] te realiseren waterkeringen dienen middels een knik (dus zonder vervloeiing) aan te sluiten op het
bestaande maaiveld.
SES-00661 De te realiseren ‘groene’ waterkeringen dienen
te zijn voorzien van een gesloten grasmat, bestaande uit een
stroomdalgrasland vegetatie.

SES-01082 Het landschappelijk basisprofiel van de groene
waterkering dient te bestaan uit een vlak deel van 2,5 m breed,
met aansluitend een talud van 1:3, een kruin van 4,5 m breed,
een talud van 1:3, met aansluitend en eventuele stabiliteitsberm en weer een vlak deel van 2,5 m breed. Dit gehele profiel
dient te zijn voorzien van een kleidek met grasmat. Het profiel
van het grondlichaam voor de groene waterkering dient (buiten locaties met lokaal maatwerk) niet groter of kleiner te zijn
dan dit voor de waterkering vereiste basisprofiel.
SES-00654 Breedteverschillen en hoogteverschillen tussen
segmenten van de waterkeringen dienen te worden opgevangen
middels geleidelijke overgangen, zonder uitwijkingen van
de kruinlijn.

Figuur 3.5 Beeld dijk en dijkzone in bos op hoog terrein

Geijsteren
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Haven Wanssum

Tracé harde waterkering
Harde waterkering met grastaluds en wandelkade
Figuur 3.6 Overzicht locatie harde keringen
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DIJKPADEN

HARDE KERINGEN

SES-00662 De te realiseren ‘groene keringen’ binnen object
Waterkeringen [WK] dienen te zijn voorzien van een onderhoudspad op de kruin van de waterkering, ten behoeve van
beheer, bestaande uit een betongranulaat 0-40 mm van minimaal 30 cm dik, aan onder – en zijkanten in geogrid ingepakt.

SES-00664 De waterkeringen binnen de Dorpshaven Wanssum dienen één geheel te vormen en dienen zich te onderscheiden van die van de industriehaven en die van het beekdal.
De waterkeringen ter plaatse combineren het ‘harde’ van de
industriehaven met het ‘groene’ van het beekdal.

SES-00680 De kruisingen van te realiseren waterkeringen
met wegen en paden dienen te worden vormgegeven met respect voor de continuïteit van de bovengeschikte waterkering in
combinatie met de continuïteit van de ondergeschikte landschappelijke lijn gevormd door de infrastructuur.
Het gaat er bijvoorbeeld om dat kruisende wegen EN paden in
ligging niet worden aangepast EN het dijktracé ter plekke van
de passage niet wordt aangepast EN het dijkprofiel zo continu
mogelijk is.

SES-00665 De te realiseren waterkeringen in de bestaande
industriehaven van Wanssum dienen te worden uitgevoerd als
harde waterkering met een deksloof van beton.

SES-00681 Bij de te realiseren waterkering dient ter plaatse
van kruisende wandelpaden het hoogteverschil te zijn overbrugd met een trap.
De constructie van de trappen dient te worden afgestemd met
de beheerder van de waterkeringen.

SES-00666 De te realiseren harde waterkering bij het terrein
van kerkplaats, kerkhof en pastorie Geijsteren dient het uiterlijk te krijgen van een bakstenen muur, identiek aan en aansluitend op de bestaande waterkerende muur.
SES-00667 De te realiseren harde kering en het aansluitende
terrein van kerkplaats, kerkhof en pastorie Geijsteren dienen
zodanig te worden vormgegeven dat de bestaande ommegang
rond het kerkhof, de loofbomen op de kerkplaats en de bebouwing niet worden aangetast en zicht vanaf de ommegang op de
omgeving blijft bestaan.
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Figuur 3.7 Huidige waterkering tbij Broekhuizenvorst (Bron: Liezelotte Nagtegaal)
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SES-01087 Bij de harde waterkeringen gelegen rond de dorpshaven van Wanssum dient aan de haven/dalzijde een grondlichaam te worden aangebracht met een talud met een vaste
hellingshoek die ligt tussen 1:1,5 en 1:2, lopend tot 50-60 cm
onder de bovenkant van de harde waterkering.
SES-01088 Het grondlichaam dient voorzien te zijn van een
grasmat.
SES-01089 Langs de harde waterkeringen gelegen aan de oostkant en de westkant van de dorpshaven van Wanssum dient
aan de landzijde het maaiveld over een breedte van 7-7,5 m te
worden gebracht op een hoogte van 50-60 cm onder de bovenkant van de waterkering.
SES-00939 De harde waterkering aan de Hoogstraat te Broekhuizen dient een compacte bekleding te hebben waarvan het
uiterlijk aan de binnendijkse zijde aansluit op het gebruik en
het beeld van de Hoogstraat en aan de buitendijkse zijde op het
groene beeld van de beek en omgeving.
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Well

Wanssum
Blitterswijck

Tracé groene waterkering
Tracé harde waterkering

Meerlo

Harde waterkering met grastaluds en wandelkade
Landhoofd

Ooijen

Bomenlaan langs kering
Kering in bos
Beplanting kasteel/landhuis
Opgaand groen langs kering
Steilrand langs kering
Figuur 3.8 Overzicht typeringen dijken en bijbehorende profielen

Broekhuizervorst
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4.1

SITUATIE

NATUUR, RUST EN LIMBURGSE GASTVRIJHEID

UITGEBREID RECREATIEF NETWERK

Het gebied is door zijn kleinschalige afwisseling van bosgebieden, landerijen, dorpen en landgoederen aantrekkelijk voor
recreanten. Het gebied kent verschillende voorzieningen voor
dag- en verblijfsrecreatie. Met de nabijheid van trekpleisters
zoals Nationaal Park De Maasduinen, De Kasteeltuinen in
Arcen en attracties in Duitsland is Ooijen-Wanssum onderdeel
van een groter recreatiegebied. Toerisme is een belangrijke
bron van werkgelegenheid en één van de belangrijkste pijlers
van de Noord-Limburgse economie. Natuur, rust en Limburgse
gastvrijheid zijn de sleutelwoorden in dit gebied.

Het gebied kent een fijnmazig patroon van paden en lokale
wegen, zowel verhard als -opmerkelijk veel- onverhard. Twee
hoofdwegen lopen door het gebied en verbinden de dorpen: de
Oude Heerweg/Ooijenseweg/Blitterswijckseweg/ Broekstraat
van Wanssum via Blitterswijck en Ooijen naar Broekhuizenvorst en Broekhuizen, en de weg van Wanssum via Meerlo en
Tienray richting Horst. De provinciale weg N270 ontsluit het
gebied richting Venray en Maasduinen. Deze weg doorsnijdt
Wanssum en vervolgt zijn weg over de Maas heen. Door het
gebied lopen veel fiets- en wandelroutes. Het netwerk omvat
zowel ommetjes voor bewoners van het gebied als routes op regionaal en nationaal niveau. Zo loopt de langeafstandwandelroute ‘Pieterpad’ door het gebied en verbinden lange fietsroutes
het gebied met Nationaal Park De Maasduinen. De Ooijenseweg c.s. wordt ervaren als een voor fietsers onaantrekkelijke en
weinig veilige route.
Voor de ontsluiting over water zijn een aantal voorzieningen
aanwezig. Voor de recreatie zijn dat de jachthaven in Wanssum,
met ook aanlegplaatsen voor passanten en rondvaartboten,
en de veerdiensten bij Blitterswijck en Broekhuizen. Voor de
beroepsvaart is de haven van Wanssum beschikbaar.

VERNIEUWINGEN
De vernieuwde omgang met de hoge waterstanden van de Maas
kan het gebied voor recreanten een extra dimensie en specifiek
karakter geven. De natuurontwikkeling in de weerden van
de Maas en de Oude Maasarm, de nieuwe dijken en het water
zelf kunnen bijdragen aan het eigen recreatieve profiel van
het gebied. Het gebied zal met de (re-)activering van de Oude
Maasarm en de realisatie van vrij toegankelijke natuurgebieden rond de te graven hoogwatergeulen nog meer contrast en
afwisseling krijgen. Beleefbaarheid van deze elementen als
onderdeel van de grotere recreatieve structuur is hierbij essen-
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tieel. Het recreatieve netwerk van wegen en paden speelt hierin
een cruciale rol.
De dorpshaven van Wanssum wijzigt door veranderingen in
de waterkeringen, de doorstroom van het water en de omliggende wegen. Dit biedt een kans om de haven als deel van het
centrum van Wanssum, als knooppunt in land en waterroutes,
en als attractief punt opnieuw vorm te geven. Zie ‘hoofdstuk 6
Dorpshaven Wanssum’.
De provinciale weg N270 wordt bij Wanssum om de woonkern heen gelegd. De dan oude provinciale weg kan binnen de
bebouwde kom als lokale ontsluitingsweg deel gaan uitmaken
van het dorp. Het haven- en bedrijfsgebied van Wanssum wordt
uitgebreid en op de nieuwe weg aangesloten.
Diverse lokale (ook recreatieve) verbindingen worden doorsneden door deze nieuwe weg en lokaal gewijzigd door de uitbreiding van het havengebied. Het is van belang dat cruciale verbindingen met een voldoende kwaliteit blijven voortbestaan. De
visie en de eisen voor ruimtelijke kwaliteit voor de rondweg
worden beschreven in hoofdstuk 5 ‘Rondweg Wanssum’.

Figuur 4.1 Illustratie: beelden hoogwaterbeleving paden en wegen in laagten
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4.2

VISIE
Hoofdpunt van de visie is het bijdragen aan een optimale
beleving van reliëf en grondwater- en rivierdynamiek door
middel van het recreatieve netwerk dat wordt gecreëerd met de
Gebiedsontwikkeling. Met respect voor de bestaande cultuurhistorisch belangrijke lijnen wordt het netwerk uitgebreid met
wegen en paden die qua routing en uiterlijk gekoppeld zijn aan
de Groen-blauwe structuur, bruggen en dijken.
WATERBELEVING
De paden in de lagere gebieden spelen in op de hoogwaterbeleving en op de omgeving van natuur en water. In de Groenblauwe structuur worden bijna alleen onverharde paden
gerealiseerd, in aansluiting op de vele onverharde paden in
het gebied. Dit zijn de nieuwe avontuurlijke paden. Het gaat
om struinpaden in de her in te richten weerden van Maas en
Oude Maas, en zandpaden die de Oude Maasarm en het dal van
de Groote Molenbeek dwars oversteken om de verbinding te
leggen tussen de hoger gelegen gronden aan beide zijden. Van
wegen binnen de weerden die hun verkeersfunctie verliezen
wordt de verharding verwijderd.
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Op plaatsen waar de paden grondwaterdrempels of geulen passeren, wordt (afstromend) grondwater en, bij hoge waterstanden rivierwater, beleefbaar. Drempels en doorwaadbare delen
kunnen lokaal passeerbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld
stapstenen of houten plankiers. Dergelijke constructies dragen
bij aan het avontuurlijke karakter van de terreinen. Wandel- en
fietspaden op waterkeringen en bruggen bieden een alternatief voor of aanvulling op bestaande paden en zorgen voor een
mooi uitzicht op de omgeving en een bijzonder panorama bij
hoogwater. Aantrekkelijke paden met rust- en uitzichtpunten faciliteren dit. Van belang is daarnaast met de aanleg van
nieuwe recreatieve fietspaden op de dijken tussen Blitterswijck
en Broekhuizen ook bij te dragen aan het opbouwen van een
alternatief voor het utilitaire fietsverkeer op de Ooijenseweg.
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Figuur 4.2 Recreatie langs de Maas
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ATTRACTIEVE STARTPUNTEN

MEERWAARDE

Binnen het aangepaste netwerk van recreatieve verbindingen
zijn een aantal punten aan te wijzen die kunnen fungeren als
aantrekkelijke startpunten voor de recreatieve beleving van
het vernieuwde landschap. Dit in aanvulling op bestaande
punten. De startpunten worden voorzien van faciliteiten voor
parkeren en informatievoorziening. Een goede vormgeving van
de faciliteiten is van belang. Als punten zijn te noemen kasteel
Ooijen, veerhuis/camping de Kooij en dorpshaven Wanssum.

De vernieuwde Oude Maasarm en de weerden bieden zoveel
mogelijkheden voor de toepassing van avontuurlijke oversteken van geulen en laagtes dat dit een onderscheidend kenmerk
van het gebied kan worden. Een ruime toepassing en bijzonder
aantrekkelijke uitwerking ervan als onderdeel van de karakteristiek van dit vernieuwde landschap zorgen voor meerwaarde.
Ook extra aandacht voor de vormgeving van de dijkpaden en
een uitgekiende lokalisering en karakteristieke uitwerking
van rust- en uitzichtpunten dragen daaraan bij. Samen met de
startpunten kan deze recreatieve infrastructuur het vernieuwde landschap ontsluiten en uitdragen. Een integrale visie op en
uitwerking van deze infrastructuur is daarbij nodig.

Nieuwe recreatieve initiatieven zullen zich qua schaal, opzet en
uiterlijk moeten voegen in de karakteristieken van en de ruimtelijke en functionele eisen aan het vernieuwde gebied. Voor de
mogelijke plezierhaven aan de beoogde nieuwe hoogwatergeul
in de weerden van Ooijen en voor de herschikking en uitbreiding van Roekenbosch is het van belang deze in schaal en vorm
te relateren aan het nieuwe landschap en de nieuwe natuur van
de weerden.
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Nieuw verhard fietspad op waterkering/ landhoofd
Nieuw verhard of onverhard fietspad buiten waterkering/ landhoofd
Brug
Figuur 4.3 Overzicht nieuwe fietspaden
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Wandelroute op kering
Wandelpad (zand)
Suggestie struinpad
Brug
Figuur 4.4 Overzicht nieuwe voetpaden
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Nieuw attractief startpunt
Knooppunt waterrecreatie
Figuur 4.5 Overzicht nieuwe attractieve startpunten aan Groen-blauwe structuur
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4.3

EISEN RUIMTELIJKE KWALITEIT
SES-00104 Daar waar binnen de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum [GOW] bestaande recreatieve routes worden onderbroken door de te realiseren maatregelen dienen vervangende
verbindingen te zijn gerealiseerd.
Indien mogelijk vervangende aantrekkelijkere verbindingen.
SES-00454 Binnen object Recreatieve fiets- en wandelpaden
dienen de fiets- en wandelroutes conform de thematische kaart
N003 te zijn gerealiseerd.
Er behoeven geen maatregelen getroffen te worden voor de op
tekening aangegeven struinpaden. Deze zullen door het gebruik
vanzelf ontstaan.
SES-00596 Het te realiseren wandelpad ter hoogte van de
Groote Molenbeek, zie tekening N003, dient op maaiveldniveau te liggen, te bestaan uit een zandpad van 2 meter breed en
- grenzend aan landbouwgronden - voorzien te zijn van rasters
op minimaal 0,50 m uit de zijkant van het pad.
SES-00618 De Ganzenkampstraat en de Ooijenseweg binnen
object Oude Maasarm [OMA] dient omgevormd te zijn tot een
zandpad van 2 meter breed (tolerantie +/- 20 cm), gelegen op
het niveau van het omringende maaiveld.
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SES-00597 Op de in figuur N003 aangegeven locaties dienen
een drietal bruggen ten behoeve van een voetgangersverbinding met een breedte van 2,0 meter, in wandel-/struinpaden te
zijn gerealiseerd ter overbrugging van beken en watergangen.
Deze bruggen dienen robuust genoeg zijn om de hoogwatersituaties te kunnen doorstaan.
SES-00609 De passages voor mensen ter plekke van de drempels in de geulen en laagtes dienen in samenhang vormgegeven
te zijn als avontuurlijke oversteken, waarbij de betreffende
voorzieningen een minimale lengte hebben van 15 meter.
SES-00262 De op- en afritten voor het beheer dienen waar
mogelijk gecombineerd te worden met de op- en afritten voor
het binnen object Recreatieve fiets- en wandelpaden te realiseren recreatief netwerk van wandel- en fietspaden.
SES-00027 Op de binnen object waterkeringen [WK] te realiseren waterkeringen langs object Maas [M] dienen in totaal 15
zitbanken te worden aangebracht op punten waar paden uit de
Groen-blauwe structuur de waterkeringen kruisen en die een
ruim uitzicht bieden. Onder de banken dient betongranulaat
0-40 mm te worden aangebracht in een laag van minimaal 10
cm dikte.
Banken worden geplaatst buiten de ruimte van beheerpad en op
de kruin van de waterkeringen. Het ontwerp van de banken dient
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Figuur 4.6 Groote Molenbeek en dijk bij Wanssum in huidige situatie
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te zijn aangepast aan de beschikbare ruimte op de waterkeringen.
Ontwerp en plaatsing van de banken dient ter goedkeuring aan de
beheerder van de waterkering te worden voorgelegd.
SES-00078 De materialisering van te realiseren recreatieve
voorzieningen dient in het omliggende landschap niet te overheersen en ingetogen te zijn vormgegeven. Er dient gebruik
gemaakt te worden van natuurlijke, duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.
Onder recreatieve voorzieningen worden hier verstaan: zitbanken, informatiepanelen, parkeervoorzieningen, fietsenrekken,
avontuurlijke oversteken (zoals plankieren en stapstenen), hekwerken en hekken.
SES-00701 Bij de gedefinieerde attractieve punten in het
gebied (aangegeven in tekening N017, d.w.z. Kasteel Ooijen,
centrum Wanssum en camping de Kooy) dienen per punt
de volgende voorzieningen te zijn gerealiseerd gericht op de
ontsluiting van de omgeving van deze punten voor bezoekers:
10 parkeerplaatsen, fietsenhekken voor 20 fietsen, 1 informatiepaneel.
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SES-00741 De te realiseren objecten die voortkomen uit de
ontsluiting van de attractieve startpunten voor recreanten
dienen in hun vormgeving en materialisering te worden aangepast aan de specifieke omgeving en krijgen een hoogwaardige
uitstraling.
SES-00261 De binnen object weginfra [W] te realiseren openbare verlichting dient te zijn afgestemd op de natuurwaarden
in de omgeving.
Betreft verlichting aan te brengen vanuit verkeersveiligheid en
sociale veiligheid. Het gaat om het licht (sterkte, kleur, richting,
tijd etc).
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5.1

SITUATIE
De N270 vormt de belangrijkste regionale verbinding binnen
het gebied. Zij verbindt Venray, A73, Wanssum, Well en de N271
met elkaar. De N270 loopt door de kern van Wanssum heen.
Een fijnmazig netwerk van lokale wegen verbindt Wanssum
met o.a. Geijsteren, Blitterswijck en Meerlo.
De N270 krijgt bij Wanssum een nieuw tracé buiten de woonkern om. De nieuw aan te leggen rondweg zorgt voor een betere
leefbaarheid in het dorp door het doorgaande verkeer voortaan
om de kern te leiden. Daarnaast is de rondweg een belangrijke
voorwaarde voor de uitbreiding van het haven- en industrieterrein van Wanssum. Het tracé houdt enige afstand van de
bestaande bebouwing van Wanssum en snijdt tegelijkertijd zo
min mogelijk door het landgoed Geijsteren en het EHS-gebied.
Het tracé vormt een vast gegeven, evenals zaken als weg- en
bermbreedte en markeringen.
De weg zal deels door landelijk gebied en deels door haven- en
bedrijfsgebied lopen. Het tracé van de rondweg staat dwars op
de hoofdstructuur van het terrassenlandschap van het Maasdal. Op korte afstand worden doorkruist (van west naar oost):
het hoogterras met het oude dal van de Molenbeek; het midden- en laagterras met daarin de Oude Maasarm en de haven
van Wanssum; de weerden van de Maas met de beoogde hoog-

watergeul Wanssum en de aansluiting op de Koninginnenbrug.
Voor het karakter en de inpassing van de rondweg is de omgang
met de lokale landschappelijke structuur essentieel: het kan de
weg herkenbaar en bijzonder maken. Speciale aandacht verdienen in dit gebied het gebiedsreliëf en de hoogteligging van de
weg.
Op drie plaatsen wordt de rondweg aangesloten op de wegen in
de omgeving. Dit gebeurt middels rotondes. Zij vormen de nieuwe entrees van Wanssum. Waar Wanssum voorheen onderdeel
was van een doorgaande route, wordt het dorp in de nieuwe
situatie gepasseerd, tenzij op één van de rotondes een bewuste
keuze wordt gemaakt het dorp in te rijden.

N271

Rondweg
A73

N270

Figuur 5.1 Schema ligging rondweg
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Weerd Wanssum
Markante
Steilrand

Uitstroom
Oude Maasarm

Laagterras
Hoogterras
Beekloop
Figuur 5.2 De rondweg doorkruist het typische reliëf van het Maasdal.

Figuur 5.3 Schema huidige en toekomstige aansluiting op lokale netwerk
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Op diverse plaatsen zijn onderdoorgangen voorzien om paden,
wegen en haven doorgang te verschaffen. In het havengebied
zal de weg hoog over de wegen en het water worden geleid, tot
op 7 meter boven maaiveld. De verhoogde ligging vormt een
bijzonder moment op de N270: het betreffende (kunst-)werk zal
een zichtbaar deel zijn binnen het beeld van het havengebied
van Wanssum. De rondweg doorsnijdt foerageergebieden van
de das. Deze dieren zijn met enkele burchten in de directe omgeving van de rondweg goed vertegenwoordigd. Ook voor hen
zijn tunnels onder de weg voorzien. In de Meerlosebaan wordt
ter hoogte van de nieuwe rondweg een fietsbrug aangelegd,
zodat zowel lokale ommetjes als regionale en landelijke fietsen wandelpaden kunnen blijven bestaan. Al deze maatregelen
beperken de barrièrewerking van de weg en vormen mede het
beeld van de weg.

LANDSCHAPSPLAN
Voor de rondweg en de uitbreiding van de haven van Wanssum is een landschapsplan opgesteld. Dit landschapsplan geeft
de beoogde landschappelijke en ecologische inpassing van de
rondweg weer. Compenserende en mitigerende maatregelen
voor natuur zijn hierin gemotiveerd en benoemd. De visie uit
dit Ruimtelijk Kwaliteitskader geldt ook voor het landschapsplan.
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Figuur 5.4 Illustratie: de rondweg is ondergeschikt aan het landschap. Landschapselementen die de weg kruisen worden benadrukt en versterkt.
Rondweg met doorgetrokken lijnen: weg ingesneden of hoog ten opzichte van maaiveld; rondweg met stippellijnen: weg op of nabij maaiveld
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5.2	
VISIE
WEG ONDERGESCHIKT AAN HET LANDSCHAP
Het karakter en de inpassing van de weg worden bepaald door
de Maasdalervaring, met het terrassenlandschap als de belangrijkste onderlegger. Hoofdlijn van de visie is dat de weg ondergeschikt is aan het landschap. Dat wil zeggen dat in de gehele
uitwerking van de rondweg als provinciale verbinding niet de
weg maar het landschap wordt benadrukt. Landschappelijke
patronen en elementen die met de weg kruisen blijven gehandhaafd en worden waar nodig versterkt. De rondweg vormt dan
ook geen grens of rand maar is een lijn in het landschap.
Ondergeschikt aan het landschap betekent ook dat de weg als
lijn zo min mogelijk wordt benadrukt. De weg is zo minimaal
mogelijk aangekleed en wordt niet beplant.

REEKS VAN SENSATIES
In het hoogteprofiel van de weg wordt ingespeeld op de hoofdstructuur van het landschap. De doorkruising van het Maasdal
met haar typische reliëf wordt zichtbaar gemaakt door de rondweg mee te laten bewegen met het hoofdreliëf. Hiermee wordt
een reeks van sensaties voor de gebruiker van de rondweg gerealiseerd die de landschapsbeleving intensiveren. Het gaat om:
•	de geleidelijke doorsnijding van het hoogterras en de passage van de steilrand in de afdaling naar het laag/middenterras;
•	de hoge passage van de Oude Maasarm/het havengebied in
één (kunst-)werk;
•	en de passage van de Maas en haar weerden, met de lange
aarden opgang naar de Koninginnebrug over de steilrand en
dijk heen als onderdeel daarvan.
De weg blijft op het middenterras op of nabij maaiveldhoogte.

Oversteek havengebied
Wanssum

Op maaiveld
op laag terras
Insnijding in
hoog terras

Figuur 5.5 In het hoogteprofiel van de weg wordt ingespeeld op de hoofdstructuur van het landschap.

Aansluiting op talud
Koninginnenbrug

Op maaiveld
op laag
terras
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CONTINUÏTEIT LOKALE NETWERK DOOR BEPLANTING
BENADRUKKEN
Continuïteit van het bestaande wegennet is van belang voor de
lokale ontsluiting van Wanssum. Ook hier is de rondweg ondergeschikt. Lokale lijnen en verbindingen die de rondweg kruisen
en blijven bestaan worden gerespecteerd door het bestaande
profiel intact te houden.
De rondweg wordt als regionale ontsluitingsroute onderscheiden van het lokale netwerk door deze geheel onbeplant te laten
terwijl op belangrijke lokale wegen en lijnen juist wel voor
beplanting wordt gekozen. Het landschap loopt zo ver mogelijk
tot de berm van de rondweg door. De berm zelf is visueel open;
zichtbelemmerende elementen als verkeersgeleidende voorzieningen worden waar mogelijk vermeden. Opgaande beplanting
of begroeiing ten behoeve van ecologische passages van de
rondweg worden gerelateerd aan de landschappelijke lijnen
en lanen dwars op de rondweg. Nieuwe wegen parallel aan de
rondweg worden los gelegd van de rondweg en opgenomen in de
ruimtelijke structuur van lokale wegen.

TOEGANGEN WANSSUM E.O.
De rotondes vormen de nieuwe toegangen van Wanssum en
omgeving. De rotondes worden vormgegeven als deel van de
rondweg: eenvoudig en open. De omgeving van de rotondes
krijgt een inrichting die aansluit op die van het omliggende
landschap.
SAMENHANG IN KUNSTWERKEN
De kunstwerken die zorgen voor de doorgang van wegen, paden
en haven zullen sterk beeldbepalend zijn, zowel gezien vanuit
de weg als vanuit de omgeving. Een goede en samenhangende
vormgeving van de onderdoorgangen en de betreffende wegen
en paden is essentieel voor het beeld en het functioneren van de
verbindingen en voor de samenhang in het beeld van de rondweg als één geheel.
Daarbij worden de kunstwerken benaderd vanuit twee perspectieven: vanuit de rondweggebruiker en vanuit de omgeving. Voor de rondweggebruiker is een rustig en eenduidig
wegbeeld van belang. De relatief hoge snelheid bepaalt mede de
beleving en vraagt om kunstwerken met een sterke hoofdvorm.
Voor de omgeving staat voorop de continuïteit van het landschap, met ingetogen kunstwerken die in de landschappelijke
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delen aansluiten op het groene karakter van de omgeving en
binnen het havengebied op de schaal en de sfeer van de bebouwing. Dit sluit aan bij de visie waarin de rondweg ondergeschikt is aan het landschap. De kunstwerken worden vanaf de
lokale wegen van dichtbij en met lagere snelheid beleefd: een
verfijning in detaillering en afwerking van deze kunstwerken
past daarbij. Via licht, ruimte en doorzicht wordt bijgedragen
aan comfortabele en sociaal veilige onderdoorgangen.
HOOGTEPUNT
De verhoogde ligging over het havengebied en de uitstroom van
de Oude Maasarm wordt uitgewerkt als één van de sensaties
van de rondweg. De maat binnen het havengebied stuurt aan
op een compact dwarsprofiel van de oversteek; de schaal van
het havengebied vraagt om een groot gebaar: één doorlopend
kunstwerk dat op heldere wijze de overspanning van het havengebied markeert. De onderdoorgangen van wegen en haven zijn
daarin opgenomen. Het ontwerp van het kunstwerk is sober,
functioneel en zorgvuldig; de zeggingskracht ligt in de benadrukking van de oversteek als geheel met ook heldere beëindigingen. Het zicht vanaf de overspanning op de wijde omgeving
is een bijzondere kwaliteit, evenals het zicht vanaf dorpshaven
Wanssum richting haven en Maas. Beide zichten verdienen een
prominente plaats in het ontwerp van de oversteek.

2. 3
2

1. Onderdoorgang Venrayseweg

1 1.

2. Onderdoorgang Gvr. Houbenstraat
3. Oversteek haven-bedrijventerrein

1. Onderdoorgang Venrayseweg
2. Oversteek haven-bedrijventerrein
Figuur 5.7 Kunstwerken gerelateerd aan de rondweg
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A

B

C

D

E
Figuur 5.8 Principe insnijding tussen westelijke rotonde en steilrand

Figuur 5.9 Reeks principeprofielen insnijding hoogterras
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5.3	
EISEN RUIMTELIJKE KWALITEIT
ALGEMEEN

INSNIJDING

SES-00321 De Rondweg Wanssum dient te worden aangelegd
conform de principedwarsprofielen, zie tekening N013.
Ter hoogte van het kunstwerk Fietstunnel Venrayseweg geldt het
principeprofiel “kenmerkend dwarsprofiel t.p.v. keermuur”

SES-00329 De insnijding ter plaatse van de Rondweg Wanssum (N270) dient taluds met een helling van 1:2 of steiler te
hebben.
Dit om de insnijding manifest te maken en omdat met een steilere
aarden wand de bijdrage aan de beperking van de geluidshinder
groter is. Het is niet toegestaan aanvullend geluidwallen aan te
brengen.

SES-00318 Bestaande lokale wegen die ongelijkvloers kruisen
met de rondweg behouden hun ligging en profiel ter plekke van
de kruising.
SES-00406 Beplanting of begroeiing langs de lokale wegen
dient tot aan de berm van de rotonde te worden doorgezet.
SES-00956 Taluds en bermen van de weg dienen bestand te
zijn tegen erosie door wind, neerslag en afstromend wegwater.
SES-00713 De maatregelen binnen Gebiedsontwikkeling
Ooijen - Wanssum [GOW] dienen de functionaliteit van het
haven/industrieterrein niet negatief te beïnvloeden.
Aanleg van de provinciale weg met de daarnaast aanwezige haven
mag geen belemmeringen opleggen aan het gebruik van de haven
en bijbehorende havenkades.

SES-00330 De taluds dienen over de gehele lengte van de
insnijding van de binnen object Provinciale Weg [PW] gelegen
rondweg en aan beide zijden dezelfde helling te hebben.
SES-00331 De grond van de taluds van de insnijding van de
binnen object Provinciale Weg [PW] gelegen rondweg dient uit
het ter plekke aangesneden substraat te bestaan.
Taluds dienen te worden gerealiseerd met ter plekke aanwezige
grond. Het is niet toegestaan nieuwe materialen aan te brengen.
SES-00885 De taluds, bermen en aangrenzende geroerde
grond dienen ingezaaid te zijn.
Grazige vegetatie. Het zaaimengsel dient in overeenstemming te
zijn met de functionaliteit van het object.
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Figuur 5.10 Wanssum
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SES-00446 De insnijding van de Rondweg Wanssum (N270)
dient zodanig te zijn gerealiseerd dat sloten langs de weg zijn
voorkomen.
PARALLELWEG
SES-00709 De beoogde parallelweg tussen de westelijke rotonde en de Meerlosebaan te Wanssum dient op het bestaande
maaiveld te liggen en op minimaal 10 m afstand van de insteek
van de insnijding te liggen.
Parallelweg is bedoeld voor ontsluiting bouwverkeer en toegang
golfbaan.
KUNSTWERKEN (GOW)
SES-00919 Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde
kunstwerken zich op een vanzelfsprekende, ingetogen wijze in
het landschap te voegen en terughoudend in vorm, materiaal en
kleurstelling te zijn.
SES-001075 De kunstwerken dienen herkenbaar te zijn als één
vormgevingsfamilie door een eenduidige en samenhangende
vormgeving van beeldbepalende aspecten.

SES-01076 Binnen de objecten dienen de zichtbare delen van
niet benoemde bouwkundige objecten in dezelfde geest als en in
samenhang met de overige kunstwerken te zijn ontworpen.
Het gaat om objecten als stuwen, duikers en ecologische voorzieningen.
SES-00336 Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde
kunstwerken een herkenbare, heldere hoofdvorm te hebben die
in verschijningsvorm één gebaar maakt, met een doorlopend
randdetail, zonder abrupte sprongen in dekdikte, sprongen in
de grootte van de overspanning of verschillen in de verschijningsvorm van ondersteuningen.
Het randdetail betreft het bouwkundige element aan de buitenrand van het dek van het kunstwerk
SES-00345 Binnen objecten dient met betrekking tot de daaraan gerelateerde kunstwerken de inpassing en vormgeving van
het wegmeubilair op een vanzelfsprekende wijze en integraal
deel uit te maken van de verschijningsvorm en architectuur van
de kunstwerken.
Onder wegmeubilair wordt o.a. geleiderail, geluidwerende voorzieningen, verlichting, bebording en diergeleidende voorzieningen
(rasters) verstaan.
SES-01077 Binnen objecten dient in de kleurstelling van
kunstwerken met een palet van zwart, wit en grijstinten con-
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trast te worden aangebracht tussen de verschillende hoofdonderdelen van het kunstwerk.
Contrast bijvoorbeeld binnen versus buiten, randdetail versus dek
of keerwand.

SES-00348 Binnen kunstwerken dient de hoofdconstructie
(keerwanden/liggers) terugliggend aan te sluiten op het randdetail, waarbij de teruglegging ten opzichte van de zijwanden
een vaste maat heeft.

SES-00526 Binnen objecten dient bij daaraan gerelateerde
kunstwerken in aanzicht de onderbouw visueel ondergeschikt
te zijn aan het continue randdetail.

SES-00368 De tussensteunpunten en pijlers dienen licht en
rank te zijn geconstrueerd voor openheid en doorzicht.
Tussensteunpunten zijn gesitueerd op het land. Pijlers zijn gesitueerd in het water.
SES-00369 Een tussensteunpunt en of pijler dient te zijn
vormgeven als één element met een heldere symmetrische
hoofdvorm.
Nokken zijn niet toegestaan en de eventuele onderslagbalk is niet
als afzonderlijke element afleesbaar.
SES-00370 Tussensteunpunten en of pijlers dienen terugliggend geplaatst te zijn t.o.v. de rand van het brugdek.
SES-00365 Opleggingen dienen niet zichtbaar te zijn in het
zijaanzicht. Geldt voor bruggen.

Figuur 5.11 Illustratie van principe: in aanzicht dient de onderbouw visueel
ondergeschikt te zijn aan het continue randdetail

SES-00923 Binnen objecten dient valbescherming op een
kunstwerk een integraal deel uit te maken van de architectonische vormgeving van het kunstwerk.
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SES-00350 Binnen objecten dienen de daaraan gerelateerde
kunstwerken inclusief de valbescherming en verkeersgeleiding
zodanig te zijn vormgegeven dat er voor de weggebruiker ter
plekke van het kunstwerk zicht is over de omgeving.
SES-00339 De zichtbare vlakke betonnen delen van de kunstwerken en inrichtingselementen dienen schoon uit de kist
komen en te voldoen aan de oppervlaktebeoordelingsklasse B1
CUR100. Het bekistings-, stortnaden- en centerpennenpatroon
dient regelmatig te zijn. Centerpennen dienen verdiept te zijn
en afgewerkt met mortel in dezelfde kleur. Nabehandelingen als
schilderwerk of lazuur zijn niet toegestaan.
SES-00374 Poeren, funderingen en andere constructies die
als ondergronds bedoeld zijn dienen zodanig diep te liggen ten
opzichte van maaiveld dat zij niet afleesbaar zijn in het maaiveld
of het water.
SES-00417 Bij de kunstwerken dienen de hemelwaterafvoeren,
kabels en leidingen niet in het zicht te komen.
SES-00361 Binnen object Kunstwerken [KW] dienen damwanden niet zichtbaar te zijn.

ONDERDOORGANGEN PROVINCIALE WEG
SES-00921 Elke onderdoorgang inclusief toerit binnen het
object Provinciale Weginfra [PW] dient door een zorgvuldige
dimensionering, vormgeving, kleurkeuze, materiaalkeuze en
verlichting een logische, sociaal veilige en aantrekkelijk route te
bieden.
SES-00385 De zichtzijden van de wanden van de onderdoorgangen binnen het object Provinciale Weg [PW] dienen licht
van kleur te zijn en te zijn voorzien van een hoogwaardig toeslagmateriaal en/of een patroon aan de zichtzijde.
SES-00364 De plafonds van de onderdoorgangen en van de
fietsbrug dienen vlak en glad te zijn. Zichtbare naden zijn niet
groter dan 5 cm.
SES-01092 Onderdoorgangen dienen te worden verlicht met
een doorgaande LED-lijn in de overgang van wand naar plafond
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Figuur 5.12 Impressie rondweg en ligging oversteek haventerrein

Figuur 5.13 Illustratie van het randdetail dat de doorgaande lijn van het
kunstwerk accentueert en doorloopt over de gehele lengte van de oversteek

Figuur 5.14 Bij eis SES-00340: de oversteek van het havengebied dient
te zijn vormgegeven als een doorlopend kunstwerk waarin de brug over
de haven en de twee onderdoorgangen zijn opgenomen
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OVERSTEEK HAVEN WANSSUM (PROVINCIE)
SES-00340 De oversteek over het havengebied dient te zijn
vormgegeven als een doorlopend kunstwerk met een heldere
hoofdvorm waarin de brug over de haven en de twee onderdoorgangen (bij Geijsterseweg en Stayerhofweg) zijn opgenomen.
In document D001, RKK, Deel II zijn in tekening de oversteek en
de daarbinnenvallende deelobjecten nader gespecificeerd. ( figuur
5.11 met vinkje)

SES-00920 Indien de oversteek haven Wanssum deels bestaat
uit zichtbare grondlichamen, dan dienen deze een maximale
hoogte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld te hebben en
met taluds van 1:2 te zijn uitgevoerd.
In document D001, RKK, Deel II zijn in tekening de oversteek en
de daarbinnen vallende deelobjecten nader gespecificeerd. ( figuur
5.11 met vinkje)

SES-00337 Alle binnen de oversteek haven Wanssum gelegen
kunstwerken dienen in hoofdlijn aan beide zijden van de wegas
van de N270 in opbouw en beeld hetzelfde te zijn.
SES-00355 De zijwanden (lengte as) van de oversteek dienen
onder een vaste hoek te staan en van één materiaal te zijn zodat
het kunstwerk één geheel vormt.
SES-00356 Het oppervlak van de wand dient continu te zijn.
De gesloten delen van de onderbouw van de oversteek dienen in
beeld als monoliete elementen (zijnde uit één stuk) te zijn vormgeven.
SES-00362 De wanden van de onderdoorgangen ter plaatse
van de Stayerhofweg en de Geijsterseweg te Wanssum dienen
parallel te staan aan de lokale weg.

Figuur 5.15 Illustratie bij het principe: wanden onderdoorgang
parallel aan lokale weg
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OPGANG KONINGINNENBRUG
SES-00375 De binnen object Provinciale Weg [PW] gelegen
opgang aan de zuidzijde van de Koninginnebrug dient uit een
eenduidig en met minimaal ruimtebeslag vormgegeven grondlichaam te bestaan, dat primair de N270 volgt en ondersteunt.
SES-00702 De Langstraat te Wanssum dient door middel van
een T-aansluiting direct aangesloten te zijn op de hoofdrijbaan
van de Brugstraat / huidige N270.
SES-00703 De hoofdrijbaan van de Brugstraat (huidige N270
door Wanssum) dient aangesloten te zijn op de parallelbaan op
de Koninginnenbrug, waarbij de wegas nagenoeg parallel moet
lopen met de nieuw te ontwerpen rondweg N270.
SES-00711 De vernieuwde Brugstraat tussen Langstraat en
de Koninginnenbrug dient, buiten het deel binnen 50 meter
(tolerantie +/- 5 meter) afstand van de Koninginnenbrug, op
zodanige afstand van de N270 te liggen en heeft een zodanige
bermbreedte dat een geleiderail niet nodig is.
SES-00704 Het fietspad op de nieuwe waterkering dient aan
de oostzijde van de Koninginnenbrug te zijn aangesloten op de
parallelbaan op de Koninginnenbrug, door middel van een hellingbaan in het verlengde van het fietspad.

SES-00379 Het grondlichaam van de binnen object Provinciale Weg [PW] gelegen opgang van de Koninginnenbrug dient
met scherpe snedes (dus niet vervloeiend) aan te sluiten op de
grondlichamen van naastgelegen dijken.
SES-00381 De bomen die staan langs de Brugstraat ten zuiden
van de huidige aansluiting van deze weg op de parallelweg bij de
oprit van de Koninginnenbrug dienen te worden gehandhaafd.
Ten noorden van dit punt moeten bomen ten behoeve van het
werk worden verwijderd en dienen er geen nieuwe of vervangende
bomen te worden aangebracht.
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SES-00383 De tunnelwand en de daarop aansluitende keerwanden dienen te zijn vormgegeven als één doorlopend element met een heldere hoofdvorm.
SES-00382 De fietsonderdoorgang inclusief toerit dient naar
buiten wijkende wanden te bevatten met een vaste helling tussen 5:1 en 3:1.
Naar buiten wijkend betekent een profiel dat vanaf het niveau van
verharding verwijdt richting ooghoogte van de fietser.

N270

FIETSTUNNEL VENRAYSEWEG

SES-00393 De uiteinden van het dek van de fietstunnel dient
de hoofdlijn van de rondweg N270 te volgen.
Einde van de tunnel loopt parallel aan de wegas.

N270

SES-00384 De tunnelwanden dienen helder en eenduidig te
worden beëindigd.

SES-00401 Lokale verlichting dient te worden doorgezet tot
aan de onderdoorgang..
SES-00430 De bochten in de tracering dienen een vaste boogstraal te hebben met een minimale boogstraal van 25 m op de as
van het fietspad.

Figuur 5.17 Illustratie bij het principe: de uiteinden van het dek van de fietstunnel dienen de hoofdlijn van de rondweg N270 te volgen.
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FIETSOVERSTEEK MEERLOSEBAAN
SES-01093 De fietsoversteek in de Meerlosebaan dient van
stijgpunt tot stijgpunt als één doorlopend kunstwerk te zijn
vormgegeven en in de vormgeving de sensatie van de eenduidige doorsnijding van het hoogterras door de Rondweg Wanssum en het bereiken van het laagterras bij de Meerlosebaan te
versterken.
Onder fietsoversteek wordt verstaan de fietsbrug met de beide
toeritten.
SES-01095 De fietsoversteek dient recht te zijn en in één lijn te
liggen met de Meerlosebaan.
Meerlosebaan: betreft de huidige ligging van de weg.
SES- 01096
De fietsbrug dient rank en slank te zijn om
het vrije zicht vanaf de Rondweg Wanssum (N270) maximaal te
laten zijn in de volle breedte van het profiel van de insnijding.
Met het profiel van de insnijding wordt het geheel van taluds,
bermen en weg van insteek tot insteek bedoeld.
SES-01097 De fietsbrug dient een lichte toog te hebben die zich
uitstrekt over de gehele breedte van de insnijding.
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SES-01098 De fietsbrug in de Meerlosebaan dient over de gehele breedte van het wegprofiel (weg inclusief bermen) een vrije
ruimte te laten van 4,6 m hoogte.
SES-01099 Eventuele steunpunten of andere delen van de
fietsbrug dienen zich buiten het profiel van de insnijding te
bevinden.
De insnijding strekt zich uit van insteek tot insteek van de afgraving.
SES-01100 De fietsoversteek dient een hellingspercentage van
ten hoogste 4% te hebben.
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
SES-01105 De Meerlosebaan dient binnen de scopegrenzen
te worden voorzien van een tweezijdige laanbeplanting binnen
bermen van 3 m breed, waarbij de bomen op 2 m van (half-)
verharding van de Meerlosebaan worden geplaatst.
SES-01102 De nieuwe laanbeplanting van de Meerlosebaan
dient tot aan de insteken van de insnijding te worden gerealiseerd.
SES-01107 De verlengde Driestraat en het Kamillepad tot aan
de Kooij dienen te worden voorzien van een tweezijdige laanbeplanting, binnen bermen (inclusief eventuele greppels) van
7,5 m breed. Daarbij dienen de bomen op eenzelfde afstand en
minimaal 2,5 m van de rand van de weg te worden geplaatst.
SES-01108 Op de in tekening N004 met ‘struweel’ aangeduide
locaties dient struweelbeplanting te worden aangebracht over
een minimaal 4 meter brede strook binnen een strook grond
van 6 m breed.
SES-01109 Op de in tekening N004 met ‘hakhout’ aangeduide
locaties dient hakhoutbeplanting te worden aangebracht over
een minimaal 8 meter brede strook binnen een strook grond
van 10 m breed.

HOOFDSTUK 5 - RONDWEG WANSSUM

SES-01110 Op de in tekening N004 met ‘haag’ aangeduide
locaties dient een tweerijige landschappelijke haagbeplanting
te worden aangebracht over een minimaal 3 meter brede strook
binnen een strook grond van 5 m breed.
SES-01111 Op de in tekening N004 met ‘boszoom’ aangeduide
locaties dient een bossingelbeplanting te worden aangebracht
over een minimaal 8 meter brede strook binnen een strook
grond van 10 m breed.
De beplanting dient zodanig te zijn opgebouwd dat deze van nature een profiel krijgt met hoge begroeiing aan de boszijde en lage
begroeiing aan de veldzijde.
SES-01112 Op de in tekening N004 met ‘bos’ aangeduide locaties dient een parkbosbeplanting te worden aangebracht.
SES-01129 Op de in tekening N004 met ‘ruige grasberm’ aangeduide locaties dient ruw gras tot aan de objectgrens te worden
aangebracht.
SES-01130 Op de in tekening N004 met ‘houtwal’ aangeduide
locatie dient binnen een strook grond van 20 meter breed te
worden aangebracht: een aarden wal van 1,5 m hoog, van 16 m
breed en met taluds van 1:2 of steiler; en een minimaal 14 m
brede hakhoutbeplanting.
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SES-01113 De beplantingen aangeduid als haag, boszoom,
hakhout, stuweel en bos dienen ieder voor minimaal 20% te
bestaan uit vruchtdragende soorten die verspreid zijn over de
beplanting.
Het gaat om soorten waarvan de vruchten als voedsel voor dassen
kunnen dienen.
SES-01115 Indien veerasters moeten worden herplaatst, dienen deze te worden geplaatst aan de buitenrand van de strook
grond waarbinnen de beplanting een plek krijgt.

ECOTUNNELS
SES-01122 De dassenrasters en de daarin aangebrachte poorten dienen zodanig te zijn vormgegeven dat zij weinig opvallen
in het beeld.
Niet opvallende dassenrasters en poorten dragen bij aan het beeld
van een ondergeschikte weg met benadrukking van (het zicht op)
de omgeving en het niet benadrukken van de lijn van de weg. Een
weinig opvallend beeld komt tot uitdrukking in bv toepassing van
een gedekte tint (donkergrijs of vergelijkbaar), hoge transparantie en ranke staanders.
SES-01124 De ecotunnel Nieuwlandse Sloot dient zich uit te
strekken over de gehele breedte van het profiel van de Rondweg Wanssum omvattende het wegprofiel en beide volledige
bermen.

HOOFDSTUK 6
DORPSHAVEN WANSSUM
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6.1

SITUATIE

VERANDERINGEN

Wanssum bestaat vanouds uit twee dorpsdelen die aan beide
zijden van het beekdal van de Groote Molenbeek liggen. In de huidige situatie ligt de jachthaven met aanpalende terreinen tussen
de dorpsdelen. Deze jachthaven sluit noordelijk aan op de industriehaven, die met haar grote gebouwen zichtbaar aanwezig is.

In dit gebied zal het water extra ruimte moeten krijgen. Een
nieuwe en veel langere brug moet worden aangelegd als onderdeel van de straks lokale verbinding in het dorp. Een brugbreedte van 12 m breed is uitgangspunt. De brugdekconstructie
mag de doorstroom van water bij maatgevend hoogwater
(1:250, dat is NAP + 15,55 m) niet verhinderen. De brughoofden
liggen op NAP + 16,55 m en de brug wordt daarmee ruim hoger
dan in de huidige situatie.

Diverse voorzieningen zijn in deze omgeving en direct aan de
haven te vinden. Het voormalige gemeentehuis, nu restaurant
(Den Schellaert), ligt aan de weg die beide dorpsdelen verbindt,
daar waar de jachthaven en de groene ruimte van het zuidelijke
beekdal op elkaar aansluiten. Grote kwaliteit van het gebied is nu
het zicht op het beekdal vanaf (de dijken langs) deze weg.
Dit gebied wordt beschouwd als deel van het centrum van Wanssum. Ruimtelijk gezien draagt de omgeving van de jachthaven nu
echter weinig bij aan een herkenbaar en aantrekkelijk dorpshart.
De beperkte toegankelijkheid van de waterkant, de oriëntatie
van gebouwen aan de haven weg van de haven en de beperkte
samenhang intern en met de omgeving zijn daar onder andere
debet aan. De N270 zorgt voor verkeersoverlast. Verder geldt
dat voor de voorzieningen in dit centrum diverse vraagtekens
opdoemen ten aanzien van de toekomst, gekoppeld aan zaken als
bevolkingskrimp, verouderde faciliteiten, ontsluiting en bezuinigingen.

De waterkeringen moeten worden versterkt. Dit geldt ook voor
de werkhaven: de waterkeringen daar worden zwaarder en
harder.
De nieuwe rondweg zal de wegen in het centrum ontlasten en
het mogelijk maken deze om te zetten in (smallere) wijkontsluitingswegen. Het centrum aan het beekdal is de zoekruimte
voor een gemeenschapshuis, een combinatie van scholen,
andere maatschappelijke functies en zorgappartementen; zo
mogelijk te combineren in één gebouw (Multifunctioneel Centrum of MFC). Ook woningen of kleine bedrijven zouden een
plaats kunnen krijgen aan de jachthaven.
Inzet is om de verschillende veranderingen te koppelen en te
benutten voor een sterker en herkenbaar deel van het dorpshart van Wanssum.
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Figuur 6.1 3-D impressie dorpshaven (bron MTD Landschapsarchitecten)
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6.2

VISIE

BRUG EN BRUGPLEINEN

WANSSUM: DORPSHAVEN AAN HET BEEKDAL

De gehele openbare ruimte rond de haven is te zien als verbinding tussen de dorpsdelen, met een accent bij de brug en de
Brugstraat. Daar wordt over de gehele breedte van het beekdal
ingezet op de verblijfskwaliteit en op ‘levendigheid’ en een
vergroting van de ruimte daarvoor, met inpassing van de verkeersfunctie. Zicht op beekdal en haven zijn daar belangrijke
kwaliteiten.

Inzet is om met de transformatie van de omgeving van de jachthaven het beeld en de identiteit van Wanssum als havendorp
aan het beekdal van de Groote Molenbeek te versterken en met
de inrichting van het gebied de centrale positie en verbindende
functie binnen Wanssum tot uitdrukking te brengen. Drager
daarvoor is een samenhangende openbare buitenruimte met
hoge verblijfswaarde en aantrekkelijke materialisering die de
jachthaven, beekdal en dorpsdelen praktisch en in sfeer met elkaar verbindt en het gebied openlegt voor meervoudig gebruik
(dagelijks, recreatief, evenementen). Het groene aspect van
dorp en beekdal zal onderdeel zijn van het karakter van de buitenruimte. Wegen, wandelkaden, waterkeringen en brug vormen naast praktische ook beeldbepalende onderdelen van de
buitenruimte. Delen daarvan zoals randen, koppen en wanden
worden beschouwd als samenhangende inrichtingselementen
van de buitenruimte die ook gebruiksmogelijkheden (bv als
zitelement) moeten bieden. Een daarop gerichte vormgeving
en afwerking dragen daaraan bij. Straatmeubilair inclusief de
verlichting zal een integraal onderdeel van de buitenruimte en
het ontwerp ervoor moeten zijn. Een samenhang met de overige elementen van de buitenruimte, inclusief de brug, en een
onderlinge samenhang is essentieel.

De brug en aansluitende pleinen bij de landhoofden en toeritten van de brug vormen deze samenhangende ruimte met
verblijfskwaliteit. Aansluiting van de pleinen op bestaande
voorzieningen in de nabijheid (zoals café, winkel en cafetaria)
draagt bij aan waarde van deze centrale dorpsruimte. Een voldoende maat om ook ruimte te bieden aan bv een kraam of zelfs
delen van een (jaarlijkse) markt zorgt ervoor dat de betekenis
van deze ruimte voor het dorp verder kan worden uitgebouwd.
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BELEVING VAN DE DORPSHAVEN

BRUG ALS KOPPELSTUK

De beleving van de dorpshaven en het recreatieve gebruik van
de havenoevers wordt gefaciliteerd door wandelkades aan te
brengen over de gehele lengte van oevers van de dorpshaven,
ook onder de brug door richting beekdal. De wandelkades
worden aangesloten op de openbare ruimte en paden in de
omgeving, waaronder de brugpleinen. De overgang tussen het
water van de dorpshaven en de Groote Molenbeek wordt zowel
ruimtelijk als ecologisch bijzonder met een kleine beekdelta
en voor wandelaars ‘avontuurlijke’ mogelijkheden om over te
steken.

Het ontwerp van de brug is een bijzonder onderdeel van de
centrumopgave. De brug en de twee pleinen (op de aanbruggen
van het kunstwerk) en de wandelkades worden in samenhang
bezien.

Ook aan de landzijde van de waterkering aan beide zijden van
de dorpshaven wordt ruimte gemaakt om verblijven langs de
dorpshaven mogelijk te maken. Door daar een beplanting van
bomen aan te verbinden wordt het groene aspect van deze
ruimte en van de dorpshaven als totaal benadrukt.

Uitgangspunt is dat de brug meer is dan een verbinding, maar
zelf ook een bestemming vormt. Dit betekent niet dat de brug
een icoon moet zijn of uitbundig dient te zijn vormgegeven. De
opgave vraagt om een brugontwerp waarin het verbinden en
het verblijven op overtuigende wijze worden samengebracht.
De functie en betekenis van de brug is tweeledig. Enerzijds
komen verschillende types en schalen van functionele verbindingen samen op de brug. Anderzijds dient de brug een logisch
onderdeel te vormen van de openbare buitenruimte rond de
haven en de verblijfskwaliteit hiervan te versterken. De brug
maakt een ontspannen oversteek over het water mogelijk
waarin ruim zicht op het beekdal van de Groote Molenbeek
en de dorpshaven een prominente plek krijgt. Ook het zicht
onder de brug door richting dorpshaven of beekdal is ruim. Het
profiel van de brug maakt een divers en wisselend gebruik mogelijk, met een subtiele indicatie van de ruimte voor de diverse
gebruikerstypen.
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De brug is een koppelstuk: een verbindend element tussen de
twee dorpsdelen met een eigen verblijfskwaliteit. De hoofdvorm opent zich richting de aanlandingen en takt daarmee
soepel aan op de pleinruimtes. Dit wordt verder versterkt
door de brugranden door te trekken op het plein waar ze als
inrichtingselementen werken. Ook een verbijzondering in het
brugprofiel kan aan de verblijfskwaliteit bijdragen. De materialisering van de brug is in samenhang met het nieuwe centrum-

Figuur 6.2 Principe brug als koppelstuk: verbinding + plek
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gebied, waarbij de aansluitingen en overgangen zorgvuldig een
eenduidig zijn vormgegeven.
De brug blijft als zelfstandig element afleesbaar. Zij is van afstand ingetogen en robuust, maar toont van dichtbij verfijning
in materiaal en detail. De onderzijde van de brug is bepalend
voor de beleving vanaf de lage wandelkade. Dit aanzicht is volwaardig onderdeel van het ontwerp.
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Figuur 6.3 Impressie dorpshaven Wanssum met basisinrichting (bron MTD Landschapsarchitecten)
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DORPSFRONTEN AAN DE DORPSHAVEN
Het kader aan openbare ruimte zal in de flanken van de jachthaven plaats bieden aan bestaande en aan mogelijke nieuwe
(gebouwde) functies: de dorpsfronten komen aan de dorpshaven en het beekdal te liggen. Het is van belang in de vormgeving van de fronten de schaal van de bebouwing in het dorp te
volgen. In de ordening is het essentieel om naast de aansluiting
op het dorp ook de oriëntatie op dorpshaven en beekdal tot uitdrukking te brengen. Van belang is de buitenruimte die met de
nieuwe gebouwde functies wordt gerealiseerd, ook in karakter
aan te sluiten op de vernieuwde buitenruimte van de dorpshaven, met bijvoorbeeld eenzelfde verharding en toepassing
van bomen. Essentieel is de mogelijkheid om aan de havenzijde
van bebouwing een toegankelijke publieke ruimte te maken
die verbonden is met de overige buitenruimte waaronder de
wandelkades.
Inzet is om centrumfuncties als het Multifunctioneel Centrum
(MFC) of haar onderdelen (gemeenschapshuis, onderwijsvoorziening, wonen) juist hier een plaats te geven. Zo wordt
de stimulans die Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum kan
bieden met de inrichting van de buitenruimte versterkt door de
impuls die het MFC kan bieden voor het centrum van Wanssum, en andersom.

Deze ontwikkelingen en de daarbij horende nieuwe buitenruimte vallen buiten het kader van de realisatie-opgave, maar
vormen wel een belangrijke context voor de te realiseren buitenruimte rond de dorpshaven.
MEERWAARDE
De dorpshaven van Wanssum wordt een cruciaal onderdeel van
het centrum van Wanssum. Meerwaarde biedt een inrichting
van dorpshaven en omgeving die:
• zoveel mogelijk bijdraagt aan de uitbouw van de identiteit van
Wanssum als samenhangend havendorp aan het beekdal;
•	
zorgt voor een sterke mate van intimiteit binnen de schaal
van dorp en dorpshaven;
•	
een hoogwaardige materialisering en vormgeving van inrichtingselementen kent, gericht op een maximale verblijfskwaliteit;
•	
een bijzondere oversteek en beleving van de beekdelta omvat;
•	
een zo gering mogelijke steilte van de helling tussen het brugdek
en de straten in de directe omgeving heeft (binnen de technische
vereisten ten aanzien van onder andere waterkering en brug);
•	
de linden die nu bij gebouw de Schellaert staan hergebruikt
als beplanting op de brugpleinen.
In het proces van uitwerking is het van belang de perceptie van
aanwonenden en bevolking van Wanssum van deze punten mee
te nemen, binnen een totaalbeeld voor de dorpshaven.
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6.3

EISEN RUIMTELIJKE KWALITEIT
OPENBARE RUIMTE
SES-00742 De brug, waterkeringen, wegen en wandelkades
rond de dorpshaven te Wanssum dienen een zichtbaar en praktisch samenhangende openbare/publieke ruimte te vormen
met een hoge verblijfskwaliteit en een karakter aansluitend op
de identiteit en sfeer van de dorpshaven, beekdal en dorp.
SES-00743 De openbare verblijfsruimte rond de dorpshaven
te Wanssum dient een samenhangende inrichting en materialisering te krijgen, waarbij het straatmeubilair in vormgeving
een duidelijke familie vormt met een herkenbare eenheid in
stijl.
Het betreft hier de vlakken, verlichting en zitelementen van de
brug centrum Wanssum, de brugpleinen, paden langs de waterkering, de wandelkades en alle verbindingen richting de omgeving.
SES-00744 De zichtbare delen van de harde waterkeringen, de
kop van de wandelkademuur en wanden bij de brug, de trappen,
de randen van de brug en de steunpunten van de afsluitvoorziening van de coupure, dienen te worden opgevat als inrichtingselementen van de openbare verblijfsruimte. Deze elementen
dienen een eenduidige vormgeving en een uniforme materialisering te krijgen.
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SES-00745 De vlakken binnen de openbare verblijfsruimte
dienen te zijn uitgevoerd in gebakken klinkers en maaskiezels/
keien of gelijkwaardige natuurlijke materialen, niet zijnde beton en hout. De verharding van de wandelkaden dient erosiebestendig te zijn.
SES-00749 De inrichtingselementen dienen zodanig te worden vormgegeven dat zij (deels) uitnodigen tot een gebruik als
zitelement.
Dit kan door de hoofdvorm, vervormingen, afwerking of extra
elementen.
SES-00750 De inrichtingselementen dienen te zijn gemaakt
van stootvast beton met een nader te bepalen kleurtoeslag en
oppervlaktestructuur, waarbij eventuele naden niet groter
zijn dan 2 mm en het een bewerking heeft gekregen die een
hoogwaardige uitstraling geeft, passend bij de functie van de
elementen als straatmeubilair.
SES-00339 De zichtbare vlakke betonnen delen van de kunstwerken en inrichtingselementen dienen schoon uit de kist
komen en te voldoen aan de oppervlaktebeoordelingsklasse B1
CUR100. Het bekistings-, stortnaden- en centerpennenpatroon
dient regelmatig te zijn. Centerpennen dienen verdiept te zijn
en afgewerkt met mortel in dezelfde kleur. Nabehandelingen
als schilderwerk of lazuur zijn niet toegestaan.
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SES-00548 De vanuit de TOR toe te passen verlichting dient te
worden beschouwd als integraal onderdeel van het ontwerp en
vormt één geheel in het centrumgebied.
Het centrumgebied betreft het gebied rond de jachthaven, brugpleinen, de brug en omliggende c.q. aansluitende wegvakken.

WANDELKADES DORPSHAVEN WANSSUM

SES-01101 Binnen de openbare ruimte rond de dorpshaven dienen 8 zitbanken van minimaal 2 m breed te zijn gerealiseerd.

SES-00715 De beleving van de dorpshaven te Wanssum en het
recreatieve gebruik van de havenoevers dient gefaciliteerd te
worden door wandelkades aan te brengen over de gehele lengte
van de oevers van de dorpshaven; toegankelijk en geschikt
voor voetgangers, begeleide rolstoelgangers, (bestel-)auto’s en
hulpdiensten.

JACHTHAVEN WANSSUM

SES-00717 De wandelkades dienen op 12 m + NAP (+/- 10 cm)
te liggen.

SES-00700 De jachthavenvoorzieningen dienen te zijn gerealiseerd binnen het in figuur N017 aangegeven vlak voor de
jachthaven Wanssum.
De bedoelde jachthavenvoorzieningen hebben betrekking op het
drijvende deel binnen de dorpshaven.

SES-00718 De wandelkades dienen een breedte te hebben van
3,5-5 m.
De kop van de wandelkade dient afwijkend van deze eis te worden
gedimensioneerd zodanig dat deze geschikt is voor het keren van
hulpdiensten.

SES-01104 De eventueel nieuwe jachthavenvoorzieningen
dienen in hun vormgeving en materialisering bij te dragen aan
het beoogde beeld van de Dorpshaven.
Het gaat om het drijvende deel en het landdeel van de haven.

SES-00751 De wandelkade aan de oostzijde van de dorpshaven
dient over een lengte van minimaal 75 m te zijn vormgegeven
en ingericht als aanlegplaats, in- en uitstapplaats en bevoorradingsplaats voor rondvaartboten en passagiersboten.
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Figuur 6.4 Impressie openbare ruimte op wandelkades (bron MTD Landschapsarchitecten)
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SES-01106 Ter hoogte van de aanlegplaats voor rondvaartboten dienen aan de zijde van de jachthaven voorzieningen te
zijn aangebracht die aanvaren van de jachthavenvoorzieningen
en de daarbinnen gelegen schepen voorkomen. Deze voorzieningen dienen een grote lengte te hebben in verhouding tot de
breedte (rank).

SES-01114 De wandelkades ten noorden van de brug dienen geschikt te zijn als aanlegplaats voor pleziervaartuigen
door het aanbrengen van voorzieningen vergelijkbaar met de
huidige, waarbij de voorzieningen dienen te zijn aangebracht
langs en op de kop van de kadewanden en te passen binnen het
inrichtingsbeeld van de dorpshaven.

Figuur 6.5 Detail kop wandelkade oostzijde dorpshaven, met hellingbaan

Figuur 6.6 Detail kop wandelkade westzijde dorpshaven, met botenhelling
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De huidige functionaliteit van aanlegplaatsen dient gehandhaafd
te worden door deze voorzieningen. Het gaat om bolders (geen
aanmeerpalen), stootranden, stroomvoorziening.
SES-00716 De wandelkades dienen bij de brug, het beekdal,
de noordkoppen van de dorpshaven zowel aan de west- als de
oostzijde, het pad en de weg naar de kerk/kerkplein, aangesloten te worden op de openbare ruimte en paden in de omgeving.
SES-00721 De kadewanden grenzend aan de wandelkades
binnen de dorpshaven dienen aan de waterzijde zodanig te zijn
afgewerkt dat het zicht op de constructies onder de wandelkade, inclusief damwanden, grotendeels wordt ontnomen.
SES-00722 De wandelkades dienen onder de brug centrum
Wanssum door te lopen tot 60-70 m het beekdal in (gerekend
vanaf de zuidelijke rand van de brug).
SES-00714 De doorgang van de wandelkades onder de brug
centrum Wanssum dient licht en ruim te zijn met voldoende en
comfortabele ruimte voor wandelaars op de kade.
SES-00723 Tussen het oppervlak van de wandelkade en de
onderkant van de brug centrum Wanssum dient over de gehele
lengte van de onderdoorgang minimaal 3 m ruimte te zitten.
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SES-00724 Op de volgende plekken dient een trap met een
breedte van 3,5-5 m te worden aangebracht: zowel aan de westals aan de oostzijde van de haven tussen de wandelkades en
het pleinvlak op de brughoofden van de brug centrum Wanssum; tussen het verharde vlak rond het jachthavengebouw en
de wandelkade ten oosten ervan; tussen de wandelkade aan de
oostzijde van de dorpshaven en het terrein ten oosten daarvan;
tussen de wandelkade aan de westzijde van de dorpshaven en
het terrein ten westen daarvan.
SES-00728 De aansluiting van de westelijke wandelkade op
het pad richting kerk/kerkplein dient plaats te vinden via een
10-15 brede trappartij.
SES-00729 De oostelijke wandelkade dient te zijn aangesloten
op een pad richting de Burg. van Weichshavenstraat, waarbij
de aansluiting de vorm heeft van een hellingbaan van 3,5-5 m
breed met een helling van 1:10, met een noord-zuid oriëntatie.
SES-00730 De waterkering dient te zijn geïntegreerd in de bij
de wandelkades dorpshaven te realiseren trappartijen.
De trap gaat over de waterkering heen, de harde kering wordt
opgenomen in de trap bv wat betreft materiaal en ritmiek.
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Figuur 6.7 Bij eis SES-001087, SES-001088, SES-1089:
waterkering en wandelkade

Figuur 6.8 Illustratie: profiel situatie wandelkade en landhoofd brug
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Figuur 6.9 Beeld huidige situatie jachthaven en waterkering (Bron: Liezelotte Nagtegaal)
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SES-00731 De trappartijen dienen zorgvuldig aangesloten te
worden op de waterkering, het groene talud en het omliggende
maaiveld.
SES-00732 De materialisering en vormgeving van de trappartijen dienen aan te sluiten op die van de kop van de waterkering. De liggende en staande delen dienen van hetzelfde
materiaal te zijn en naadloos op elkaar aan te sluiten.
SES-00733 Het bestaande monument voor hoogwater in 1993
en 1995 (zie tekening N017) dient te worden verplaatst en dient
een prominente plek te krijgen in of nabij de nieuwe trappartij
die aansluit op het pad richting kerk.
Bij de plaatsing van beide pilaren dient de hoogte van de koppen
ten opzichte van NAP te worden gehandhaafd.
SES-00734 De functie en ligging van de hellingbaan met botenhelling aan de noordkop van de westelijke wandelkade dient
te worden gehandhaafd.
SES-00735 Het materiaal van het oppervlak van de hellingbaan op het land dient in overeenstemming te zijn met die van
de wandelkaden.

WATERKERING
SES-00738 De waterkering ter plaatse van de dorpshaven
dient alleen ter hoogte van de botenhelling te zijn voorzien van
een coupure, met een breedte van maximaal 6 m en een drempelhoogte van minimaal de huidige drempelhoogte.
SES-00736 De afsluitvoorziening van de coupure ter plaatse
van de botenhelling dient een plaats te krijgen nabij het hoogste punt van de hellingbaan aansluitend op de botenhelling.
SES-00737 De steunpunten van de afsluitvoorziening voor de
coupure dienen waar mogelijk in materialisering en vormgeving aan te sluiten op die van de koppen van de waterkering.
SES-01119 Langs de harde waterkeringen gelegen aan de oostkant en de westkant van de dorpshaven Wanssum dient aan de
landzijde binnen een strook van 7-7,5 m breed in één lijn een
bomenrij te worden aangebracht.
Bij de keuze van de bomen moet rekening worden gehouden met
de vereiste ruimte voor beheervoertuigen van de beheerder van de
waterkeringen. In de uitwerking moet rekening gehouden worden
met afspraken voor particuliere percelen langs de haven.
SES-01070 Bij het jachthavengebouw dient direct achter de
harde waterkering over een lengte van 55 tot 60 meter een 5
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tot 5,5 m breed verhard terrasvlak te worden aangelegd met
maaiveld op 50-55 cm onder de bovenkant van de waterkering.
Het terrasvlak dient over de gehele lange zijde voorzien te zijn
van een trap.
OPENBARE RUIMTE BRUG DOPRSPHAVEN WANSSUM EN
BRUGPLEINEN
SES-00504 Het brugdek van de brug over de Groote Molenbeek en de brugpleinen dienen een aaneengesloten en samenhangende ruimte te vormen.
Het gebied dient multifunctioneel bruikbaar te zijn, bijvoorbeeld
als deel van een markt en als terrasruimte.
SES-00513 Binnen de brugpleinen en de brug dient voetgangers een veilige verblijfsruimte te worden geboden.
Fysiek dienen landbouwvoertuigen en vrachtverkeer gescheiden
te zijn van voetgangers.
SES-00510 De Brugstraat tussen Geijsterseweg en Burg. van
Weichshavenstraat dient geen zichtbare specifieke verkeersruimte voor fietsverkeer en snelverkeer te bevatten; daarbuiten
dient een heldere doch subtiele indicatie voor de verkeergebruikers in de inrichting aanwezig te zijn.
Het betreft hier één aaneengesloten vlak, wat tot uitdrukking
komt in de materialisering en detaillering. Binnen de gehele
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ruimte van brug en brugpleinen is het gemotoriseerd verkeer te
gast; rond de wijkontsluitingswegen moet, mede vanwege de aanwezige en potentiële functie (winkel, school, gemeenschapshuis),
een sterkere fysieke zonering voor de verkeersgebruikers worden
aangebracht dan in het genoemde deel van de Brugstraat.
SES-00514 Het vlak van pleinen en brugdek dient een helling
te hebben van maximaal 3% in alle richtingen om een comfortabel loopvlak (en rijvlak voor rolstoelgangers) te bewerkstelligen. De hoeken van de Burg. de Weichshavenstraat, Brugstraat
en de Geijsterseweg/Venrayseweg dienen deel uit te maken van
dit hellende vlak.
SES-00515 De brugpleinen dienen zich aan de zuidzijde uit
te strekken tot minimaal 15 m ten zuiden van respectievelijk
de rijbaan van de Venrayseweg en van de aansluiting van de
rijbaan van de Brugstraat op rijbaan van de Burg. van Weichhavenstraat, om in een verblijfsruimte van een voldoende en
passende maat te voorzien.
SES-00516 De afstand tussen de zuidranden van de brugpleinen en de rand van de brug centrum Wanssum dient nabij de
brug minimaal 10 meter en maximaal 15 m te zijn, zodat de
pleinranden en de brugrand van elkaar te onderscheiden zijn.
SES-00518 Het op tekening N020 aangegeven bergbezinkbas-

HOOFDSTUK 6 - DORPSHAVEN WANSSUM

sin en de daarvoor benodigde voorzieningen dienen op zorgvuldige wijze ingepast te worden met respect voor de beoogde
inrichting van de buitenruimte rond de dorpshaven (het brugplein,, de wandelkade en hun randen).
Het (hellende) vlak van het plein mag niet onderbroken worden.
SES-00519 Op de brugpleinen dienen in totaal 5 tot 7 bomen
verspreid te worden geplant.
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SES-00525 Het kunstwerk dient te worden voorzien van een
continu, doorgaand randelement.
SES-00533 Aan de zuidzijde dient het randelement van de
brug te worden doorgetrokken tot op de brugpleinen, om daar
als functioneel inrichtingselement te zijn opgenomen.
De randelementen krijgen ter plaatse van de brugpleinen een extra functie (bv als zitelement of element in de groenvoorziening).

SES-00508 De aansluiting van de brugpleinen op de wegen,
gebouwen en privéterreinen grenzend aan de brugpleinen
dient zodanig te zijn dat deze wegen, gebouwen en privéterreinen hun functie kunnen behouden.
BRUG DORPSHAVEN WANSSUM
SES-00522 De brug dient een heldere en herkenbare hoofdvorm te hebben als overspanning van landhoofd tot landhoofd.
De hoofdvorm dient de verbinding tussen de dorpsdelen te
accentueren.
SES-00521 De brug over de Groote Molenbeek (Brug Centrum
Wanssum) dient in de architectuur als een apart element leesbaar te zijn.

Figuur 6.10 Illustratie bij principe: aan de zuidzijde het randelement van
de brug doortrekken tot op de brugpleinen, waar het als inrichtingselement
wordt opgenomen
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Figuur 6.11 Impressie aansluiting op beekdal (bron MTD Landschapsarchitecten)
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OVERGANG DORPSHAVEN BEEKDAL
SES-00222 Waar de haven aansluit op de beek dient een zichtbare en aantrekkelijke overgang te worden gemaakt tussen de
‘statische, harde’ inrichting van de dorpshaven en de ‘dynamische,
zachte’ beek en haar oevers, waarbij de inrichting kenmerken
heeft van de dorpshaven en/of van het beekdal.

het overige terrein dient geschikt te zijn voor de ontwikkeling van
natuurlijke graslanden en oevervegetatie. Bij de lokalisering en bepaling van de diepte van het water moet rekening gehouden worden
met de beschermingszones en pipingmaatregelen aan de buitenzijde
van de waterkering. Praktisch betekent dit dat de zoekruimte voor
water beperkt is tot het centrale deel van het beekdal.

SES-00223 De overgang dient een stabiele en permanente ondergrond te hebben met daarboven een fysieke grondslag die geschikt
is voor de natuurlijke ontwikkeling van een beekdelta en ruimte
biedt voor sedimentatie en erosie.
SES-00224 De inrichting van de overgang dient te voorzien in
een ‘avontuurlijke’ oversteek van de beek en haar oevers, waarbij
deze oversteek het hydrologisch en ecologisch functioneren van
de beek niet negatief mag beïnvloeden. Betreft een natuurlijke
oversteek voor wandelaars.
SES-00227 De stabiele ondergrond dient het hoogteverschil te
overbruggen tussen de bodem van de haven en de bodem van de
beek.
SES-01126 Het terrein dat als overgang tussen haven en beekdal
wordt ingericht (zie tekening N021) dient (bij stuwpeil van de
Maas) voor 25-40 % van het oppervlak te bestaan uit open water;

Figuur 6.12 Illustratie: brugrand en brug aansluitend op plein
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7.1

SITUATIE
In de doorgaande route tussen Wanssum en Broekhuizen
worden ter plekke van de Oude Maasarm op twee plaatsen
bestaande wegdelen vervangen door bruggen. De bruggen
zorgen voor een hoogwatervrije ontsluiting van het gebied die
te allen tijde een goede bereikbaarheid waarborgt voor zowel
bewoners, bezoekers als vrachtverkeer. De weg fungeert tevens
als evacuatieroute.
De kunstwerken worden gebruikt door (gemotoriseerd) wegverkeer en hebben ook een belangrijke functie voor wandelaars
en fietsers. De bruggen over de ‘groene rivier’ vormen belangrijke schakels in de toeristisch-recreatieve infrastructuur van
het gebied.

Figuur 7.1 Locatie bruggen Oude Maasarm
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Landhoofd brug
Blitterswijck

Landhoofd brug
Ooijen

Figuur 7.2 Illustratie oversteek bij Ooijen (met zwart omlijnd: toerit zuidzijde)

Figuur 7.3 Illustratie oversteek bij Blitterswijck (met zwart omlijnd: toerit oostzijde)

109

HOOFDSTUK 7 - BRUGGEN OUDE MAASARM

7.2

VISIE

AANSLUITING OP OMGEVING

EENDUIDIGE OVERSTEKEN

De kunstwerken zijn op te vatten als integraal onderdeel van
het vernieuwde landschap van de Oude Maasarm, met haar visuele, ecologische en recreatieve kwaliteiten. De kunstwerken
en de infrastructuur erop zullen op een heldere wijze moeten
worden aangesloten op de dijken, hoge grond en infrastructuur
in de omgeving. De recreatieve waarde van de verbinding wordt
versterkt door verblijfskwaliteit toe te kennen aan de brug. De
brug wordt meer dan een verbinding. Tijdens hoogwater zal de
dynamiek van het landschap hier optimaal te beleven zijn. Ook
de beleving vanuit de omgeving en specifiek de Oude Maasarm
is van belang. Openheid en doorzicht onder de brug worden
bevorderd middels een ranke brugdek en een lichte onderbouw.
Een brugonderkant met een vlak oppervlak draagt bij aan een
prettig beeld vanaf de paden onder de bruggen.

Binnen de doorgaande route tussen Wanssum en Broekhuizen wordt de Oude Maasarm twee maal op vergelijkbare wijze
overgestoken middels de Brug Ooijen en de Brug Blitterswijck.
Deze bruggen zijn onderdeel van dezelfde vormfamilie. De
passages over de Oude Maasarm worden als bijzondere punten
op de route gemarkeerd. In het ontwerp van de bruggen ligt de
nadruk op het landschap en ecologie van de Oude Maasarm en
de beleving daarvan. De kunstwerken zijn ingetogen in materiaal en vorm. Bij beide bruggen geldt dat de brug deel is van één
recht element dat loopt van dijk naar hoge grond en haaks staat
op de Oude Maasarm. De oversteek van de Oude Maasarm
wordt zo helder gemaakt en geaccentueerd. Gesloten delen van
de oversteek worden vormgegeven als deel van het kunstwerk,
met harde wanden die strak, vlak en continu zijn.
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MEERWAARDE
Essentieel voor de oversteken van de Oude Maasarm bij Blitterswijck en bij Ooijen is een samenhang in het ruimtelijk
ontwerp tussen landschap, architectuur en ecologie waarbij
zo veel mogelijk wordt aangesloten op de karakteristieken van
het Maasdal. Meerwaarde kan worden gerealiseerd door dit
maximaal tot uitdrukking te brengen in de vormgeving van de
oversteek en omgeving met onderdelen als:
• één continu, ingetogen gebaar van overbrugging tussen de
dijken in een vloeiende beweging met bruggen die bij voorkeur de gehele breedte van de Oude Maasarm overspannen;
• een zorgvuldige aanlanding en aansluiting van de brug op
bestaande structuren (dijk, weg) met een integrale vormgeving van de elementen (inclusief taluds, hekwerken, verlichting, beplanting en dergelijke) die deze aansluiting vormen;
• maximale verblijfskwaliteit op en rond de brug;
• zicht vanaf de brug en zicht naar de brug toe die recht doen
aan het Maaslandschap;
• een hoogwaardige materialisering en zorgvuldige detaillering van ondersteuningen, brugranden, leuningen, hemelwaterafvoer, verkeersgeleiding.

Figuur 7.4 Illustratie bij principe: tussensteunpunten staan parallel aan
elkaar in richting van de stromingsrichting
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7.3

EISEN RUIMTELIJKE KWALITEIT
SES-00924 De kunstwerken dienen in één continu gebaar en
een vloeiende beweging de oversteek van de gehele Oude Maasarm als groene rivier in het Maasdal tot uitdrukking te brengen.
SES-00556 De oversteken te Ooijen en Blitterswijck dienen
een lichte toog (0,5 – 0,7 m) te hebben die zich uitstrekt over de
volledige lengte van de oversteek.

SES-00601 Binnen de oversteek te Ooijen en Blitterswijck
dient de brug gecentreerd te liggen.
SES-00561 De brug dient in aanzicht rank en slank te zijn, met
een aaneengesloten dek en met brugdelen die op een vloeiende
wijze in elkaar overgaan.
Ook ondersteuningen dragen bij aan dit beeld dankzij een vloeiende overgang van de ondersteuningen naar het dek.

SES-00600 De gesloten delen van de oversteek te Ooijen en
Blitterswijck dienen te zijn afgewerkt met wanden.
Onder de oversteek te Ooijen en Blitterswijck wordt verstaan het
wegdeel haaks op de Oude Maasarm.

SES-00571 De tussensteunpunten dienen gelijk te zijn verdeeld over de totale overspanning.
De tussensteunpunten dienen in hun positionering niet gerelateerd te zijn aan de Oude Maasarm, maar aan de oversteek als
geheel.

SES-00577 De wanden dienen onder een vaste hoek te staan.
De helling bedraagt 5:1 of steiler.

SES-00572 De tussensteunpunten dienen parallel aan elkaar
te staan in de richting van de stromingsrichting.

SES-00578 De kopse kanten van de gesloten delen van de
oversteek dienen evenwijdig te staan aan de stromingsrichting
van de geul.

SES-00598 De overspanning van de binnen object gemeente
wegen [GW] te realiseren brug nabij Ooijen over de Oude Maasarm [OMA] dient minimaal 200 meter te zijn.

SES-00579 De zichtzijde van de wanden dient te worden
uitgevoerd in beton. Het oppervlak is vlak en continu en heeft
een strak uiterlijk. Voor bekleding met panelen geldt dat de
elementen de volle hoogte van de wand moeten beslaan.

SES-00599 De overspanning van de binnen object gemeente
wegen [GW] te realiseren brug nabij Blitterswijck over de Oude
Maasarm [OMA] dient minimaal 130 meter te zijn.
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Figuur 7.5 Illustratie bij principe: de gesloten delen van de oversteek te Ooijen en Blitterswijck zijn afgewerkt met harde wanden
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SES-01127 Daar waar oversteken aankomen op een waterkering of een ander grondlichaam dient in de architectonische
vormgeving en materialisering een helder onderscheid gemaakt
te worden tussen het tracé van het grondlichaam (een talud met
gras) en dat van de oversteek (harde materialisering).
SES-00739 Het aan de oversteek van de Oude Maasarm
grenzende verhardingsprofiel dient tot aan de eerst volgende
fietsoversteekplaats aan te sluiten op de maatvoering van het
profiel van de weg ter plaatse van de oversteek van de Oude
Maasarm.
SES-00595 Op de oversteek dienen geen lichtmasten of
verlichting te worden geplaatst, anders dan verlichting door
middel van reflectie.
De uitstraling naar de omgeving wordt tot een minimum beperkt.

PROFIEL
SES-00963 Het profiel van de oversteek te Ooijen en Blitterswijck (brug en landhoofden) dient tenminste te beschikken
over: een rijbaan van 7.0 m; aan beide zijden een daarvan fysiek
gescheiden voet/fietspad van 2.5 m.
Het profiel wordt veelvuldig gebruikt dor zwaar vrachtverkeer
en landbouwverkeer. Mengen van fiets en zwaar verkeer is hier
gezoen de lengte van de oversteken niet gewenst.
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BEPLANTING
SES-00887 De toerit (aan de oostkant van de uitstroom) naar
de nieuwe brug bij Blitterswijck dient te worden voorzien van
een tweezijdige laanbeplanting, waarbij ook het terrein bij de
kop van het grondlichaam/landhoofd voorzien dient te worden
van bomen (minimaal 15 stuks). Voor locatie zie tekening N011.
Dit als voortzetting van de laanbeplanting langs de aansluitende
weg en als markering van het landhoofd.
SES-00888 De toerit (aan de zuidkant van de uitstroom) naar
de nieuwe brug bij Ooijen dient te worden voorzien van een
tweezijdige laanbeplanting. Aanvullend dient ook het terrein
bij de kop van het grondlichaam/landhoofd voorzien te worden
van bomen (minimaal 15 stuks). Voor locatie zie tekening N011.
Dit als voortzetting van de laanbeplanting langs de aansluitende
weg en als markering van het landhoofd.

HOOFDSTUK 7 - BRUGGEN OUDE MAASARM

HOOFDSTUK 7 - BRUGGEN OUDE MAASARM

Figuur 7.6 Kasteel Ooijen als bijzondere cultuurhistorische plek
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