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1. ALGEMENE VISIE OP DE KUNSTWERKEN
 
De gebiedsontwikkenling Ooijen Wanssum omvat 4 hoofdkunstwerken, met name de bruggen van 
Ooijen en Blitterswijk, de brug in de dorpskern van Wanssum en de Rondweg. Deze vier objecten, 
ontworpen volgens dezelfde hoofdprincipes, vormen één familie. Maar dit wil niet zeggen dat zij 
identiek zijn. Omwille van hun specifieke omgeving en functie krijgen zij ook een specifieke uitwerking.
De kunstwerken zijn ontworpen als robuuste, slanke en ingetogen objecten met een sterke verankering 
in hun unieke, lokale omgeving. De betonnen bruggen van de Oude Maasarm, zoals de brug in het 
centrum van Wanssum, zijn ter plaatse gestort. Het brugdek en de pijlers zijn monolithisch met elkaar 
verbonden. 
De landhoofden van deze drie bruggen zijn evenals de rondweg in hun geheel met speciale prefab 
panelen bekleed. Hun horizontaal relief herhaalt en symboliseert het unieke terras erosielandschap van 
het Maasdal.
Een andere rode lijn bevindt zich in de uitwerking van de leuningen van de verschillende 
kunstwerken. Hier is telkens de verticaliteit van de stijlen benadrukd, met speciale aandacht voor het 
bevestigingsdetail aan de structuur.

04454 Concept0.1
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2. RONDWEG 

2.1. De muur  

2.1.1. Vormgeving en ruimtelijke inpassing 

De bekleding van de zijwanden van de Rondweg bestaat uit speciale prefab panelen. 
Niet alleen de structuur van de kist met horizontale groeven van variable dimensies, 
maar ook het betonmengsel zijn specifiek voor dit project ontwikkeld. Het gebruik van 
grote granulaten (tot 80 mm), van lokale oorsprong, geeft een ruw en robuust aspect 
aan de wand met een sterke verankering aan de regio.
Hetzelfde type van bekleding is ook op de andere kunstwerken toegepast, meer 
specifiek op de landhoofden. 

2.1.2. Proefstukken
Samen met Geelen beton werden een aantal proefstukken uitgevoerd om tot een 
optimaal resultaat te komen (zie afbeeldingen).

Ontweropgave
- Mengsel & procedure ontwikkelen om een dicht, duurzaam beton te bekomen met 
een megalitische kaaienstructuur.
- Textuur en groevenstructuur te optimaliseren.

Proefstukken van de muur van Geelen beton

04454 Concept0.1
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2.1.3. Ontwerpuitgangspunten

Gegevens voor de kiststructuur
Deze zijn op de afbeelding hiernaast samengevat. De dikte van het relief, beperkt tot 
maximum 60 mm, is door uitvoerbaarheidsredenen bepaald (ontkisten enz,...)
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Helling van de wand
De verschillende wanden van hetzelfde 
object hebben telkens dezelfde helling. Dit 
uitgangspunt vereenvoudigt de aansluiting 
van de groeven ter hoogte van hoeken.
Voor het specifiek geval van de Rondweg zijn 
de wanden altijd verticaal.

Helling van de groeven
De structuur van de panelen van de Rondweg is altijd horizontaal. De panelen zijn 
bovenaan door het vlak van de weg afgesneden en onderaan door het maaiveld.

Kiststructuur van de muur

04454 Concept0.1
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Visualisatie van een prefab paneel (9m hoog)
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2.1.4. Ontwerpopgave voor het DO

Rondweg als één kunstwerk van rondpunt tot rondpunt

De prefab panelen zijn toegepast op de hele lengte behalve ter hoogte van de haven 
oversteek. Horizontale groeven benadrukken de continuiteit en de éénheid van de 
rondweg. 
Voor de kop van de wand stellen we voor om een continue prefab deksteen toe te 
passen. Dit detail kan voor al de dwarsprofielen toegepast worden, dus van rondpunt 
tot rondpunt. Waar nodig wordt er een leuning, uitgevoerd in termisch verzinkt staal, 
toegepast.

Begin en einde van de muur

De rondweg met zijn onderdoorgangen een hoofdoverspanning is één kuntswerk met 
een begin en een einde. Deze twee punten moeten een equivalente aandacht krijgen 
als de rest van het tracé. Het idee is hier de “entree” van het kunstwerk duidelijk te 
markeren. Een mogelijke oplossing die verder onderzocht zal worden, is het spelen 
met de verlichting, meer specifiek met de verlichtingmasten. De twee rotondes 
krijgen klassieke OV masten, de rondweg zelf is gewoon niet verlicht.

Inpassing van de vleermuiskasten

Technische haalbaarheid van de ribbels op de hoeken onderzoeken

Continue deksteen op wand

Inpassing van de vleermuiskasten

500

04454 Concept0.1
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Principe onderdoorgang

2.2. Onderdoorgangen Geijsterseweg en Stayerhofweg

2.2.1. Ontwerpuitgangspunten

-De onderdoorgangen van de Stayerhofweg en de Geijsterseweg moeten als twee 
uitsparingen in de wand gelezen worden. De horizontale structuur wordt op de 
zijwanden van de onderdoorgangen verlengd. De panelen zijn ook op de randen van 
de twee kunstwerken toegepast om de continuïteit van de horizontale structuur over 
de hele lengte van de rondweg te benadrukken.

-Geen verjonging van het dwarsprofiel ter hoogte van de onderdoorgangen. 

2.2.2. Ontwerpopgave voor het VO

- Bepalen van definitieve overspannig en mogelijke tussensteunpunten.

04454 Concept0.1
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2.3. Oversteek Haven 

2.3.1. Ruimtelijke context 

De oversteek van de haven is het hoofddwangpunt voor het bepalen van het 
verticale alignement. Die definieert de hoogte van de wanden aan weerskanten 
van het kanaal. Het toekomstige kunstwerk zal samen met de wand en de twee 
onderdoorgangen sterk beeldbepalend zijn. Een goede en samenhangende 
vormgeving van al deze objecten, evenals de betreffende wegen en paden, is 
essentieel voor het beeld en het functioneren van de verbindingen én voor de 
samenhang in het beeld van de Rondweg.
De wand zorgt voor een sterke opsplitsing van het landschap door zijn dimensies. 
Hij definieert als het ware de nieuwe grens van de stad: intramuros vindt men de 
woonwijken, winkels en jachthaven; extramuros treft men industrieel gebied aan.
De twee onderdoorgangen en (vooral) de hoofdoverspanning worden de poorten 
naar de stad.

Ruimtelijke context

04454 Concept0.1



VRIP Kunstwerken Ooijen-Wanssum

Documentcode:  Versie:   Status   Datum:   
1503332-1080	 	 2.0	 	 	 Definitief		 	 26-07-2017	 	

            Pagina:
            11

2.3.2. Ontwerpuitganspunten 

-Brug volledig uitgevoerd uit beton conform eis SES-00894
-Brug Haven ingensoerd

2.3.3. Ontwerpopgave voor het VO

-Brug uitgevoerd in drie velden 20-60-20 m of in één enkel overspanning van 68m

-Ruimtelijke inpassing van de betonnen brug. De overspanning haven kan niet 
als een onderdoorgang beschouwd worden, de overspanning is inderdaad te 
groot. Een keus zou kunnen zijn om aan die brug een andere taal te geven. Op de 
voorgestelde visualisatie is de hierarchie tussen het dek een de pijlers verwisseld. 
Deze laatste zijn als robuste en zichtbare elementen ontworpen en het dek wordt 
secundair. Een poorteffect naar de haven is dus door de twee sculpturale pijlers 
uitgevoerd. 
Dit effect is door de lokale verjonging van het dwarsprofiel op de brug benadrukt. 
De leuning van de rondweg zou ook anders worden uitgevoerd dan de rest op de 
rondweg. 

04454 Concept0.1
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Visualisatie rondweg, 3 veldenVisualisatie rondweg, 3 velden

Visualisatie rondweg, 1 overspanning Visualisatie rondweg, 1 overspanning

04454 Concept0.1
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2.3.4. Ontwerpuitgangspunten

- Functionele dwarssectie : minimale breedte : 3,5 m 
- De fietsbrug, die de rondweg oversteekt, moet een aanrijdbelasting kunnen 
opvangen. De kracht is afhankelijk van de hoogte van het dek tov de onderliggende 
weg. Om de huidige ontwerp van het stalen dek te kunnen behouden, bedraagt die 
kracht maximaal 1000 kN. Het heeft de volgende consequenties :
 - De brug moet van 1 m verhoogd worden.
 - De overspanning moet tot 34 m beperkt worden. 

- De leuning op de landhoofden is vormgegeven met verticale lamellen welke dienen 
te voldoen aan het bouwbesluit. Voor de fietsbrug, een bouwwerk geen gebouw 
zijnde zonder bijeenkomstfunctie geldt :
 -horizontale afstand kleiner dan 0,05m tussen vloerenafscheiding.
 -bovenregel mag geen onderbreking hebben groter dan 0,1m en onderzijde  
  leuning.
 -Er zijn geen openingen waardoor een bol kan passeren met een diameter  
  groter dan 0,5m.

2.3.5. Ontwerpopgave voor het VO

- Consequentie van het uitgangspunt hierboven is dat de landhoofden niet meer 
onzichtbaar kunnen zijn. Het betreft hier de inpassing van de landhoofden in de 
insnijding van de rondweg. Op de voorgestelde visualisatie zijn de landhoofden als 
bastions verwerkt, zoals op de andere kunstwerken van het project. De wanden 
kunnen hier ook met horizontale groeven afgewerkt worden.
- Kleur van de brug: nu wordt geopteerd voor een zandkleur welke zal   
aansluiten bij het beton van de landhoofden. In latere fase zal een definitieve 
kleurkeuze gemaakt worden.

2.4. Fietsbrug

2.4.1. Vormgeving van de brug

De fietsbrug kruist de nieuwe Rondweg ter hoogte van de Meerlosebaan. Het profiel 
van de insnijding in het hoge terras moet het sterke element blijven. We zien de 
fietsbrug als een licht en minimalistisch object met een onzichtbaar landhoofd. De 
dragende structuur is in de hoogte van de leuning geïntegreerd. Deze is als een 
uitgelaserde plaat uitgevoerd.

Jaagpadbrug, Ney&Partners

Brug te Vervies, Ney&Partners

04454 Concept0.1
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Visualisatie van de fietsbrug
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2.5. Fietstunnel 

De ontwerpogaven van het concpet vrip (Afwerking wand, leuningswerk, verlichting 
toegang naar pomput) zijn nu verwerkt in het VO van de kunstwerken (zie tekening).

2.5.1. Ontwerpopgave voor het DO

-Bepalen van de afmetingen van de horizontale groeven.

Visualisatie van de fietstunnel

04454 Concept0.1
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3. BRUG CENTRUM WANSSUM 

3.1. Vormgeving en ruimtelijke inpassing
 
De brug in het centrum van Wanssum verdient speciale aandacht. Dit kunstwerk is 
niet enkel een verbinding, maar ook een bestemming. De brug vormt samen met zijn 
directe omgeving een plein in de kern van Wanssum. Zoals de bruggen van de Oude 
Maasarm is de brug ter plaatse gestort met een monolitische verbinding tussen het 
dek en de pijlers. Ten opzichte van de twee andere bruggen heeft dit kunstwerk een 
meer ontwikkelde geometrie om de nodige verblijfsruimtes te kunnen aanbieden. 
Door een subtiel spel van niveaus krijgen de gebruikers die even op de zitbanken 
pauzeren, een rijkelijk uitzicht op het Molenbeekdaal en de jachthaven.
De twee landhoofden, ontworpen als bastions, zijn bekleed met hetzelfde type prefab 
panelen als de Rondweg. De dimensies van de groeven, de helling van de panelen, 
maar ook de kleur zullen specifiek aangepakt worden voor een optimale inpassing in 
de context. 

3.2. Ontwerpuitganspunten 

- Minimale funcitionele dwarsprofiel : breedte van 12m
- Helling van de pijlers 8/100, zelfde als de wanden van de landhoofden
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Visualisatie van de Doprshavenbrug
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Visualisatie van de Doprshavenbrug
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Visualisatie van de Doprshavenbrug
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3.3. Ontwerpopgave

Landhoofden/Bastion

- Kleur: de kleur zal op basis van proefstukken (50/50) bepaald worden. Op basis van 
een eerste shortlist zullen ze aan het Q-team gepresenteerd worden.
- Helling: 8/100
- Trappen en hellingen
- Ribbels op de koppen onderzoeken op technische haalbaarheid
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4. BRUGGEN OUDE MAASARM

4.1. Vormgeving en ruimtelijke inpassing 

De bruggen van Ooijen en Blitterswijck zijn continue, monolitisch ter plaatse gestorte 
betonnen kunstwerken, zonder voegen. Tussen de dijken vormt de brug een 
continue, ingetogen lijn. Het vermijden van voegen en het voorzien van een continue 
asfaltverharding op het brugdek verhogen de onderhoudsvriendelijkheid. Door de 
beperkte hoogte, de specifieke dwarsdoorsnede, en de transparante leuning heeft 
de brug een minimale visuele impact en een maximale transparantie. Het brugdek 
steunt op centrale pijlers met eenvoudige geometrie, welke in de schaduw van 
het dek bijna onzichtbaar worden. Brugdek en pijlers zijn monolitisch met elkaar 
verbonden en oplegtoestellen worden vermeden. Enkel op de landhoofden en de 
uiterste pijler is de brug voorzien van oplegtoestellen, zodat we hier een semi-
integraal kunstwerk bekomen; robuust en met een minimaal onderhoud.
De bekleding van de landhoofden/bastions volgt dezelfde principes als de Rondweg: 
prefab panelen met horizontale groeven. Voor een optimale integratie in het landelijk 
landschap van deze twee bruggen, en om rekening te houden met de specfieke 
schaal van de landhoofden, zullen de kleuren van deze panelen en de dimensies van 
de groeven specifiek voor die twee bruggen ontwikkeld worden. 

Het hoofdeel van de ontwerpogaven van het concept vrip zijn nu in de VO 
documenten verwerkt (nota’s en plannen).
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4.2. Ontwerpopgave voor DO  

Inpassing van de voertuigkerende leuning    

Als specifieke ontwerpopgave kunnen we vermelden :
- bepalen van de kleuren : test uit te voeren
- bepalen van de tussenafstand van de stijlen binnen de certificering
- uitwerken van het kapelement en de bevestiging van de leuningen
- detaillering randelement met insitu + slijtlaag

x = OO

Referentiebeeld brug te Noorwegen

Ontweropgave tussenafstand van de stijlen richtmaat tussen 3 en 4 m

04454 Concept0.1
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Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm
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Visualisatie van de bruggen voor de Oude MaasarmVisualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm
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Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm
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Visualisatie van de bruggen voor de Oude Maasarm
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Kleurtest door Geelen beton Principe van continuiteit van de groeven

1
2

verticale wand

1
2

- Dimensies van de groeven
Specifiek voor de wanden van Ooijen en Blitterswijk, in functie van hun dimensies

- Continuiteit van de groeven ter hoogte van de trappen

Prefab panelen
- Kleur van de panelen
De specifieke kleur voor de wanden van 
Ooijen en Blitterswijk, zal op basis van 
proefstukken (50/50) bepaald worden. 
Op basis van een eerste shortlist zullen 
ze aan het Q-team gepresenteerd 
worden. 

Referentie beeld: kleur van de locale aard
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Principe aansluiting leuning op bastionPrincipes bastions van de bruggen van de oude Maasarm

- Afwerking bovenrand van de wanden : deksteen met minimale hoogte

Aansluiting brugdek – Landhoofd

Opgave betreft hier de aansluiting van de leuning van de brug met de wanden van 
het landhoofden. 

Technische haalbaarheid van de ribbels op de koppen onderzoeken.
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5. OPGAVE KLEINE KUNSTWERKEN/STRAATMEUBILAIR 

Naast de hoofdkunstwerken zijn er een aantal kleine objecten die met dezelfde 
aandacht voor kwaliteit zullen ontworpen worden:

- Vlonder voor de dorpshaven (verbinding oost-west)
- Uitwateringskunstwerken
- Kleine kunstwerken
- Coupures
- Faunapassages
- Wandelbruggetjes
- Stuwconstructies
- Staalmeubilair (installatiekasten, OV masten, bebording en scheepvaartbebording)
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