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1. Inleiding
In het VRIP Totaal is het ontwerp met bijbehorende ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in het VRIP Concept ver-

der uitgewerkt op basis van: 

•	 Het commentaar op de VRIP concepten vanuit Mooder Maas en vanuit opdrachtgever/Q-team. 

•	 De technische uitwerking van de verschillende objecten. 

•	 Verdere	afstemming	met	de	verschillende	eigenaren/gebruikers.

•	 Vertaling van het ontwerp naar het 3d-model. 

Per deelgebied is een rapport opgesteld met daarin de verbeelding en toelichting van de ontwerpen. De basis 

hiervoor is de integrale plankaart, waarin alle deelgebieden aan elkaar zijn gekoppeld. Deze eerste versie van 

de integrale plankaart maakt duidelijk dat ze is samengesteld uit veel verschillende bronbestanden. De kaart is 

grafisch	nog	lang	niet	volmaakt	en	er	zijn	ook	nog	veel	aansluit	problemen	zichtbaar.	Deze	moeten	in	de	volgen-

de versie (DO) allemaal zijn opgelost. Voor het dijkontwerp bestaat de plankaart uit een verbeelding van het 3d 

model	en	geeft	daarmee	de	huidige	stand	van	zaken	weer.	In	bijgevoegde	schetsen	zijn	de	ontwerpprincipes	te	

zien.	De	infrastructuur	op	de	dijken	moet	voor	het	overgrote	deel	nog	technisch	worden	uitgewerkt.	

In dit rapport wordt primair ingegaan op het dijkontwerp. De uitwerking van het natuurgebied is terug te vinden in 

VRIP Totaal deelgebied 6. De uitwerking van de brug Ooijen is terug te vinden in het VRIP Totaal Kunstwerken. 

Interne verificatie (voor ontwerpende partij / ingenieursbureau)
Naam Functie Paraaf Datum

Opsteller Gepke Heun Stedebouwkundige 07-09-2017

Controle
Vrijgave Lodewijk van 

Nieuwenhuijze
Coördinerend 
landschapsarchitect

07-09-2017
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

2. Terugblik vorige fases

2.1 Ontwerpuitgangspunten EMVI-document
•	 Contrast tussen binnendijksgebied en natuurgebied vergroten. Heldere randen. 
•	 Dijken op de grens van het natuurgebied vormgeven als nieuwe steilranden met 

binnendijkse grondaanvullingen. 
•	 Maatwerk voor inpassing van de keringen langs de particuliere kavels. 
•	 De brug als één gebaar: van steilrand naar steilrand. Daartoe wordt de noor-

delijke steilrand (dijkring Ooijen) naar voren geschoven, en wordt het noordelijk 
landhoofd	hierin	geïntegreerd.	Aanplant	van	hardhoutooibos	op	grondaanvulling.	

•	 De brug kruist het natuurgebied haaks. Positie brug wordt verschoven. 
•	 Landhoofden	als	‘bastions’	en	entree	naar	het	natuurgebied.	Steilrand	afwerken	

met voorzetwanden. 
•	 Noordelijke	bastion:	hoofdpoort.	
•	 Entrees	naar	het	natuurgebied	door	middel	van	‘natuurpoorten’.
•	 Brugontwerp staat in dienst van het landschap. Brug in het werk gestort: slank en 

licht. Op enkelvoudige, geometrische pijlers. Geen randelementen, open leuning, 
houten geleide-rail, open goten.

•	 Natuurgebied: zie uitwerking deelgebied 6. 
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Waterkering als terrasrand (A-A’)

1:20 
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Ingepakte waterkering (B-B’)

Legenda

Oversteek Ooijen
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Bastion en landhoofd 

‘Maaskeienwand’

Fietspad

Natuurgebied

Natuurlijke rivieroever

Kwel- en overloopgeul

Kwelstroom

Zeggenmoeras

Nat grasland

Vochtig grasland

Droog grasland

Natuurlijk grasland

Struweel

Bosrand

Hoogwatervluchtplaats

Drempel met beekloop 
en stuw

Maaiveldhoogtes

Grens natuurgebied

Waterkeringen en grondaanvullingen

Nieuwe steilrand

Grondaanvulling

Te dempen watergang

Nieuwe watergang

Overkluisde watergang

Laanbeplanting

Hardhoutooibos

As waterkering PIP

Recreatief netwerk en beleving

Natuurpoort 

Hoogwaterroute: 
halfverharding

Voorjaarsroute:maaipad

Zomerroute: struinpad

Voorde met stapstenen

Bruggetje

Vlonder

Uitkijktoren

Zie pagina 5 voor dwars-
profielen A-A’, B-B’ en C-C’

Oversteek Ooijen (lengteprofiel)
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

2.2 Ontwerpuitgangspunten VRIP Concept

inpassing	natuurpoort	/	afrit

inpassing natuurpoort

inpassing op te 
hogen percelen

vormgeving
grondaanvulling

inpassing Hermans aansluiting 
steilrand op hoge gronddijk

kruising Blitterswijckseweg

aansluiting steilranddijk op 
hogegronddijk en inpassing 
dijkdoorlaat / kruising weg

inpassing	natuurpoort	/	afrit

doorontwerp	dijkprofiel	en	inrichting

inpassing	afrit

inpassing	afrit

inpassing natuurpoort

doorontwerp bastions en brug
aansluitingen op dijken

doorontwerp	dijkprofiel

doorontwerp	dijkprofiel

dijkontwerp:	afstemming	
camping/haven uitbreiding ja/nee

Op	de	plankaart	hiernaast	is	het	ontwerp	te	zien,	inclusief	de	benoemde	ontwerpopgaven.	Hieronder	staat	
een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen die op het VRIP Concept gemaakt zijn. 

Interne opmerkingen Mooder Maas:
De opmerkingen die vanuit Mooder Maas zijn gemaakt op het VRIP Concept Ooijen zijn al in de laatste 
versie	van	het	VRIP	Concept	verwerkt:	ofwel	door	het	ontwerp	daarop	aan	te	passen,	ofwel	door	deze	als	
ontwerpopgave voor het VRIP Totaal te benoemen. 

Samenvatting opmerkingen vanuit het Q-team:
•	 Minimaliseren van de buitendijkse aanberming van de steilranddijk (benodigd om tot een maximale 

hooogte van 2,5m te komen) en deze logisch/vloeiend inpassen. 
 > dit wordt verder opgepakt als onderdeel van het ontwerp van het natuurgebied. Zie deelgebied 6.

•	 Optimaliseren	grondkwaliteit/samenstelling	steilranddijk,	zodanig	dat	er	stroomdalflora	kan	groeien.	
Schrale	afwerking	van	zand/leem.

 > dit wordt verder opgepakt in de technische uitwerking van de grondopbouw van de dijk.

•	 Aandacht voor de overgangen van het ene type dijk in het andere type dijk. 
 > Schetsen van de dijkovergangen zijn opgenomen in het VRIP Totaal.
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

3. Algemene uitgangspunten

3.1 Dijktypologie
Hiernaast is een overzichtskaart opgenomen van de 
dijkringen met bijbehorende dijktypologie.

De drie type dijken die in dit deelgebied worden toegepast 
worden	op	de	pagina’s	hierna	nader	toegelicht.	



Documentcode:    Versie:    Status    Datum:   Pagina:
1503332-04444	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 6
 

VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

3.2 Basisprofielen3.2 Basisprofielen

Hieronder staan de belangrijkste ontwerpprincipes per type dijk weergegeven. 
Dit is conform de technische uitwerking in het VO dijken. 

Ontwerpprincipes steilranddijk:
•	 Asymmetrisch	profiel
•	 Grens van het natuurgebied
•	 Beheer/fietspad	op	theoretische	kruin	(3m	breed)
•	 Binnenzijde:		2m	‘berm’	in	beheer	waterschap,	daarna	medegebruik	mogelijk	

Bomen op 4m uit theoretische kruin. (NB dit geldt bij 1:20)
•	 Buitenzijde:	4,5m	erosiebuffer	+	2m	in	beheer	waterschap,	daarna	medegebruik	

mogelijk,	bomen	op	4m	uit	grens	erosiebuffer.	
•	 Totaal	11,5m	zone	beheerd	door	waterschap	(intensief,	gras).	Op	natuurbuffer	

extensiever. 
•	 Raster	kan	afhankelijk	van	de	situatie	of	bovenaan	de	dijk	ín	de	steilrand	of	

onderaan

Ontwerpopgave: Naast	het	beheer/fietspad	moet	er	nog	een	berm	van	0,75m	
ingepast worden. Deze mag niet op het binnentalud liggen, maar moet op de 
theoretische	kruin.	Dit	betekent	dat	de	kruin	0,75m	breder	wordt.	Het	medegebruik	
schuift	hiermee	ook	0,75m	op	naar	binnen,	alsook	de	snijlijn	met	bestaand	maaiveld.	
Dit moet in het DO nog worden ingepast. 

Ontwerpopgave: De kruin van de steilranddijk loopt nu met 1:100 op, de steilrand is 
het	hoogste	punt.	Dit	maakt	een	goede	afwatering	van	het	fietspad	met	dakprofiel	niet	
mogelijk.	Wordt	aangepast	naar	1:100	naar	beneden	richting	steilrand,	het	fietspad	is	
dan het hoogste punt. 

Ontwerpopgave:	beëindiging	beheerszone	waterschap.	Overgang	intensief/extensief	
beheerd grasland en positie rasters. 

Ontwerpprincipes hoge gronddijk:
•	 80cm overhoogte boven ontwerpdijkhoogte
•	 minimaal 4,5m breed op de kruin
•	 taluds	1:20	of	in	ieder	geval	flauwer	dan	1:8
•	 volledig medegebruik mogelijk (ook bos). 

Ontwerpopgave: Deze	afmetingen	zijn	nog	niet	formeel	goedgekeurd	en	vastgelegd.	
Overleg met het waterschap loopt en leidt mogelijk nog tot aanpassingen. 

Ontwerpprincipes klassieke waterkering
•	 Taluds 1:3
•	 Kruin 4,5m
•	 Afstand	bomen	binnenzijde:	5,5m	uit	kernzone	(=	ca	8	tot	8,5m	uit	teenlijn)
•	 Afstand	bomen	buitenzijde:	5,5m	uit	kernzone	(=	8m	uit	teenlijn)

Ontwerpopgave: Optimaliseren	(verminderen)	afstand	tot	bomen	in	overleg	met	
Waterschap

> Zie ook de technische principe profielen op de volgende pagina’s. 
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.1 Dijkring Ooijen

1:5000

De	plankaart	van	het	dijkontwerp	bestaat	uit	een	verbeelding	van	het	3d	model	en	geeft	de	huidige	stand	van	zaken	weer.	Op	veel	punten	is	het	ontwerp	nog	niet	goed	uitgetekend.	Dit	is	met	name	te	zien	aan	de	hoogtelijnen	die	nog	niet	

goed	op	elkaar	aansluiten.	De	ontwerpopgaven	voor	het	DO	worden	in	de	volgende	paragrafen	nader	toegelicht.	Ook	grafisch	is	de	kaart	nog	lang	niet	volmaakt	en	zal	richting	DO	verder	worden	doorgewerkt.	

4. Toelichting op de ontwerpvoorstellen 
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4.1.1 Zuidrand dijkring Ooijen

Steilranddijk langs de camping tot bastion Ooijen 

Ontwerpuitgangspunten: 
•	 Beheerpad	op	kruin	van	de	dijk,	geen	fietspad.	Wel	medegebruik	als	wandelpad	

mogelijk
•	 Raster	op	de	kruin,	op	rand	natuurbuffer.	
•	 Binnendijks	aanhelen	met	flauw	talud	tot	PIP-grens.	Behoud	watergang
•	 Aanleg bosperceel op binnentalud 
•	 Gebruik als hoogwatervluchtplaats
•	 Bastion	als	hoofdpoort	van	het	natuurgebied.	

Ontwerpopgave: 
•	 Inpassing	hoogwatervluchtplaats	en	opgang	daarnaartoe	vanaf	het	natuurgebied.	

Ontwerpprincipe:	steilrand	loopt	weg	in	hogegronddijk	met	flauwer	talud	waar	
de kudde langs omhoog kan lopen. Ontwerp aansluiting op bastion en inpassing 
hellingbaan en trap. Beëindiging beheerpad. 

•	 Detaillering aansluiting binnentalud steilranddijk op bestaand maaiveld. 

51
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Bastion Ooijen

Ontwerpuitgangspunten: 
•	 Hoofdpoort	naar	het	natuurgebied.	Rustpunt	en	informatievoorziening.	

Overstappunt	fiets/wandel	en	auto/wandel.	Entree	naar	het	lager	gelegen	
natuurgebied doormiddel van een trap en hellingbaan.

•	 Behoud	zicht	op	het	kasteel	(geen	bomen	in	zichtas	vanaf	de	brug).	Bastion	
vormgeven als nieuw voorterrein van het kasteel

•	 Steilrand	ter	plaatse	van	het	bastion	afwerken	met	voorzetwanden	(=	landhoofd	
brug) 

•	 Parkeren inpassen tussen de slotgracht en het bastion (met hagen)
•	 Inkadering van het kasteel met twee boscomplexen aan weerszijden 

(hardhoutooibos)
•	 Profiel	Blitterswijckseweg:	rijbaan	+	fietssuggestiestroken.	Behoud	huidige	

bomenrij in talud langs de slotgracht, aanbrengen losse rij nieuwe bomen aan 
westzijde Blitterswijckseweg. 2m brede bermen. 

•	 Oversteek	fietsers	en	entree	camping	en	kasteel	Ooijen:	fietssuggestiestroken	
vloeiend	aansluiten	op	de	vrijliggende	fietspaden	op	de	brug.	Linker	en	rechter	
zijde	met	dezelfde	vormentaal.	Aandacht	voor	verkeersveiligheid	overstekende	
fietsers	en	in-	en	uitrit	parkeerplaats.	

Ontwerpopgaven: 
•	 Doorontwerp	inrichting	van	het	bastion	als	hoofdpoort	van	het	natuurgebied	

(vormgeving	rustpunt,	informatievoorziening,	fietsenstalling,	hellingbaan,	trap,	
type verharding, verlichting, beplanting etc.). 

•	 Uitwerking ontwerp parkeerplaats
•	 Ontwerp	kruispunt	infrastructuur:	afhankelijk	van	keuze	in	modellen	voor	

steilranddijk aan westzijde van het bastion: zie volgende pagina. 
•	 Maaiveldontwerp: aansluiting steilranddijken op bastion. Inpassing opgang 

Ooijenseweg en hoogwatervluchtplaats. Hoogtelijnen sluiten nog niet goed op 
elkaar aan. 

•	 Detaillering voorzetwand en bordes bastion en aansluiting daarvan op steilrand, 
aandacht voor hoekaansluitingen. 

•	 Ontwikkelen aanleg- en beheerprincipes hardhoutooibos binnen dijkring. Kan dit 
meebegraasd	worden?	Spontane	ontwikkeling	of	aanplant?	

•	 Doorontwerp benodigde voorzieningen vleermuisroute
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Verdere detaillering tot DO
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Steilranddijk vanaf het bastion tot Hermans

Ontwerpuitgangspunten:
•	 Fietspad op de dijk, langs de steilrand. Ter hoogte van de Ganzenkampstraat naar beneden het natuurgebied in (natuurpoort). 
•	 Inpassing bedrijventerrein Oerlemans met bos
•	 Nog	drie	modellen	ten	aanzien	van	de	positie	van	de	theoretische	kruin	en	fietspad	(zie	schetsen	op	deze	en	volgende	pagina’s)

Ontwerpopgaven: 
•	 Keuze tussen de drie modellen. 
•	 Ontwerp	aansluiting	van	de	steilranddijk	op	het	bastion	en	de	Ooijenseweg	die	omhoog	gaat	richting	de	brug.	Hoogteverloop	maaiveld	op	elkaar	afstemmen.	
•	 Inpassing watergang langs terrein Oerlemans: mogelijk verleggen naar de noordzijde van het bedrijventerrein. 

Voorkeursmodel (model 1)
Fiets/beheerpad op theoretische kruin. 
Bosperceel op binnentalud. 
Fietspad sluit in rechte lijn aan op het kruispunt bij bastion Ooijen. Dit betekent dat op één hoekje het niet 
past binnen PIP. Opties: 
1.	Theoretische	kruin	wel	binnen	PIP	leggen	(bredere	natuurbuffer,	steilrand	blijft	ligge),	maar	voor	dit	kleine	
stukje	het	fietspad	niet	op	de	theoretische	kruin	leggen	maar	op	de	natuurbuffer.	Afstemming	waterschap.	
2. PIP aanpassing. 
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Terugvaloptie (model 2)
Fiets/beheerpad op theoretische kruin. 
Bosperceel op binnentalud. 
Fietspad/kruin	buigt	richting	het	bastion	af,	zodat	het	theoretische	dijkprofiel	binnen	het	PIP	blijft.	
Verloop	fietspad	sluit	aan	op	verloop	aan	zuidzijde	van	het	bastion.	

1:2000

bastion noord

bastion zuid

brug

fietspad

fietspad
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Model 3
•	 Positie	theoretische	kruin	conform	referentieontwerp.	
•	 Als	zodanig	afgestemd	met	Oerlemans.	
•	 Fietspad	op	4m	vanaf	de	steilrand.	
•	 Blijft	weinig	ruimte	over	voor	de	inpassing	van	een	bossingel	op	de	natuurbuffer
•	 Dubbele padenstructuur 

1:2000

fietspad

fietspad

beheerpad

steilrand

Schanskorf	ca.	40cm	dik.	Onder	8gr.	naar	achteren.	Ca.	40cm	boven	maaiveld.

Fietspad onderlangs steilrand

Afrit fietspad naar natuurgebied: natuurpoort
•	 Fietspad	snijdt	door	de	erosie-	en	natuurbuffer	van	de	steilranddijk	heen	

naar beneden. 
•	 Zijkanten insnijding opvangen met schanskorven. 
•	 Natuurpoort markeren met bomen

Ontwerpopgave: Verder technische uitwerking en detaillering vormgeving. 
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.1.2 Westrand dijkring Ooijen

Aansluiting steilranddijk op hoge grond, inpassing Hermans

Ontwerpuitgangspunten
•	 Steilrand vouwt om het kavel heen en loopt weg in hoge grond
•	 Fietspad onder aan de steilrand t.b.v. privacy Hermans en sluit aan op de Nachtegaalstraat. Raster op de kruin, 

zodat	je	beneden	echt	langs	de	steilrand	fietst,	zonder	raster	daartussen.	Op	de	dijk	alleen	beheerpad.	
•	 Verleggen Nachtegaalstraat naar westen, loopt langs de steilrand mee omhoog naar de Blitterswijckseweg. 
•	 Afrit	naar	Hermans	sluit	aan	op	dijkhoogte	en	loopt	schuin	langs	het	binnentalud	naar	beneden.	
•	 Binnentalud	steilranddijk	aanhelen	tot	maaiveld	(formele	deel	tuin	behouden,	mogelijk	zuid-westelijk	deel	tuin	mee	

ophogen - overleg nodig met Hermans). Binnenberm in gebruik geven Hermans.

Ontwerpopgave:	Nadere	detaillering.	Inpasing	afrit	(verkanting	van	de	weg	en	benodigde	bochtstralen,	behoud	flauw	
binnentalud	zonder	‘aanbermingen’),	nader	detailleren	binnentalud	(aansluiting	op	maaiveld),	verdere	afstemming	met	
Hermans. 
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Ontwerpuitgangspunten
•	 Hogegronddijk. Overhoogte 80cm.Taluds ca. 1:20
•	 Blitterswijckseweg ophogen en op de hogegronddijk leggen. 
•	 Ganzenkampstraat loopt over de hogegronddijk heen om op hoogte aan te sluiten op de 

Blitterswijckseweg. 

Ontwerpopgave: Detaillering maaiveldverloop. Inpassing wegontwerp. 

Dijkovergang Blitterswijckseweg

Verdere detaillering tot DO



Documentcode:    Versie:    Status    Datum:   Pagina:
1503332-04444	 	 	 	 2.0	 	 	 	 Definitief		 	 	 07-09-2017	 	 	 	 	 16
 

VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Hoge gronddijk en aansluiting op steilranddijk
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Ontwerpuitgangspunten 
•	 Hoge gronddijk. 80cm overhoogte. Grondgebruik loopt door over de dijk. Aanvullen binnendijkse laagte
•	 Aansluiting	op	steilranddijk:	steilrand	loopt	weg	in	hoge	grond.	De	hoge	grond	‘vouwt’	als	het	ware	om	de	steilrand	heen	(zie	ook	inzoom	op	de	volgende	pagina)

Ontwerpopgave: 
•	 In overleg eigenaren vastleggen omvang grondaanvulling
•	 Verder detaillering aansluiting hoge gronddijk op steilranddijk. Inpassing dijkdoorlaat watergang. Inpassing dijkovergang landbouwontsluitingsweg: kruising op dijkhoogte, 

overhoogte van 80cm begint pas naast de weg, deze bredere berm als waterkering beheren. 

1:3000

verdere detaillering tot DO

Detailleren maaiveldontwerp

1:2000, schets aansluiting
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.1.3 Noordoostrand dijkring Ooijen

Ontwerpuitgangspunten 
•	 Steilranddijk. Binnentalud aanhelen tot PIP grens (ca. 1:6  tot 1:10)
•	 Beheerpad op de theoretische kruin. Medegebruik als wandelpad mogelijk.
•	 Raster	op	de	grens	met	de	natuurbuffer	
•	 Huidige dijk verwijderen
•	 Medegebruik binnenberm door camping mogelijk. 

Ontwerpopgave: 
•	 Nadere detaillering binnentalud en aansluiting op maaiveld. Overgangen verschillende taludhellingen vormgeven. 
•	 Inpassing natuurpoort
•	 Doorontwerp aansluiting op hoge gronddijk en inpassing dijkovergang en waterdoorlaat
•	 Afstemming	dijktracé	op	PIP	contour
•	 Inpassing aanberming buitenzijde in maaiveldontwerp natuurgebied
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.2 Dijkring Broekhuizen

14

4

De	plankaart	van	het	dijkontwerp	bestaat	uit	een	verbeelding	van	het	3d	model	en	geeft	de	huidige	stand	van	zaken	weer.	Op	veel	punten	is	het	ontwerp	nog	niet	goed	uitgetekend.	Dit	is	met	name	te	zien	aan	de	hoogtelijnen	die	nog	niet	

goed	op	elkaar	aansluiten.	De	ontwerpopgaven	voor	het	DO	worden	in	de	volgende	paragrafen	nader	toegelicht.	Ook	grafisch	is	de	kaart	nog	lang	niet	volmaakt	en	zal	richting	DO	verder	worden	doorgewerkt.	
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.2.1  Steilranddijk langs de Broekstraat 

Ontwerpprincipes:
•	 Steilranddijk langs de Broekstraat en de Weerd Ooijen. Tevens grens 

natuurgebied. Fietspad op de kruin van de steilranddijk. 
•	 Toegang tot natuurgebied middels natuurpoorten, gemarkeerd met bomen, 

verder is de kruin leeg (gras). 
•	 Sluiting dijkring aan westzijde doormiddel van hogegronddijk. Bastion als schakel 

tussen beide dijktypes

Ontwerpopgaven:
•	 Doorontwerp	op/afritten	en	natuurpoorten.	
•	 Detaillering aansluiting binnentalud op maaiveld (aansluiten op bestaande 

watergangen, behoud bomenlaan langs Broekstraat) en overgangen in 
taludhellingen

•	 Detaillering overgangen in hoogte steilranddijk: geleidelijke overgang
•	 In	overleg	met	beheerders	bepalen	positie	raster.	Vanuit	beleving	vanaf	de	

dijk geredeneerd raster onderaan plaatsen. Vanuit beheersoptiek op grens 
natuurbuffer.	Mogelijk	geen	raster	nodig?
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Op/afritten en natuurpoorten

Ontwerpprincipes: 
•	 Op/afritten:	schuin	langs	binnenberm	naar	beneden	

(vleugelaansluiting)
•	 Natuurpoort:	pad	snijdt	door	de	erosie-	en	natuurbuffer	

van de steilranddijk heen schuin naar beneden (met 
stromingsrichting mee). Zijkanten insnijding opvangen met 
schanskorven. Natuurpoort markeren met bomen

•	 Natuurpoorten toegankelijk voor: zie kaart vorige pagina:
•	 Talud	wandelaars	1:7
•	 Talud	fietsers	1:12,5
•	 Talud invaliden: 1:25

Ontwerpopgaven: 
•	 Verdere technische uitwerking en detaillering vormgeving. 
•	 Ontwerpvoorstel	voor	invalidenafrit	nog	uitwerken:	talud	1:25	

is zo lang dat er geen sprake meer is van een echte doorsnij-
ding van de steilrand. Andere oplossing voor uitwerken? Op 
deze plek is ook een doorgang van riooloverstort voorzien?

wandelaar: graspad 2m breed

fiets/invaliden: pad 3m berm met bermen van 1m aan weerszijden

algemeen ontwerpprincipe natuurpoort voor wandelaars
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.2.2 Steilranddijk langs de Broekstraat - aansluiting zuidzijde

•	 Steilranddijk loopt weg in hoge grond
•	 Fietspad	buigt	achter	transformatorhuisje	langs	af	naar	de	Broekstraat
•	 Op steilranddijk alleen beheer/wandelpad
•	 steenuil in meest zuidelijke punt bij aansluiting op hoge grond. Aanpassing 

ontwerp	niet	nodig.	Mogelijk	ontheffing.	Gebied	wordt	nu	begraasd	door	schapen.	
Afstemming	met	waterschap:	beheer	dijk	door	schapen?

Ontwerpopgaven:
•	 Doorontwerp	op/afrit.	Aansluiting	op	reeds	aangelegde	middengeleider?	
•	 Aandacht voor steenuil in meest zuidelijke punt bij aansluiting op hoge grond. 

Aanpassing	ontwerp	niet	nodig,	wel	mogelijk	ontheffing.	Perceel	wordt	nu	
begraasd	door	schapen.	Afstemming	met	waterschap:	beheer	dijk	door	schapen?
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.2.3 Steilranddijk langs de Broekstraat - aansluiting op bastion

Ontwerpprincipes: 
•	 Overgang tussen steilranddijk en hogegronddijk bij het bastion
•	 Opgang Ooijenseweg richting de brug: weg ligt op maaiveld, geen aanvullende 

taluds.  Fietspad sluit met een vloeiende bocht aan. 
•	 Benodigde overhoogte van de hogegronddijk combineren met de gevraagde 

zichtwal in de bocht langs de Ooijenseweg bij de opgang naar de brug.
•	 Bomen	langs	zuidzijde	van	de	Ooijenseweg	om	de	7m	t.b.v.	vleermuisroute
•	 Inpassing nieuw bouwkavel aan zuidzijde Ooijenseweg

Ontwerpopgave: 
•	 Detaillering maaiveldontwerp bij aansluiting bastion: aansluiting steilranddijk op 

hogegronddijk	en	inpassing	infrastructuur	als	1	grondlichaam	vormgeven
•	 Doorontwerp	inrichting	bastion:	rustpunt,	informatie,	oversteek	fietsers	nog	

nodig?, nog overige voorzieningen? toegang tot natuurgebied, beplanting, 
materialisatie

•	 Doorontwerp	verloop	fietspad	en	verkeerskruising	Ooijenseweg:	vloeiende	
belijning.	Afstemming	met	positie	theoretische	kruin	en	beheerpad!	Afstemmen	
met	te	behouden	bomen!

•	 Inpassing bouwkavel
•	 Doorontwerp beplantingsvoorstel tbv vleermuisroute. Bomen bij voorkeur tussen 

de	weg	en	het	fietspad,	nu	is	de	berm	daarvoor	grotendeels	te	smal.	
•	 Afwatering	nog	nodig?	
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

4.2.4 Hogegronddijk - sluiting dijkring westzijde 

Ontwerpprincipes: 
•	 Hoge	gronddijk	om	dijkring	te	sluiten.	Minimale	taluds	1:8,	waar	mogelijk	flauwer	(ca.	1:20	of	flauwer)	
•	 Aanvullen slenk oostelijk van Ganzenkampstraat: behoud zuidelijke steilrand en deze markanter maken door verplaatsing waterloop naar zuidzijde van de slenk. Vanuit noordzijde aanvullen. 
•	 Aanvullen	slenk	westelijk	van	de	Ganzenkampstraat:	behoud	watergang	op	huidige	locatie	conform	afspraken	eigenaren/gebruikers.	Natte	plekken	in	slenk	beperkt	aanvullen	(max	50cm).	
•	 Realiseren twee nieuwe bouwkavels op dijkhoogte aan de weg Zeelberg
•	 Overgang van de weg Zeelberg over de hoge gronddijk: weg ligt op maaiveld, geen aanvullende taluds. 
•	 Ten westen van de dijkovergang ligt de weg ingesneden in de grondaanvulling. Zoveel mogelijk behoud bomenrij langs weg Zeelberg. 
•	 Aanvullend ophogen natte plekken t.b.v. agrarisch gebruik: zie kaartje  

Ontwerpopgave: 
•	 Detaillering	maaiveldontwerp	en	afstemmen	met	eigenaren/gebruikers
•	 Ontwerp grondaanvullingen natte plekken
•	 Steenuil	bij	Zeelberg,	naast	nieuwe	bouwkavels:	mogelijk	tussengelegen	perceel	niet	ophogen	tbv	behoud	grasland	als	foerageergebied?	

Aan te vullen natte plekken
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VRIP Totaal Deelgebied 1. Ooijen

Principe	profiel	A

Huidige situatie

Ontwerpprincipe

grondaanvulling slenk behoud bomenrijbehoud steilrand

door gebruik van ingevlogen hoogtes is 
de steilrand niet goed zichtbaar

nieuwe
watergang

huidige weg met bomenrij en 
watergang

Principe	profiel	B

Principe	profiel	nieuwe	watergang Ontwerpprincipe aanvullen slenk

holle weggrondaanvulling slenk nieuw bouwkavelbehoud steilrand

verleggen watergang 
naar zuidzijde slenk

A

B

door gebruik van ingevlogen hoogtes is 
de steilrand niet goed zichtbaar

Huidige situatie

Ontwerpprincipe
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Grondaanvulling Beerendonck

Ontwerpprincipes: 
•	 Hogegronddijk i.c.m. gewenste grondaanvulling huiskavel
•	 Aanleg nieuwe zaksloot aan oostzijde, inkorten huidige sloot aan de westzijde
•	 Flauwe	taluds	ca.	1:100	(=	eis	eigenaar),	richting	watergang	steiler
•	 Behoud oostelijk deel steilrand en bomenlaan/houtwal t.b.v. das, herplant overig deel

Ontwerpopgave: 
•	 Ontwerpvoorstel moet nog getoetst worden met eigenaar/gebruiker
•	 Om	aan	te	sluiten	op	hoge	grond	moet	er	aangevuld	worden	buiten	de	grens	aanvulling	conform	PIP:	afstemming	eigenaren/gebruikers	nodig
•	 Waterhuishoudkundige check en bepalen % taluds richting watergang
•	 Afstemming	ecologie:	das
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4.3 Oversteek Ooijen

Zie voor de uitwerking van de brug het VRIP kunstwerken

VRIP Kunstwerken Ooijen-Wanssum
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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

1:2000

VRIP Kunstwerken Ooijen-Wanssum
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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

VRIP Kunstwerken Ooijen-Wanssum
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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.

200m
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4.4 Weerd en instroom Ooijen

Zie voor de uitwerking van het natuurgebied het VRIP Groenblauw, deelgebied 6

1:10 000
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Bijlage 1. Legenda 

LAW9 Pieterpad 2

Zomerroute (paaltjes)

Voorjaarsroute (maaipad)

Struinroute nieuw (paaltjes)

Struinpaden bestaand

Bestaand fietspadennetwerk

Bestaand wandelnetwerk

Hoogwaterroute (halfverharding)

Struinpaden nieuw (maaipad)

Informatie

Parkeren

Koffie

Hotel / logies

Brasserie / restaurant

Bakker

Zitplekken: PM

Fietspaden bestaand, opnemen in routenetwerk

Fietspaden nieuw

Veerpont

Natuurpoort

Uitkijktoren / uitkijkheuvel

Plaatbrug

Duiker

Voorde - berijdbaar (type 1)

Voorde - passage met stapstenen (type 2)

Vlonder

bezienswaardigheid

Beheerpad op dijk

NETWERK

Te kappen bomen

Beplanting handhaven

Markante boom, handhaven

inplanten, uitgerasterd, x jaar

spontane ontwikkeling, uitgerasterd, x jaar

Te verwijderen struweel/beplanting

Markante boom, aanplaten, uitgerasterd/boomkorf, x jaar

insteeklijn talud

inzaaien (niet vergraven akkers)

Permanent raster

Tijdelijk raster, in natuurgebied

afgraven

contourlijnen

ophogen

Veerooster

ontwerpadvies

GROENSTRUCTUUR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

DO

DO

DO

DO

DO

DO

Steilrand

Beheerpad

Grens erosiebuffer

Fietspad

Gras, waterkeringbeheer

Medegebruikszone

Hoogtelijnen (om de 50 cm)

Raster

Landhoofd bruggen (bastion)

Nog te ontwerpen waterdoorlaat

WATERKERINGEN

Bestaand bos/ bosperceel

Aanbrengen bos/ bosperceel

Aanbrengen boszoom/ -mantel

Aanbrengen houtwal

Aanleggen laanbeplanting

Bestaande bomen (deels indicatief
op basis van luchtfoto)

Te verwijderen bomen

Aanbrengen struweel

Aanbrengen lage beplanting op
talud rondweg

Realiseren Ruiggraslandberm

Grasland,  intensiefbeheer

Grasland, waterkeringbeheer

Doorzetten fietsroute

Plaatsen Dassentunnel (* = extra
wensen dassenwerkgroep)

Plaatsen Ecotunnel

Aanbrengen dassenraster

Doorzetten wandelroute

Rijweg komt te vervallen

Voertuigkering

Plangrens

RONDWEG

Bestaand bos/ bosperceel

Aanbrengen bos/ bosperceel

Aanbrengen boszoom/ -mantel

Aanbrengen houtwal

Aanleggen laanbeplanting

Bestaande bomen (deels indicatief
op basis van luchtfoto)

Te verwijderen bomen

Aanbrengen struweel

Aanbrengen lage beplanting op
talud rondweg

Realiseren Ruiggraslandberm

Grasland,  intensiefbeheer

Grasland, waterkeringbeheer

Doorzetten fietsroute

Plaatsen Dassentunnel (* = extra
wensen dassenwerkgroep)

Plaatsen Ecotunnel

Aanbrengen dassenraster

Doorzetten wandelroute

Rijweg komt te vervallen

Voertuigkering

Plangrens

RONDWEG

Gebakken steen, dikformaat, keperverband

Rammelstrook, Zweeds Graniet, halfsteensverband

Stabilizer halfverharding

Projectband

Plateauband

Betonnen muurtje

Betonnen trap

Prefab betonnen rand

Grasland, waterkeringbeheer

Grasland, intensief beheer

Nieuwe bomen

Bestaande bomen

Nieuwe esdoornhaag

Schanskorf

Waterkering opgenomen in schanskorf

Waterkering (stalen damwand )

Stalen damwand rond dorps- en industriehaven
en bij helling auto-afzetplaats

Stalen markeerpaal

Dukdalf

Bestaande Esdoornhaag

KERN WANSSUM


