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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

De komende jaren worden in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum tal van maatregelen 

genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken 

verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Waar mogelijk gaat de reactivering van de Oude Maasarm en 

de inrichting van de hoogwatergeulen hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe robuuste riviernatuur. In 

de MIRT-verkenning (2012) zijn de volgende doelstellingen voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 

opgenomen: 

 1/250 jaar hoogwaterbescherming achter de kades uiterlijk gereed in 2020 (wenselijk voor 2017); 

 Waterstandsdaling van 35 cm bij rivierkilometer 123 bij een Maasafvoer van 3275 m3/sec, waarvan 

10 cm ter compensatie van de opstuwing door kademaatregelen uit het Maaswerkenproject. Op de 

lange termijn 25 cm waterstandsdaling in het kader van het Deltaprogramma rivieren; 

 Ontwikkelen van natuur en landschap. Aankoop en inrichting Veerman-EHS uiterlijk 2015 gereed; 

 Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. 

 

Op 1 februari jongstleden heeft het Projectbureau Ooijen-Wanssum een Initiatievenloket geopend. Bedrijven 

die nu of in de toekomst plannen hebben in het stroomvoerend of bergend winterbed van de Maas, kunnen 

hun initiatieven indienen bij het digitale initiatievenloket van projectbureau Ooijen-Wanssum.  

 

Deze rapportage geeft een toelichting op het initiatief ‘Kop van Ooijen’ van Smals Bouwgrondstoffen bv 

(Smals) en haar projectpartners Teunesen Zand en Grint bv, Recreatiepark Kasteel Ooijen/Heijmans. 

 

Wij beseffen ons dat de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum tot ontwikkeling komt in een fase waarin het 

beleid en de regelgeving met betrekking tot hoogwaterveiligheid en landschap en natuur zich op een 

kantelpunt bevinden. De focus in het denken en handelen ten aanzien van hoogwaterveiligheid en 

natuurontwikkeling zal als gevolg van het Deltaprogramma en het nieuwe provinciale natuurbeleid ‘natuurlijk 

eenvoudig’ verschuiven van korte termijn doelen naar duurzame oplossingen voor de lange termijn. Het is 

onze ambitie om te anticiperen op deze ontwikkelingen en de Kop van Ooijen ‘Delta-proof’ in te richten én te 

beheren.  

 

1.2. Voorgeschiedenis 

In 1999 heeft Smals zich als eigenaar van de gronden in Ooijen gewend tot het Projectbureau De 

Maaswerken. Doel was om op basis van de “Leidraad Deelname Realisatie Hoogwatergeul en 

Weerdverlaging Ooijen” van mei 1999 de werkzaamheden in Ooijen uit te voeren. Bij de vaststelling van het 

Tracébesluit Zandmaas in 2002 is de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen echter buiten het 

maatregelenpakket gehouden. Daarna heeft Smals de rivierverruimingsmaatregelen rond Ooijen 

heroverwogen. De heroverweging van de rivierverruimingsmaatregelen rond Ooijen resulteerde in 2003 in 

het initiatief “Kop van Ooijen”. 

 

2004: Smals presenteert plan ‘Kop van Ooijen’ 

In het voorjaar van 2004 heeft Smals Bouwgrondstoffen B.V. haar visie gepresenteerd op een integrale 

gebiedsontwikkeling van de Oude Maasarm tussen Broekhuizenvorst en Wanssum (Grontmij, 2004). In deze 

gebiedsvisie is de rivierverruiming en natuurontwikkeling rond de kern Ooijen in meer detail uitgewerkt. Het 
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bijbehorende plan heeft de titel ‘Kop van Ooijen’ meegekregen. Op basis van dit initiatief heeft in 2004 

veelvuldig overleg plaatsgevonden met de betrokken overheden en instanties. 

 

 

Figuur 1: Plan Kop van Ooijen 2004 

 

2009: Planoptimalisatie landschap en natuur 

In september 2009 heeft het gebiedsbureau Ooijen-Wanssum het Ontwerp-Gebiedsplan Ooijen-Wanssum 

gepresenteerd. In het gebiedsplan zijn de ruimtelijke opgaven voor de Oude Maasarm uitgewerkt. Het 

Gebiedsplan vormde tevens het kader voor de uitwerking van deelplannen door marktpartijen.  

 

Dit was voor Smals reden haar oorspronkelijke plan te optimaliseren in het licht van landschap en natuur, 

zodat een goede aansluiting wordt verkregen op het blauwe lint van Staatsbosbeheer en op de hoogwater- 

en natuurdoelen in het gebiedsplan van het projectbureau Ooijen-Wanssum (zie figuur 2). Voor de 

optimalisering van het plan Kop van Ooijen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 goede landschappelijke en waterhuishoudkundige aansluiting van het deelproject Kop van Ooijen op 

het blauwe lint. Belangrijk daarin is het maximaal benutten van kwel als brongebied voor de te 

realiseren kwelrivier; 
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 betere aansluiting op de doelen in het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum, door meer nadruk te leggen 

op de ontwikkeling van hoogwaardige natuur in de Kop van Ooijen in plaats van het creëren van 

recreatieve mogelijkheden. De oppervlakte diep water kan dientengevolge worden beperkt; 

 het plan heeft een gesloten grondbalans. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de dekgronden die 

vrijkomen bij de aanleg van het blauwe lint en de hoogwatergeul Wanssum worden verwerkt in het 

plangebied. Ook de zandige restspecie, die ontstaat bij het veredelen van de delfstoffen, blijft achter 

in het gebied; 

 de productie van minimaal 6 miljoen kubieke meter zand en grind. 

 

 

Figuur 2: Plan Kop van Ooijen 2009 

 

2011: Integraal plan ‘Kop van Ooijen’ 

In 2011 heeft het Projectbureau Ooijen-Wanssum Smals verzocht haar plannen af te stemmen met andere 

initiatiefnemers in en rond het projectgebied met het doel tot een integraal en breed gedragen plan te komen 

voor de ‘Kop van Ooijen’. Vervolgens is in samenspraak met Recreatiepark Kasteel Ooijen/Heijmans, 

Teunesen Zand en Grint en Staatsbosbeheer het plan aangepast en uitgebreid met een jachthaven en 

recreatiestrand (zie figuur 3). Door de toevoeging van deze recreatieve elementen is een gebieds-breed plan 

ontstaan, waarin tevens de integrale samenhang tussen hoogwaterbescherming, landschap, natuur, 

recreatie, delfstofwinning en dekgrondberging is geoptimaliseerd.  

 

Dit integrale plan ‘Kop van Ooijen’ uit 2011 vormt de basis voor het voorliggende initiatiefvoorstel van Smals 

en haar partners. Het plan wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.  
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2. Integraal plan Kop van Ooijen 

Dit hoofdstuk bevat een globale toelichting op het integrale plan Kop van Ooijen. In de loop van de jaren is 

het plan ontwikkeld en geoptimaliseerd aan de hand van 3d-ontwerptekeningen, hydrologische 

modelberekeningen en ecologische, bodemkundige en archeologische studies. Deze 

achtergronddocumenten zijn beschikbaar. 

 

2.1. Landschap en natuur 

De vlechtende rivier, die de Maas ooit was in het projectgebied, is het vormgevende ontwerpprincipe van de 

rivierverruiming rond Ooijen. In het ontwerp worden historische geomorfologische patronen en stroombanen 

blootgelegd en geaccentueerd. Door de vanzelfsprekende vormgeving van de geulen krijgt het 

instroomgebied van de oude Maasarm en de hoogwatergeul Ooijen de dynamiek die past bij een natuurlijk 

rivierkundig systeem. Het plan voorziet in de realisatie van 141,5 ha natuur in de Ecologische 

Hoofdstructuur, waarvan 116,5 ha landnatuur, 12,5 ha ondiepe geulen en 12,5 ha diepe geulen. 

 

 

Figuur 3: Plan Kop van Ooijen 2011 

 

De weerden tussen de geulen worden reliëfvolgend van hun kleidek ontdaan. Hierdoor worden de natuurlijke 

hoogteverschillen tussen stroomruggen en geulen geaccentueerd. De hogere delen in het terrein blijven 

relatief hoog en de geulen worden verdiept om de doorstroming tijdens hoogwater te verbeteren. Bovendien 
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ontstaan zichtlijnen naar historische plekken. Zo krijgt het kasteel Ooijen weer een zichtbare relatie met de 

oude Maasarm. 

 

De geulen staan onder normale omstandigheden niet met elkaar in verbinding. Hierdoor kunnen de geulen 

optimaal worden ingericht in relatie tot het grondwatersysteem en het benutten van kwel. Tijdens hoogwater 

rijgen de geulen zich aaneen tot preferente stroombanen, die ervoor zorgen dat het Maaswater vrij de 

hoogwatergeul Ooijen en de oude maasarm in kan stromen. 

 

De geulen krijgen een natuurlijke afwerking met flauwe oevers en een zandige toplaag. Na de winning van 

delfstoffen worden de geulen eerst verondiept met de kleiige dekgronden uit het plangebied. Daarna wordt 

met restspecie een zandige toplaag aangebracht. Hiermee wordt bereikt dat de kwel uittreedt via een 

voedselarme bodem, zodat het kwelwater de ideale kwaliteit behoudt voor de beoogde natuurontwikkeling. 

 

2.2. Rivierverruiming en hoogwaterveiligheid 

In december 2010 heeft het projectbureau Ooijen-Wanssum haar natuur- en landschapsvisie gepresenteerd 

op de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum en de Oude Maasarm. Het plan van Arcadis vertoont een 

sterke gelijkenis met het integrale plan Kop van Ooijen (figuur 4). Beide plannen bouwen voort op de huidige 

morfologie van het gebied en in beide plannen wordt de hoogwatergeul Ooijen gerealiseerd en wordt het 

instroomprofiel van de oude Maasarm verruimd. Waar het plan van het projectbureau uitgaat van een 

verruiming van 2.850.000 m3, voorziet het plan Kop van Ooijen in een verruiming van 3.850.000 m3. Deze 

extra verruiming vindt deels boven en deels beneden de waterspiegel plaats. 

 

 

Figuur 4: Bodemhoogte ontwerp natuur en landschap Ooijen-Wanssum (Arcadis, 2010) 

 

Vanwege de extra verruiming verwachten wij ook extra waterstandsverlaging tijdens hoogwater in 

vergelijking met het ontwerp van het projectbureau. Het is onze verwachting dat de hoogwatergeul Ooijen in 

ons ontwerp meer dan 20 cm en de reactivering van de Maasarm meer dan 15cm waterstandsdaling zal 

opleveren tijdens een 3.275 m3/s Maasafvoer bij rivierkilometer 125. Met het oog op de verwachte hogere 

Maasafvoeren -als gevolg van klimaatverandering- anticipeert ons plan op de toekomst en meer specifiek op 
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het Delta-programma en wordt een duurzamere verruiming voorgesteld. Wij beogen met ons initiatief de Kop 

van Ooijen ‘Delta-proof’ op te leveren en te beheren. 

 

2.3. Recreatie 

De kwaliteit van het landschap is een belangrijke motor achter recreatieve ontwikkelingen. De geplande 

rivierverruiming in combinatie met natuurontwikkeling zal dan ook een belangrijke impuls vormen voor de 

recreatie in het gebied. De rivierverruiming biedt volledig nieuwe kansen voor watergerelateerde 

recreatievormen. Door het aanbrengen van een duidelijke zonering kunnen zowel intensieve als extensieve 

waterrecreatie worden geaccommodeerd. Het plan voorziet in 6,5 ha intensieve recreatie. 

 

In de oude Maasarm ligt het accent op natuur en extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen en 

fietsen. Op een stomingsluwe locatie langs de hoogwatergeul en in aansluiting op het vakantiepark Kasteel 

Ooijen is een jachthaven gesitueerd. De aantakking van de hoogwatergeul Ooijen op de Maas vormt tevens 

de toegang tot de nieuwe haven. Een gedeelte van de oever van de hoogwatergeul wordt ingericht als 

dagstrand. Het dagstrand is open voor gasten van de camping, bewoners uit de omgeving en passerende 

recreanten.  

 

2.4. Delfstofwinning 

Het plan voorziet in de winning van minimaal 6 miljoen m3 industriezand, grind en ophoogzand. In de 

grondbalans van het plan is rekening gehouden met de berging van grond uit de hoogwatergeul Wanssum 

en de verruiming van flessenhalzen in de Oude Maasarm.  

 

Daarnaast is de verwachting dat in het plangebied 175.000 m3 bouwstoffen voor de aan te leggen 

waterkeringen gedolven kan worden. Momenteel worden monsters van de kleilaag geanalyseerd op 

bodemfysische parameters.  

 



 

Initiatief Kop van Ooijen 

 

ViForis  10 van 11 
 
 

3. Uitvoering 

In verband met de huidige stand van vraag en aanbod op de delfstoffenmarkt is het economisch niet 

verantwoord de zandwinning in de Kop van Ooijen te intensiveren vóór 2020. Het zwaartepunt van de 

uitvoering in de Kop van Ooijen is dientengevolge voorzien in de periode na 2020.  

 

Het project Kop van Ooijen kan in de periode vóór 2020 bijdragen aan de korte termijn doelstellingen van de 

gebiedsontwikkeling door de levering van bouwstoffen voor de waterkeringen en te helpen bij het oplossen 

van knelpunten in de doorstroming van de Oude Maasarm.  

 

In de periode daarna levert het project Kop van Ooijen een bijdrage aan de lange termijn doelen: 

 Meer dan 25 cm waterstandsdaling in het kader van het Deltaprogramma rivieren; 

 Bergingsruimte voor niet-vermarktbaar materiaal uit de hoogwatergeul Wanssum en de Oude 

Maasarm; 

 148 ha ingerichte natuur, jachthaven en ruimte voor recreatie. 

 

Na de start van de winning van zand en grind is het logistieke concept rond Ooijen gericht op een zo kort 

mogelijke doorlooptijd en op veredeling van het zandige materiaal tot bouwstoffen binnen het plangebied. 

Een zandzuiger brengt het toutvenant via een transportleiding bij een drijvende verwerkingsinstallatie in het 

projectgebied. Enkele jaren na afloop van de delfstofwinning is de eindinrichting van het gehele gebied 

gereed. Afhankelijk van de fasering kunnen deelgebieden eerder worden opgeleverd.  

 

Voor de realisatie en het financiële kader is de verdeling tussen publieke en private aspecten en middelen 

nog onderwerp van nader overleg. 

 

3.1. Fasering 

De fasering van de uitvoering rond Ooijen is er op gericht om snel zo veel mogelijk waterstandsdaling te 

creëren. Daarom geeft Smals prioriteit aan de realisatie van de hoogwatergeul Ooijen. Met de aanleg van de 

hoogwatergeul kan immers meer dan 20cm waterstandsdaling worden bereikt. Tevens ontstaat vroeg in het 

project de mogelijkheid de jachthaven aan te leggen. Daarna wordt de verruiming en natuurontwikkeling in 

de Oude Maasarm gerealiseerd.  
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4. Conclusie 

 

Binnen de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vormen maatregelen voor duurzaam rivierbeheer en 

hoogwaterbestrijding de basis voor de ontwikkeling van economie, natuur, landschap en leef-baarheid. 

Initiatief Kop van Ooijen speelt hierop in en levert een integraal plan voor het toekomstige buitendijkse 

gebied rond Ooijen. Het initiatief voorziet in een duurzame inrichting en beheer: 

 meer dan 20 cm waterstanddaling door aanleg van hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen; 

 meer dan 5 cm waterstanddaling door verruiming Oude Maasarm; 

 bergingsruimte voor dekgrond uit Wanssum en de oude Maasarm;  

 levering bouwstoffen voor kades; 

 de ontwikkeling van 148 hectare riviergebonden natuur en recreatieve voorzieningen. 

 

 


