
Geachte raad, geacht Team ROV,

De Werkgroep Maas is opgericht om alle ontwikkelingen rond de Maas voor onze dorpen te 
volgen.
Tijdens de ontwikkeling van het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum mochten wij gesprekspartner 
zijn namens de inwoners van Broekhuizenvorst en Broekhuizen. Recreatiepark Kasteel 
Ooijen ligt in het gebied Ooijen-Wanssum en valt onder het Gebiedsplan.

Onze bezwaren tegen uitbreiding en aanpassing van het Recreatiepark en tegen de 
voorgestelde wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan richten zich op het volgende:

⦁ “Een gebied waarin de invloed van de Maas duidelijk aanwezig en herkenbaar is; 
een gebied dat zich kenmerkt door kleinschaligheid”. Zo wordt de omgeving van 
Recreatiepark Kasteel Ooijen in de beleidsstukken omschreven.

⦁ “Kwalitatieve verbeteringen in het plangebied kunnen worden gevonden in 
verbeteringen van de toegankelijkheid en de belevingswaarde van de Maas en de 
oude Maasarm”, staat in de gemeentelijke Structuurvisie 2013/2015.( 2.5.3. )

⦁ “Economische ontwikkelingen zijn  mogelijk met oog  voor het geheel. Zij dienen 
zich qua schaal, opzet en bouwstijl te voegen in de karakteristieken van het gebied”. 
Zo zegt het Kwaliteitskader Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Het tegengestelde van bovengenoemde uitgangspunten wordt bereikt  in het voorgestelde 
project Recreatiepark Kasteel Ooijen.

Kleinschaligheid, belevingswaarde, oog voor het geheel
Bij een verdubbeling van de oppervlakte van het terrein van de camping, kan geen sprake 
meer zijn van kleinschaligheid. 

Verhoging van het campingterrein heeft als gevolg, dat de camping nadrukkelijk zichtbaar 
zal zijn vanuit de omgeving. De landschappelijke structuur van het Maasgebied wordt 
daarmee niet ondersteund, maar verstoord.

De aanwezigheid van een jachthaven voor 123 boten, de ruimte voor drijvende chalets, 
parkeerplaatsen en bijhorende gebouwen zijn geen kwalitatieve verbeteringen van de 
belevingswaarde van de Maas en de oude Maasarm, zoals kort-door-de-bocht in het 
ontwerpbestemmingsplan wordt geconcludeerd. ( 2.5.3) Het is ruimte voor een 
economische ontwikkeling, geen verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het 
Maasgebied. 

In zijn plannen voor de ontwikkeling van de Kop van Ooijen werkte uitvoerder Mooder Maas 
ideeën uit met oog voor het geheel. Het is onduidelijk hoe de plannen van de camping in dat 
geheel passen.
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Toegankelijkheid
Door de uitbreiding van de camping, de aanleg van de jachthaven en de  plek voor drijvende 
chalets is een groot deel van de Kop van Ooijen niet meer toegankelijk voor bewoners en 
recreanten. Recreatieve ontsluiting van het gebied wordt daarmee niet ontwikkeld, maar 
belemmerd. De beoogde verbinding langs de Maas, voor wandelaars, lijkt van de baan. 
Nergens wordt uitgewerkt hoe privacy van de campinggasten (veelvuldig genoemd door de 
campingeigenaar) en openbare toegankelijkheid worden geregeld. 

Vragen hebben we nog over de conclusie dat het verkeer op de Blitterswijckseweg in de 
toekomst zal afnemen(3.4.6). Hoe valt dat te rijmen met de aanwezigheid van verschillende 
grote bedrijven, het Roekenbosch, de zich mogelijk uitbreidende camping, jachthaven, 
Maashopper, vestiging van arbeidsmigranten en landbouw?

Conclusie
Door de uitbreiding van de camping, de verhoging ervan en door de aanleg van een 
jachthaven van de voorgestelde omvang, zal de  BALANS  zoek zijn tussen enerzijds de 
ontwikkeling van een waardevol landschap en anderzijds ruimte voor economische 
ontwikkeling.
De beperking van de toegankelijkheid staat haaks op eerder geformuleerde uitgangspunten.

Namens de Werkgroep Maas,
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