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WAT HEBBEN WE OPGEHAALD?



6/5 | ambtelijke werksessie concept stedenbouwkundig 
ontwerp 

12/5 | expert meeting concept stedenbouwkundig 
ontwerp

2/6 | ambtelijke werksessie stedenbouwkundig ontwerp 
+ beeldkwaliteitsplan

1122//44  ||  oopphhaaaallaavvoonndd  ddoorrpp  

20/5 | instemming raad met Intentieovereenkomst 

20/5 | workshops keystakeholders ‘landschap, ecologie en cultuurhistorie’ 
& ‘verkeer en parkeren’

9/6 | informatieavond stedenbouwkundig ontwerp + 
beeldkwaliteitsplan

19/5 | informeel overleg Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (welstand)

29/4 | behandeling initiatief in Caroussel

15/4 | presentatie initiatief aan de raad
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UITBREIDING STAKEHOLDERANALYSE



6/5 | ambtelijke werksessie concept stedenbouwkundig VO 

12/5 | expert meeting concept stedenbouwkundig VO

2/6 | ambtelijke werksessie stedenbouwkundig VO + BKP 

…

20/5 | workshop key stakeholders ‘programma & verkeer’

20/5 | workshop key stakeholders ‘landschap, ecologie en cultuurhistorie’

9/6 | informatieavond stedenbouwkundig VO + BKP 

19/5 | informeel overleg Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand)

WAT HEBBEN WE OPGEHAALD UIT DE STAKEHOLDERANALYSE?



i.s.m.

OOIJ AAN DE WAAL
CONCEPTONTWERP

DEEL 1 - ANALYSE EN RUIMTELIJKE PRINCIPES
WAAR BOUWEN WE OP VOORT?

DEEL 2 - INRICHTINGSPLAN
WAT VOEGEN WE TOE?

DEEL 3 - DEELGEBIEDEN
HOE GAAT HET ERUIT ZIEN?



DEEL 1 - ANALYSE EN RUIMTELIJKE PRINCIPES
WAAR BOUWEN WE OP VOORT?



Bouwkundig is de resterende drooghut bij De Ooij een eenvoudige, utilitaire 
constructie die is opgebouwd uit een lange reeks spanten waarover gordingen en 
sporen zijn gelegd. Daarover zijn panlatten aangebracht en dakpannen. De kap is 
zonder goot uitgevoerd; het regenwater loopt daarmee simpelweg op het terrein. 
De houten kolommen staan op kleine betonnen poeren om houtrot te voorkomen. 
De vloer is dichtgelegd met stelconplaten. Mogelijk is de haaghut vroeger nog 
langer geweest. Dit bouwkundige element is lastig te dateren, de haaghut zal 
ergens tussen 1900 en 1950 zijn gebouwd. Meer gedetailleerd bouwhistorisch 
onderzoek kan mogelijk leiden tot een specifiekere datering. 

Ovenlichaam van de vlamoven
Het meest beeldbepalende element op het terrein van steenfabriek De Ooij 
is het ovenlichaam van de vlamoven en de 55 meter hoge schoorsteen.21

Wanneer deze oven precies is gebouwd is niet uit de beschikbare bronnen naar 
voren gekomen maar het moet ergens in het tweede kwart van de twintigste 
eeuw zijn geweest. Typologisch is de oven duidelijk te herkennen als vlamoven, 
een variant op de ringoven waarvan de werking eerder in dit rapport al werd 
beschreven. In sommige bronnen22 wordt gesuggereerd dat de huidige vlamoven 
een omgebouwde, oudere ringoven zou zijn, maar dat is onwaarschijnlijk gezien 
de afmetingen en de vormgeving van de kamers. Zo’n ringoven heeft er weliswaar 
vrij vanaf de jaren twintig gestaan maar deze had een heel andere opzet dan het 
nog bestaande vlamovenlichaam.23 De ringoven uit de jaren twintig had volgens 
de tekeningen een doorlopende getoogd gewelf dat in de lengterichting van de 
oven liep, terwijl de nog bestaande vlamoven afzonderlijke getoogde gewelven 
had, onderverdeeld in kamers die in de andere richting lopen. Het ‘ombouwen’ 
van de ringoven naar een vlamoven, waarvan bijvoorbeeld in de redengevende 
beschrijving van de schoorsteen sprake is, is dus eigenlijk uit te sluiten. 

De vlamoven die er nu nog staat is vermoedelijk ergens in de jaren vijftig tegen de 
oudere ringoven aangebouwd. In de archieven zijn echter geen bouwtekeningen 
of andere bronnen gevonden die een exacte datering mogelijk maken. De 

21)  Oorspronkelijk was de schoorsteen nog vijf meter hoger maar in 2004 is het bovenste deel vanwege 
instortingsgevaar verwijderd. 

22)  Gemeente Berg en Dal: redengevende beschrijving van de schoorsteen, Erlecomsedam 34: 2005.

23)  In de archiefstukken vinden we zowel een aanvraag voor de bouw van een ringoven uit 1921 als 1925. 

door te stappen. Na een paar dagen werden ze dan verplaatst naar de drooghut 
waar de overkapping voor beschutting tegen de regen zorgde. Soms werden 
er rieten matten voor extra bescherming tegen de drogende stenen gezet. Als 
de stenen voldoende waren gedroogd werden ze vervolgens naar de oven 
gebracht, dat gebeurde eerst met paard en kar of smalspoor, later met stoom of 
elektrolocomotieven.

Bij alle nog operatieve Nederlandse steenfabrieken is het omvangrijke 
dakenlandschap van de haaghutten verdwenen. Sinds de jaren zeventig werden 
stenen steeds vaker machinaal gedroogd om de productiesnelheid op te voeren. 
Dit, in samenhang met de grootscheepse sanering in de steenindustrie leidde 
tot het verdwijnen van het typische steenmakerslandschap. Steenfabriek De 
Werklust in Losser en steenfabriek Randwijk in Heteren zijn de enige historische 
steenfabrieken waar nog meerdere haaghutten zijn behouden. 

Enkele opsnijders (op blote voeten) op de steenfabriek De Ooij. Dit beeld laat zien dat er tussen de haaghutten 
vrij veel ruimte lag om stenen aan de zon te laten drogen (De Steenmakers / Fotocollectie Wim Ebben)
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DEEL 2 - INRICHTINGSPLAN
WAT VOEGEN WE TOE?



AANSLUITING OP DE OMGEVING



VERKEERSPRINCIPE

Langzaam verkeer

aantrekkelijke en verleidelijke 
route

Auto

praktische en zakelijke route



UITGANGSPUNTEN ROUTES NAAR DE LOCATIE



VOORKEURSSCENARIO AUTOVERKEER BOUWKAMP



ECOLOGISCHE VERBINDING NOORD



Divers en inclusief Ecologisch verbonden

VoorzieningenIntegrale ontwikkeling
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NIET UITBREIDEN, MAAR INBREIDEN

Niet zo Maar zo



WAT WE NIET WILLEN

Niet zo Niet zo



WAT WE WEL WILLEN: GELAAGDHEID

Maar zo



STEDENBOUWKUNDIG HOOFDPRINCIPE

Niet zo Maar zo



de speulplek

uitzicht over de Waal

steenoven

haaghut

begrazingsgebied

ecologische zone
Kemkerplas

horeca

dorpsplein

dorpshuis

kerk

Legenda

Zichtassen

Openingen naar het landschap

Ooijpad, verbindende, heldere route voor fietser en 
wandelaar tussen Ooij en de Waal langs 
diverse ‘parels’; sociale, cultuurhistorische en 
natuurlijke elementen

(Landschappelijke) Herinrichting St. Hubertusweg met 
focus op verlagen (te hoge) snelheid van autoverkeer

Aansluiten op bestaande infrastructuur Bouwkamp

Opwaarderen bestaande recreatieve verbindingen

Nieuwe recreatieve verbindingen voor wandelaars en 
fietsers

Nieuwe autoverbinding

Landschappelijke entreepoort door openen 
populierenrij en versterken beplanting rondom

Aanleg ecoduiker benodigd, ook geschikt voor otters 
en dassen, onder de St. Hubertusweg

Aanleg wildroosters 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING



LANDSCHAPPELIJKE INPASSING WAALZIJDE
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING DORPZIJDE
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VERWEVEN LANDSCHAP

gevlochten haag

meidoorn

meidoorn
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STEDENBOUWKUNDIGE TOOLKIT

WONEN IN DE WILDERNIS

ZACHTE GRENZEN DORPSE TAAL
BAKSTEEN EN HOUT

VERLEDEN EN TOEKOMST

GROENE HOVEN WAAL PAD

SHARED SPACE
VOETGANGER  & FIETS

CENTRAAL OPTIMALE ORIËNTATIE

INBEDDEN VAN ERFGOED BEHOUD SPEULPLEK

HISTORIE CENTRAAL MICROKLIMATEN

DIVERSITEIT IN WONEN GROENE VERBINDINGEN



PLANKAART – TERREIN
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PLANKAART – FABRIEKSSTRUCTUUR
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PLANKAART – ELEMENTEN
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PLANKAART – ONTSLUITING
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PLANKAART – BEBOUWING

hout en steen

dorpse taal

kappen



PLANKAART – GROENSTRUCTUUR

natuur tot gevel

subtiele grenzen 



PROGRAMMAKAART

uitzicht & wildernis

voorzieningen

collectief & groen

zoekgebied 
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en/of voorzieningen

vrij & groen

vrij & ruim

ruim & historie

vrij & groen

collectief & ruim
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collectief & groen



OVERZICHT



BEELDKWALITEIT

architectuur als achtergrond

tussenruimte

variërende volumes

gelaagd landschap

tussenruimte

verdekte inpassing

mens, dier en plant

binnen buiten



BEELDKWALITEIT

collectiviteit

zorgvuldig matieriaalgebruik

hoogteverschillen benuttencollectief groen
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hard en zacht



DEEL 3 - DEELGEBIEDEN
HOE GAAT HET ERUIT ZIEN?



ERF
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HOF
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WONEN IN DE VALLEI

architectuur als achtergrond

gebruik maken van hoogte

voortbouwen op bestaande kwaliteit



WONEN IN DE VALLEI



WONEN IN DE WILDERNIS

gelaagd landschap

historie centraal

grote grazers



WONEN IN DE WILDERNIS

1965 2020 2025?

archief tekening huidige situatie huis om bomen heen



WONEN IN DE WILDERNIS



ERLECOMSEDAM ZUID OOST



ERLECOMSEDAM NOORD WEST



VOGELVLUCHT



VOGELVLUCHT



SPORTVELDEN EN SPEULPLEK



22/6 | presentatie college stedenbouwkundig ontwerp + 
beeldkwaliteitsplan 

Anterieure overeenkomst

Indienen omgevingsvergunning fase 1 bouwplannen + 
informatieavond

…

Ter inzage ontwerp bestemmingsplan + informatieavond

Vastgesteld bestemmingsplan 

Onherroepelijk bestemmingsplan

Concept ontwerp bestemmingsplan 

14/6 | overleg Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(welstand)

Informatieavond stedenbouwkundig ontwerp + 
beeldkwaliteitsplan 

WAT GAAT ER HIERNA GEBEUREN?




