
herinnering aan Holland

Huidig Reomieterrein en cultuurhistorie
van steenfabriek ‘De Ooij’ in de context 
van de grote rivieren

het rivierenlandschap met herkenbare
punten en grote maten

“denkend aan Holland zie ik de breede rivieren, traag door oneindig laagland gaan” (Marsman)



Topo Kaart Ooij 1930 (Steenovens en 
droogrekken + afwateringssluis Ooijse Graaf)





Steenfabriek De Ooij in 1937
landschap en cultuurhistorie
- een van de droogrekken is nog aanwezig, evenals de vlamovens van de steenfabriek

Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020: TOP + prioriteit Rivierlandschap



Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020: TOP + prioriteit Rivierlandschap
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Plan De Ooijwaard: prioriteit Rivierlandschap & cultuurhistorie / woonprogramma



Rivier De Waal 

Hotel-Cafe Oortjeshekken 

Dorp De Ooij 

Plan De Ooijwaard: prioriteit Natuur: renaturering Ooijsche Graaf

Bedrijventerrein Bouwkamp 



Plan De Ooijwaard: bestemmingen Reomieterrein

bestaand, te handhaven: 
sport/spelen/park/natuur

Dorp Ooij



Beuningen

Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming locatie steenfabriek
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Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming locatie steenfabriek

Steenfabriek De Plasserwaard Wageningen
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Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming droogrek tot ateliers en horeca 

ateliers

horeca



Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming wonen op het lage deel van het Reomieterrein

Strokenbouw Fetlaer / De Vijfhoek Deventer



Strokenbouw Fetlaer / De Vijfhoek Deventer

Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming wonen op het lage deel van het Reomieterrein



Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming middenpartij Reomieterrein, zijnde landgoed

ontwikkeling landgoed



Voorbeelden modern en oud Residentieel Vastgoed / Fine Estates  

Plan De Ooijwaard: beeldreferentie bestemming wonen op het lage deel van het Reomieterrein



Plan De Ooijwaard: beeldreferentie renaturering Ooijsche Graaf aansluitend op het Reomieterrein
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parkeren in de rand, overdekt met zonnepanelen, 200 plaatsen

Ooijsche Graaf

Rijenwoningen, aantal 99 
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voor / zuidoost              achter / noordwest



entree zuidoostrand overdekt parkeren parallel aan de hoge rand



Alternatief voor landgoed: ruimte voor energieopwekking

Woon-en energieconcept
= (nieuw) wonen is tevens de 
opzet van/voor een opwekcentrale

energieneutraal /
energieleverend aan de omgeving

Warmtevraag:
- optelsom van overdekt parkeren met panelen
- integraal heatpipes op de daken of parkeerplaatsen
- te graven cunets tbv k&L en rioleringen gebruiken voor warmteuitwisseling bodem-water

Electriciteitsvraag
- zonnepanelen op daken 



Reomieterrein gaat opwek leveren  aan het dorp



Plus minus 1,3 ha
ten behoeve van 
het opstellen van 
heatpipes
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daken rijenwoningen
9 complexen, waarvan 
alleen het zuidoostelijk 
dakvlak gerekend.
Oppervlak is plus minus 
6 X 70 m. = 420 m2


