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Algemene Hoogtekaart Nederland

Bodemkaart

Het terrein van de steenfabriek ligt op de overgang van de uitlopers van de Sint Jansberg (stuwwal) en het Maasdal.
Tussen Maas en fabrieksterrein ligt slechts een smalle strook uiterwaarden.

Context
DE GEBRANDE KAMP IN MILSBEEK

Plan van aanpak MIRT Onderzoek Lob van Gennep

versie 1.3, juni 2017

1. Inleiding
1.1 Aanleiding Lob van Gennep in het kort
De Lob van Gennep is een gebied benedenstrooms van Gennep in de overgang van de
Limburgse Maasvallei naar de Brabantse Bedijkte Maas. Het is een gebied met een groot
oppervlak (plm. 20 vierkante kilometers) waar in de huidige situatie veel water geborgen
kan worden tijdens extreme hoogwaters van de Maas. Deze instroom van water is bij
deze omstandigheden van extreem hoogwater essentieel om de hoogwaterveiligheid van
de benedenstrooms gelegen gebieden te borgen.
Het gebied is momenteel en van oudsher overstroombaar geweest; Het is in de
Beleidslijn grote rivieren formeel aangewezen als waterbergend rivierbed. Het gebied
functioneert als zodanig nu al als een retentiegebied. Het gebied is in de huidige situatie
beschermd door een dijkring (nummer 54) en formeel aangewezen als dijkringgebied.
Delen van dijkring 54 worden in het kader van de zogenaamde sluitstukkaden
Maaswerken verbeterd door het waterschap Limburg (als onderdeel van de Maaswerken).
Daarbij en daarmee wordt de kering van het gehele dijkringgebied op een hoogte
gebracht van 1:250ste overschrijdingskans (oude normering).
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Op deze luchtfoto worden de grenzen van de Gebrande Kamp aangegeven met de gele lijnen

Met name de tegenstrijdigheid van aanwezigheid van een primaire kering met een
hoogwaterbescherming en het functioneren van het gebied (inclusief enkele
dorpskernen) als bergend rivierbed geeft in het gebied onbegrip, onzekerheid en
Genneperhuis
onduidelijkheid en daarmee onrust. Die onduidelijkheid belemmert de ruimtelijke
ontwikkelinglocatie
van delen
vanmonding
het gebied.
biedtherinrichting
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historische
aan de
van Tegelijkertijd
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te borgen (indoelstelling
het gebied en benedenstrooms daarvan) ook mogelijkheden
recreatieve
en ecologische
om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren: gebiedskwaliteiten zijn te
borgen en te versterken (in het gebied en benedenstrooms daarvan) en ruimtelijke
meekoppelkansen bieden mogelijkheden voor synergie.
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De Gebrande Kamp
natuurgebied op voormalige kleiwinningslocatie,
gedeeltelijk toegankelijk

Lob van Gennep
angewezen als retentiegebied,
lopend MIRT-onderzoek,
verbetering hoogwaterveiligheid
Afbeelding 1 ligging Lob van Gennep, aangegeven op de kaart uit de beleidslijn Grote Rivieren. In groen het bergend
rivierbed. In geel de daarvan uitgezonderde gebieden

Meer dan een rivierkundig vraagstuk...

Analyse bestaande situatie steenfabriek

Hoogwaterveiligheid
- Dijktraject beschermt terrein steenfabriek en laag gelegen deel Bloemenstraat.
Ecologische en recreatieve verbinding
- Ter hoogte van de steenfabriek is de uiterwaard heel smal; verbindingen tussen De
Gebrande Kamp en het Genneperhuis ontbreken.
Aanbinding Milsbeek
- Steenfabriek blokkerd toegang en zicht op de uiterwaarden. Twee wegen haaks op
de Bloemenstraat verbinden het dorp met het terrein.

Bebouwing steenfabriek
- Bebouwing uit verschillende bouwperiodes. Bijzondere bouwwerken zijn het kantoorgebouw aan de noordzijde van de Bloemenstraat, enkele oude bedrijfsgebouwen
(voormalige kantine) en de aanwezige schoornsteen.

CONCEPT &
MODELLEN

Concept

Concept Steenfabriek
- dijk handhaven
- kavels op voormalig fabrieksterrein
- smalle uiterwaarden blijven gehandhaafd
=> project beperkt zich op terrein steenfabriek

Concept Uiterwaard
- dijk terugleggen
- kavels deels ophogen op dijkniveau
- bredere uiterwaarden door terugleggen kavels
- ruimte voor waterberging en
ecologische en recreatieve verbindingen
= integraal project fabrieksterrein en uiterwaarden

Bestaande situatie

Maximaal uitgeefbaar terrein steenfabriek ca. 5 ha

Model Basis

Uitgeefbaar terrein ca. 4 ha
kavelgrootte 4000 tot 6500 m2

Model Wonen aan de Maas

Uitgeefbaar terrein ca. 4 ha
kavelgrootte 4000 tot 6500 m2

Model Milsbeek aan de Maas

Uitgeefbaar terrein ca. 2,5 ha, excl. recreatieve bestemming
kavelgrootte 2500 tot 4500 m2

Varianten

Model Wonen aan de Maas
- met plaatselijke uiterwaard vergraving

Model Milsbeek aan de Maas
- met plaatselijke uiterwaard vergraving

Beide modellen kunnen ook gerealiseerd worden zonder de aangrenzende gebieden erbij te betrekken.

