Maasstruinen – nieuw wandelen
Mensen van de Bloemenstraat en het Sprokkelveld geven aan ” we wonen dicht bij de Maas maar
kunnen er niet naar toe”. Vroeger kon dat zo mooi via het terrein van de steenfabriek”. Door naast
het rondje Milsbeek (blauw) een nieuwe route te ontwikkelen (geel) kan de Maas weer bereikbaar
worden en kan aansluiting worden gevonden met de Mookerplas en de Jansberg. Er zou een
wandelroute kunnen ontstaan door en langs mooie natuur en een aantal historische elementen. Nu
herbestemming van het terrein van de steenfabriek aan de orde is, lijkt er een natuurlijk moment te
zijn voor een uitwerking van de wandelroute. Betrokkenen zijn onder andere de gemeente,
Staatbosbeheer, RWS, het
Waterschap, SLIM, de werkgroep
Knooppunten, de Gebiedscommissie
Maasduinen en het projectteam
Maasdal. Ook tussen Cuijk en St.
Agatha wordt een Maaspad (primair
bedoeld voor wandelaars maar ook
te gebruiken door fietsers) aan
gelegd.
Vanaf het beoogde
bezoekerscentrum “Maasstruinen”
in het cultuurhistorisch gezien meest
waardevolle gebouw centraal op het
terrein met de er bij gelegen
parkeeraccommodatie zou
gewandeld kunnen worden richting
Maas.
Om de Maas te bereiken zou er vanaf het terrein van de voormalige
steenfabriek via de afrit van de dijk naast “de haven”, de uiterwaard en
de Maasoever kunnen worden bereikt. In het verlengde van de afrit is
tussen het water en het restant van een oude afrastering van ijzeren
palen in betonpoeren een strook gelegen (foto). Deze grond is in de
gegeven situatie nauwelijks agrarisch te bewerken en kan prima dienen
als struinpad.
Van hieruit zou verder via de z.g. 25 meter brede oeverstrook die
onlangs eigendom is geworden van RWS langs de Maas “gestruind”
kunnen worden richting de Gebrande kamp.
Rijkswaterstaat zal de situatie binnen niet al te lange termijn gaan
aanpassen aan de grondverwerving. Hierbij zou eenvoudig een pad
langs de nieuwe afrastering (waarschijnlijk op 25 meter uit
de waterlijn) kunnen worden gelegd.
Via een bestaande duiker kan de afvoersloot die twee
weilanden scheidt worden overgestoken en zou het oude
tracé van het smal-spoorlijntje kunnen worden opgepakt.
Dat loopt op het wat hoger gelegen deel dat langs het
restant van een afrastering van ijzeren palen in betonpoeren verder richting Gebrande Kamp voert.
Via een grondtransactie zou hier een veel logischer grens tussen de oeverstrook van RWS en het
weiland gerealiseerd kunnen worden.

Een hoger gelegen, niet afgegraven smalle strook is
bereikbaar vanaf het weiland. Deze strook ligt tussen de
Maas en een, na de ontgronding achtergelaten ondiepe
waterplas. Deze strook, die loopt tot aan de monding van
de Teelebeek, hoort bij de Gebrande Kamp en is eigendom
van RWS/Staatsbosbeheer.
Het tracé zou verder langs de Teelebeek kunnen lopen
richting de weg Bloemenkamp. Dit terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt verpacht. Aan
de linkerkant is nog het oude bruggetje over de Teelebeek van het voormalige smalspoorlijntje en
verderop is nog de uitmonding van het
kunstwerk van de voormalige afwatering
van de Bulten te zien.
Helaas zijn een zeer oude stenen brug die
vroeger via de gebrande Kamp naar het
Middelaars huis leidde en de rioolleiding
vanuit De Bulten is helaas door de
kleiafgraving voor de kadewerken vernield.
Een inrichtingsplan voor dit gebied
waarvoor ooit plannen zijn gemaakt, is
vanwege het ontbreken van middelen nooit gerealiseerd. Door de inmiddels ontstane nieuwe natuur
is de indertijd gemaakte opzet niet meer realistisch en kan de aanleg van een struinpad als alternatief
dienen.
Het Waterschap Peel en Maasvallei is bezig met het realiseren van de ecologische verbindingszone
langs de beken. In dit verband zijn tussen de Bloemenkamp en de Bloemenstraat gronden
aangekocht. Er zijn plannen om de aan te leggen werkpaden beschikbaar te stellen als
voet/fietspaden. Na het oversteken van de weg genaamd Bloemenkamp kan de langgerekte strook
weiland worden bereikt die in zijn geheel door het Waterschap is aangekocht. Deze strook loopt tot
het punt waar tussen 2 visstuwen de Bloemenstraat kan worden overgestoken.
Na de Bloemenstraat is stroomopwaarts langs de beek grotendeels een zodanige strook aanwezig
dat hij door wandelaars kan worden gebruikt richting Bosschebrug. Dit een oude brug in de oude
Bosschebrugstraat die voorzien is van een terugslagklep om bij hoge waterstanden te voorkomen dat
het stijgende maaswater voor overstromingen zorgt in De Bulten en het Achterbroek (en zelfs het
aan de andere zijde van de Rijksweg gelegen Rozenbroek, de Diepen en het Koningsven).
Ook aan de overzijde van Bosschebrugstraat kan via de ecologische verbindingszone langs de
Teelebeek het pad worden doorgetrokken naar het Achterbroek. Hier kan worden aangesloten
worden aangesloten op een onverharde padenstructuur in het Achterbroek. Er zijn hier plannen van
het Waterschap Peel en Maasvallei voor het realiseren van vistrappen. Ook liggen er in het
Achterbroek nog enkele oude stenen bruggen over de Teelebeek (foto’s).
In zuidelijke richting zou er langs de andere zijde van de haven, langs het punt waar de Niers en de
Maas samenstromen (op zijn Milsbeeks ’t Tumpke), kunnen worden aangesloten op de nieuwe
padenstructuur langs het Genneperhuis. Het punt van samenkomst van Maas en Niers, eigenlijk toch
een bijzondere plek voor de gemeente Gennep, wordt vaak benoemd (de naam NIMA) maar is aan
de Milsbeekse kant niet bereikbaar. Het zou mooi zijn als dat kan veranderen.

