
 
 

Start herinrichting Gebrande Kamp 

 
In januari start de herinrichting van Maasuiterwaard Gebrande Kamp ter hoogte van 

Milsbeek. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Martens en Van Oord in opdracht 
van Rijkswaterstaat. Aan de zuidkant van het gebied wordt een natuurvriendelijke geul 
aangelegd.  
 
Doel van de herinrichting van de Gebrande Kamp is een beter leefgebied te creëren voor 
waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in het Maaslandschap. Dit volgt uit de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken 
gemaakt over onder meer het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze wateren.  
 
Nieuwe geul 
Op de plek van de huidige ondiepe plas komt een nieuwe langwerpige oevergeul te liggen. In de 
geul worden enkele dode bomen onder water vastgelegd als waardevol rivierhout. Daarnaast voert 
Martens en Van Oord in december nog wat ander grondwerk uit in dit deel van het gebied. Onder 

meer aan de oeverwal aan Maaszijde en de drempels bij de kwelgeul die wat verder landinwaarts 
ligt.  
 
Tijdelijk afgesloten 

In januari is gestart met de uitvoering van rooiwerkzaamheden en vanaf half maart wordt gestart 
net de ontgravingswerkzaamheden. De werkzaamheden duren zo’n twee maanden en brengen naar 
verwachting weinig hinder voor de omgeving met zich mee. Wel zal het werkgebied voor de 

veiligheid tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten zijn. Wandelaars kunnen na afloop gewoon 
de huidige struinpaden blijven gebruiken zoals men gewend is.  
 
Maasoever 
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is zal de Maasoever aan noordzijde van de 
Tielebeek niet worden ontsteent. De reden waarom deze maatregel niet meer wordt uitgevoerd 

komt door de hoge mate aan activiteiten van de bever en er langs de Maas langere trajecten liggen 
die ontsteent kunnen worden die meer effect resulteren.  
 
Onderdeel groter pakket 
De herinrichting van de Gebrande Kamp maakt onderdeel uit van een groter KRW-pakket van 10 
maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. De aannemer bepaalt zelf in welke 
volgorde de maatregelen worden uitgevoerd. Het hele pakket moet wel voor september 2022 klaar 

zijn. De actuele stand van zaken per locatie is te vinden op deze klikbare kaart. 

 
Meer weten? 
Uitgebreidere informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de 
Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers. Of bel met vragen de 
publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/kaderrichtlijn-water#maatregelen-kaderrichtlijn-water
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/rivierhout
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/10/werkzaamheden-op-til-gunning-nieuw-pakket-ecologisch-herstel-maas-aan-martens-en-van-oord
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/10/werkzaamheden-op-til-gunning-nieuw-pakket-ecologisch-herstel-maas-aan-martens-en-van-oord
https://samenwerkenaanriviernatuur.nl/kaart+programma+samenwerken+aan+riviernatuur/default.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers

