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Werkboek Waterkering 
Deelgebied Rivierduinen / Milsbeek
Dit document bevat schetsen, beelden en ideeën voor uitwerking van de dijkversterking 
in een brede context

versie nav werkatelier 3 # feb 2021

Work in progress
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Werkboek deelgebied 2: Rivierduinen / Milsbeek

Karakteristieken deelgebied Milsbeek op 
hoofdlijnen:
• Hoge gronden zijn onderdeel van de rivierduinen 

en markeren de overgang naar het Maasdal
• Door de hogere ligging waren hier van origine niet 

of nauwelijks dijken aanwezig
• Licht glooiend en kleinschalig landschap met deels 

onverharde wegen
• Vanaf de Bloemenstraat zicht op het lager gelegen 

Maasdal
• Rijke historie deels zichtbaar (Genneperhuis)

Waarom dit werkboek?
De huidige dijken die de Lob van Gennep beschermen 
tegen hoogwater, hebben een totale lengte van circa 14 
km. Voor de gesprekken met de omgeving (waaronder de 
werkateliers) is het gebied Lob van Gennep verdeeld in 4 
deelgebieden. Elk deelgebied is opgedeeld in een aantal 
‘dijkpaspoorten’. In een dijkpaspoort staat onder andere 
basisinformatie, de opgave, kaarten en dwarsdoorsneden 
van de dijk. Zo kunt u zien wat de technische en 
ruimtelijke opgave voor de dijkversterking  ongeveer 
inhoudt. 

Samen met de omgeving onderzoeken we vervolgens 
aan de hand van een aantal specifieke locaties hoe we tot 
een ontwerp voor de dijk en directe  omgeving kunnen 
komen. Op basis hiervan is een aantal varianten reeds 
afgevallen en is een aantal varianten nog in onderzoek. 
Dit werkboek passen we daar steeds op aan. Het blijft 
echter een moment opname waarbij gesprekken met de 
omgeving nog gaande zijn. Neem vooral contact op met 
het projectteam indien u vragen of opmerkingen heeft 
(info@lobvangennep.nl). 

In alle dijkpaspoorten zijn dwarsdoorsneden opgenomen 
van de dijk met in grijs een mogelijk ontwerp van de 
nieuwe dijk. De dwarsdoorsneden moeten gezien worden 
als schetsen, die een beeld geven van de verwachte 
technische en ruimtelijke opgave. Dit zijn zeker nog geen 
uitgewerkte ontwerpen. 

Ideeënboek
In dit werkboek wordt op enkele plekken verwezen naar 
het ‘Ideeënboek’. Daarmee wordt bedoeld het ‘concept 
ideeënboek ruimtelijke maatregelen’ zoals dat in februari 
2021 is verspreid onder deelnemers aan werkateliers en 
omgevingswerkgroepen. De nummers opgenomen in dit 
werkboek verwijzen naar de nummers uit het Ideeënboek. 
Uiteindelijk gaat een aantal van deze ideeën onderdeel 
uitmaken van het voorkeursalternatief Lob van Gennep.

Zoekgebied tracé 

nieuwe waterkering

Work in progress
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Leeswijzer kaarten dijkpaspoorten
In dit werkboek zijn kaarten  opgenomen met een 
indicatie van het benodigde ruimtebeslag bij de 
dijkversterking. Hiernaast is daar een voorbeeld van 
opgenomen met een uitsnede van een kaart uit een 
dijkpaspoort. Deze kaart dient als volgt gelezen te worden:

• Donkergroene lijnen. De onderbroken lijn geeft 
de nieuwe kruin weer bij de dijkversterking, die 
gebaseerd is op de huidige ligging van de bestaande 
dijk. De doorgetrokken lijnen geven de buiten-/ 
binnenteen weer.

• Witte lijnen. De witte lijnen geven een indicatie van 
een geoptimaliseerde ligging van de nieuwe dijk. 
Daarbij is uitgegaan van een vloeiender verloop van 
de dijk, waarbij ‘knikken’ of haakse bochten uit het 
dijktracé zijn gehaald. Ook hier geeft de onderbroken 
lijn de kruin weer en de doorgetrokken lijn de 
binnen-/buitenteen. 

• Lichtgroene lijn. Deze lijn geeft de indicatie van het 
ruimtebeslag nodig voor de voorlandverbetering.

• Niet alle hierboven beschreven lijnen komen 
overigens op elke kaart terug.

Het aangegeven ruimtebeslag betreft een indicatie met 
de kennis van dit moment. In de volgende fase vindt 
vervolgonderzoek plaats waardoor veranderingen kunnen 
optreden.

Work in progress
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DIJKTYPEN/KERING

GROENE DIJK

Dit profi el bevat verschillende groene 
compacte dijken en komt het meest voor in 
de Maasvallei. Beoogd ruimtelijk beeld is een 
herkenbare compacte dijk in het landschap.

KLASSIEKE DIJK

Toepassingen:
In het Maasdal met overwegend vlak gebied 
met o.a. agrarisch gebruik. En in dorp/ stad 
wanneer de dijk veelal aan achtertuinen 
grenst.

Toepassingen:

TUIMELKADE
Toepassingen:
Op locaties waar het door de beperkte ruimte 
en/of de ligging van infrastructuur niet 
mogelijk is de huidige kering op te hogen.

VERHOLEN DIJK

De dijk wordt in het landschap geïntegreerd 
als onderdeel van natuurlijk reliëf. Huidig 
gebruik is uitgangspunt. 

HOGE GROND STRATEGIE

Toepassingen:
Waar de dijk over van nature hoger gelegen 
gronden loopt.

Aandachtspunt:

HARDE KERING

De kering wordt vormgegeven als een hard 
element.

MUURTJE

Toepassingen:
Op locaties bij woningen/ voorzieningen 
waar het door beperkte ruimte en/of de 
lokale karakteristieken niet mogelijk/
wenselijk is een groene kering te maken.

RUIMTELIJKE KWALITEIT LOB VAN GENNEP – LEIDENDE   PRINCIPES

2020_binnenwerk_LOB_def29sept.indd   28 03-10-20   10:07

Op locaties waar dat nodig is vanuit 
de sterkte en stabiliteit van de dijk, 
krijgt de dijk een zogenaamde 
steunberm. Deze is eventueel 
geschikt te maken voor medegebruik  
door extra overhoogte toe te passen.

+ 1 m grond ophogen t.o.v. benodigde 
dijkpro�el in het geval van houtopstanden, 
agrarisch medegebruik op de dijk.

Dijktypen/keringen

Work in progress
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Opgave en alternatieven

Alternatief 1: Reguliere dijken
• Verhogen en versterken bestaande dijken: 0,5-

0,8m

Alternatief 2: Verbindende dijken met vaste 
drempel(s)
• Verhogen en versterken bestaande dijken: 0,8-

1,1m 
• Nieuwe dijk
• Drie drempels 

Alternatief 3: Verbindende dijken met waterkerende 
instroomvoorziening
• Verhogen en versterken bestaande dijken: 0,9-

1,2m
• Nieuwe dijk 
• Constructie (schuif)

De dijkhoogtes die in dit werkboek genoemd 
zijn, zijn voorlopige getallen. De dijkhoogtes 
komen overeen met wat op basis van het 
actuele inzicht de verwachte benodigde 
dijkhoogte is. In de vervolgfase van het project, 
de planuitwerkingsfase, zijn wijzigingen 
mogelijk indien bijvoorbeeld vanuit landelijke 
ontwikkelingen nieuwe inzichten verkregen 
worden.  Bij de genoemde dijkhoogtes dient 
daarom rekening gehouden te worden met een 
bandbreedte van circa +/- 0,2 m. 
De genoemde dijkhoogtes zijn de hoogtes in de 
eindsituatie. De dijk zal iets hoger aangelegd 
worden, om rekening te houden met het zakken 
van de grond in de eerste periode na aanleg. 
Hoeveel hoger deze tijdelijke extra hoogte is, 
wordt nader bekeken in het vervolg van het 
project.

Reguliere Dijken meest kansrijk op basis van de 
tussenresultaten
De onderzoeken naar de drie alternatieven voor de  
Lob van Gennep zijn in een afrondende fase. Een 
definitieve beslissing over welk alternatief verder 
uitgewerkt gaat worden, volgt aan het eind van de 
verkenning. 
De tussenresultaten van de onderzoeken (eind 
september 2020), wijzen in eenzelfde richting, 
namelijk het alternatief ‘Reguliere Dijken’. Bij dit 
alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt  
conform de wettelijke waterveiligheidsnorm. In dit 
werkboek werken we alleen alternatief 1 verder uit.

Definitief advies aan de minister aan eind van 
verkenning
De verkenningsfase wordt de komende tijd 
zorgvuldig afgerond. Dat betekent dat alle drie 
de alternatieven in onderzoek blijven en worden 
uitgewerkt zodat in de milieu effectrapportage 
(MER) ook de effecten van alternatief 2 (verbinden 
dijken met drempel) en alternatief 3 (verbindende 
dijk met waterkerende instroomvoorziening) in 
beeld kunnen worden gebracht. De stuurgroep kan 
vervolgens op basis van informatie over alle drie de 
alternatieven een definitief advies aan de minister 
uitbrengen. 

Work in progress
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Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) = 
de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het 
bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens 
met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante 
meter. De hoogte wordt in Nederland weergegeven 
t.o.v. Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort 
tot NAP). NAP +13m betekent 13 meter hoger dan 
NAP. Iedereen kan de hoogtekaart digitaal inzien 
en inzoomen naar een gewenste locatie of adres: 
https://www.ahn.nl/ahn-viewer

Hoogtekaart op basis van de AHN

Work in progress
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De waterkering / dijk doorkruist 4 verschillende 
landschappelijke deelgebieden:

• Het Maasdal met de dorpen Middelaar en 
Plasmolen

• De rivierduinen met het dorp Milsbeek

• Het Niersdal met het dorp Ottersum en   
vestingstad Gennep

• Hoge gronden van Zelder met het dorp Ven- 
Zelderheide

Een eenduidige benadering en ruimtelijke visie op 
de waterkering voor de gehele Lob van Gennep 
doet gegeven de verschillende landschappelijke 
eenheden geen recht aan deze landschappelijke 
diversiteit. Daarom streven we per landschappelijk 
deelgebied naar een heldere benadering voor 
de dijkversterking en/of tracering van de nieuwe 
waterkering in combinatie met concrete ruimtelijke 
ontwikkelingskansen.

Visie dijkversterking 

Zoekgebieden tracé nieuwe 
waterkering

Maasdal

Rivierduinen

Niersdal

Zelder - Hoge gronden

Work in progress
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Kavelgrenzen volgend

Landschap volgend

Landschap vormend

Visie dijkversterking
De huidige versterkingsopgave van de dijken 
resulteert in forse ruimtelijke ingrepen in het 
bijzondere landschap van alle vier de deelgebieden. 
Een zorgvuldig dijkontwerp met gedeelde gebruiks-, 
belevings- en toekomstwaarden is daarbij 
essentieel. 

Een manier van dijk versterken die in het verleden 
(vanaf 1996) op veel plekken in het gebied is 
uitgevoerd, is de kavelgrensvolgende benadering. 
Deze benadering is pragmatisch en voldoet vaak 
aan individuele - lokale - wensen. Het heeft echter 
geen relatie met het groter geheel. Het negeert 
landschappelijke karakteristieken en de leidende 
principes voor de Lob van Gennep en resulteert in 
een kartelvormig tracé.

Het behouden, versterken of toevoegen van 
nieuwe kwaliteiten aan het landschap gelden 
als uitgangspunten. Als nadere uitwerking 
van de leidende principes ‘Landschap leidend’ 
en ‘Vanzelfsprekende dijken’ zijn voor de 
vormgeving en tracering van de waterkering twee  
denkrichtingen denkbaar:

1. LANDSCHAP VOLGEND
Aansluiten op bestaand reliëf van rivierduinen 
en steilranden.  Het tracé van de waterkering zo 
vloeiend mogelijk met flauwe taluds vormgeven 
waarmee het opgaat in het bestaande reliëf 
(verholen keringen) 

2. LANDSCHAP VORMEND
De dijk of waterkering is een nieuwe laag en voegt 
iets toe aan het landschap (zoals de nieuwe dijk in 
de Maasvallei bij Middelaar uit 1996 en de Niersdijk 
bij Ottersum)

Work in progress
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Visie dijkversterking 
Variant 1 Landschap vormend 

Variant 2 Landschap volgend - Kavelgrenzen volgend 

Work in progress
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Overzicht dijkpaspoorten deelgebied 2: Rivierduinen / Milsbeek

6

Zoekgebied tracé nieuwe waterkering

Zoekgebied tracé nieuwe waterkering

7
8

9

Work in progress
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Dijkpaspoort 6: Heikantseweg - Bossebrugweg - Bloemenstraat

Work in progress
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
Door de hoge rivierduinen waren op deze locatie tot 
nu geen dijken aanwezig. Er liggen wel twee kleine 
tuimelkades die zorgen voor de aansluiting tussen 
de hoge koppen in de rivierduinen. Het begin van 
de Bossebrugweg, gezien vanaf de Tielebeek, is 
gemarkeerd als waterkering, maar dat is buiten niet 
direct zichtbaar. 

Hier dient een nieuw dijktracé te komen om te 
voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm.
Zorg bij deze versterkings- en verhogingsopgave 
voor een logisch dijkprofiel en neem niet meer 
ruimte van het winterbed van de Maas af dan nodig 
is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• Er zijn hier van oudsher geen grootschalige 

dijken. Het landschap heeft veel reliëf door 
rivierduinen (hoge grond) en steilranden 
(Bloemenstraat). Deze waarden willen we 
behouden en versterken.

• Eén van de opties is een verholen waterkering 
(landschap volgend) aan te leggen als onderdeel 
van de hooggelegen rivierduin. Hiermee 
voorkomen we dat de gradient van rivierduin 
naar Maas verstoord wordt door de aanleg van 
een nieuwe dijk. (zie 1.01 en 1.02 Ideeënboek).

• Cultuurhistorie is hier belangrijk: het tracé van 
de waterkering doorkruist de linie uit de Tweede 
Wereldoorlog, het beekdal van de Tielebeek, 
oude dijkrestanten en zones met hoge 
archeologische waarden.

• Het uitgangspunt is om het bijzondere uitzicht 
vanaf de Bloemenstraat op het Maasdal en de 
Gebrande Kamp te behouden, vooral op de 
publieke plekken.

• De wandel- en fietsroute over de Bossebrugweg, 
Heikantseweg en Bloemenstraat is openbaar en 
blijft toegankelijk.

• Aanleg van een doorgaande wandelverbinding 
tussen het Middelaarshuis, Gebrande Kamp en 
het Genneperhuis langs de Maas. 

• Aanleg van een doorgaande wandelverbinding 
tussen het Middelaarshuis, Gebrande Kamp 
en het Genneperhuis langs de Maas (zie 2.15 
Ideeënboek).

Mogelijke tracés en dijktype
Voor dit dijkpaspoort is het best mogelijke tracé 
en bijbehorende type waterkering in onderzoek. 
Daarbij onderscheiden we 2 trajecten:

• Traject Tielebeek – Kreupelpad:
         •   Variant 1: verbinden hoge koppen   
 rivierduinen met een hoge grond oplossing
         •   Variant 2: verhogen Bosschebrugweg

• Traject Kreupelpad – Bloemenstraat:
         •   Variant 1: verbinden hoge koppen    
 rivierduinen met een hoge grond oplossing

Afgevallen varianten
In de afgelopen maanden zijn samen met de 
omgeving diverse varianten onderzocht. Op de 
kaart staan de varianten die nog in onderzoek zijn. 
De volgende varianten zijn na onderzoek afgevallen:

• Variant ‘Maasdal’ met dijk net ten noordoosten 
van de Gebrande Kamp.

• Variant dijk achterlangs landgoed.  

Work in progress
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6a

Tielebeek

Bossebrugweg

Kreupelpad

Bloem
enstraat

6b

Work in progress
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Variant 1: verbinden hoge koppen rivierduinen
Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
Huidige hoogte kades:  NAP +13,8 m 
Huidige hoogte Bossebrugweg 
en omgeving varieert tussen: NAP +13 en +15m 

Opgave alternatief 1 
  - dijk:  NAP + 14,2 tot +14,3m 
  - hoge grond:  NAP + 15m

Opgave alternatief 2:  NAP + 14,5m tot 14,6m 
     
Opgave alternatief 3:  NAP + 14,6 tot +14,7m

Bij gebruik als akker of bos is in alternatief 
1 een extra ophoging tot NAP +15m nodig. 
Bij akker is daarbij rekening gehouden met 
klimaatontwikkeling met als zichtjaar 2075. Bij 
bos met zichtjaar 2125, zodat bij een volgende 
ronde dijkversterking het bos ongemoeid 
gelaten kan worden.

• Nadere tracering waterkering in bestaand 
bosgebied rekening houdend met aanwezige 
natuurwaarden en uitgangspunten beheer.

• Passage WO II linie / Kreupelpad nader uit te 
werken.

• Uitwerken passages Kreupelpad en 
Bloemenstraat en aansluiting op dijkpaspoort 7.

Doorsnede 6b: mogelijke uitwerking alternatief 1 Reguliere dijken

Doorsnede 6a: mogelijke uitwerking alternatief 1 Reguliere dijken

Stabiliteit/piping opgave
• De nieuwe hoge grond krijgt een dusdanige 

breedte dat instabiliteit geen rol speelt en door 
de grondopbouw kan ook piping uitgesloten 
worden.

Beoogde versterking
• Nieuw tracé: nu geen duidelijk onderscheid 

tussen binnen- en buitendijks aanwezig.

Maatwerklocaties
• Werken aan onzichtbare waterkeringen (nieuwe 

hoge grond) met doorlopend grondgebruik. 

Maaszijde Binnendijks

Nieuwe kering met overhoogte

Nieuwe verholen kering met overhoogte

Work in progress
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Variant 2: nieuwe waterkering over Bossebrugweg
Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
Huidige hoogte kades:        NAP +13,8 m    
Huidige hoogte Bossebrugweg 
en omgeving varieert tussen: NAP +13 en +15m  
   
opgave alternatief 1:  NAP +14,2 tot +14,3m  
     
opgave alternatief 2:  NAP +14,5m tot 14,6m

opgave alternatief 3:  NAP +14,6 tot +14,7m

Beoogde versterking
• Aanpassing Bossebrugweg, mogelijk in 

combinatie met flauwe taluds

Maatwerklocaties
• Passage Kreupelpad

Doorsnede 6a: mogelijke uitwerking voor alle drie de alternatieven

Nieuwe kering

Work in progress
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Dijkpaspoort 7: Steenfabriek Milsbeek

Work in progress
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Huidige situatie en 
opgave hoogwaterbescherming
De bestaande kering is van na 1996 en bestaat in het 
westelijk deel uit een tuimelkade. Het deel langs de 
steenfabriek is een klassieke dijk. Het oostelijk deel 
bestaat uit een betonnen kering en een tuimelkade. 
De dijk zal in versterkt moeten worden om te 
voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm.
Zorg bij deze versterkings- en hoogteopgave voor 
een logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte 
van het winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit 
• De eigenaar van de Steenfabriek heeft een plan 

voor herontwikkeling in voorbereiding. Vanuit 
de dijkversterking wordt hiermee afgestemd.  

• Zorg voor een goede aansluiting op nieuwe 
dijken in aanliggende dijkpaspoorten.

• Er liggen hier van oudsher geen grootschalige 
dijken. Het landschap heeft veel reliëf door 
rivierduinen (hoge grond) en steilranden 
(Bloemenstraat). Deze waarden willen we 
versterken.

• De bestaande betonnen kering veranderen naar 
een groene kering.

• Het uitzicht op het Maasdal en de Maas vanaf 
de Bloemenstraat en aanliggende woningen 
is karakteristiek en bepaalt voor een belangrijk 
deel de landschappelijke identiteit.

• Werken aan een goede openbare verbinding 
tussen Milsbeek/Bloemenstraat en de Maas.

• Aanleg van een doorgaande wandelverbinding 
tussen het Middelaarshuis, Gebrande Kamp 
en het Genneperhuis langs de Maas (zie 2.15 
Ideeënboek).

• Dijkversterking oppakken in samenhang met 
mogelijke dijkteruglegging (zie 4.01 Ideeënboek) 
en weerdverlaging / natuurontwikkeling 
Steenfabriek Milsbeek (zie 1.07 Ideeënboek).

• Nader onderzoek welke bijdrage de dijk kan 
geven aan de biodiversiteit.

Tracé en dijktype
Werken aan continue klassieke Maasdaldijken (en 
daarbij omvormen bestaande betonnen kering naar 
groene kering). Varianten die onderzocht zijn: 
• Versterken huidige dijk
• Dijkteruglegging

7

Special: maatwerk

Work in progress
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Doorsnede 7: alternatief 1 Reguliere dijken met en zonder dijkteruglegging

Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
Huidige hoogte kruin:   NAP + 13.8m.

opgave alternatief 1:  NAP + 14,3m.
    
opgave alternatief 2:  NAP + 14,6m.
    
opgave alternatief 3:  NAP + 14,7m tot +  
    14,8m.

Stabiliteit/piping opgave
Vermoedelijk niet i.v.m. hoog achterliggend 
maaiveld

Beoogde versterking
• Binnendijkse versterking 
• Dijkteruglegging met extra ruimte voor de rivier

Maatwerklocaties
• Aansluiting van de verschillende dijkpaspoorten 

(met ieder hun eigen dijktype).
• Special: inpassing dijk direct gelegen 

tegen woonblok in overleg met direct 
belanghebbenden (zie figuur vorige bladzijde).

• Omvormen betonnen kering ter hoogte haven 
naar een groene kering.

Work in progress
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Dijkpaspoort 8: Bloemenstraat Milsbeek

Work in progress
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Huidige situatie en 
opgave hoogwaterbescherming
Dit gedeelte ligt op de overgang tussen de 
rivierduin/ steilrand en het Maasdal en is nu 
onbedijkt, omdat de huidige hoogteligging 
voldoende was. Hier dient een nieuw dijktracé 
te komen om te voldoen aan de wettelijke 
waterveiligheidsnorm. Deze moet aansluiten op de 
dijken uit de aanliggende dijkpaspoorten. 

Zorg bij deze versterkings- en hoogteopgave voor 
een logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte 
van het winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit 
• Zorg voor een goede aansluiting op de 

bestaande dijken en nieuwe dijken.
• Er zijn hier van oudsher geen grootschalige 

dijken. Het landschap heeft veel reliëf door 
rivierduinen (hoge grond) en steilranden 
(Bloemenstraat). Deze waarde willen we 
versterken.

• Het uitzicht op het Maasdal en de Maas vanaf 
de Bloemenstraat en aanliggende woningen 
is karakteristiek en bepaalt voor een belangrijk 
deel de landschappelijke identiteit.

• Nader onderzoek welke bijdrage de dijk kan 
geven aan de biodiversiteit.

• Realiseren van een wandelpad op de kruin van 
de tuimelkade (zie 2.16 Ideeënboek).

Tracé en dijktype
• Een lage tuimelkade langs de zuidzijde van de 

Bloemenstraat.

Afgevallen varianten
In de afgelopen maanden zijn samen met de 
omgeving diverse varianten onderzocht. Op de 
kaart staan de varianten die nog in onderzoek zijn. 
De volgende variant is na onderzoek afgevallen:
• Een steilranddijk/verholen kering ten zuiden van 

de Bloemenstraat. Hierbij wordt het zicht vanaf 
de Bloemenstraat op het Maasdal verminderd.

8

Work in progress
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Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
Huidige hoogte varieert:          NAP +13,7 tot +14,2m.

Opgave alternatief 1:  NAP + 14,4 m.
Opgave alternatief 2:  NAP + 14,7m. 
Opgave alternatief 3:  NAP + 14,9m.
    
Stabiliteit/piping opgave
• Door de beperkte hoogte en het relatief 

hooggelegen maaiveld aan de binnenzijde van 
de dijk, vormen piping en instabiliteit hier geen 
probleem.

Beoogde versterking
• Nieuw tracé.

Maatwerklocaties
• Zicht vanuit aangrenzende woningen en 

Bloemenstraat karakteristiek, hoogteopgave zo 
beperkt als mogelijk houden.

• Perceel ontsluitingen ten zuiden van 
Bloemenstraat

• Onderzoeken of kruin versmald kan worden.
• Aansluiting op waterkering van aanliggende 

dijkpaspoorten.

Doorsnede 8: alternatief 1 Reguliere dijken 

Work in progress
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Dijkpaspoort 9: Bloemenstraat / Genneperhuis Milsbeek

Work in progress
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Huidige situatie en 
opgave hoogwaterbescherming
Dit dijkpaspoort is nu voor een groot deel onbedijkt 
en ligt op de overgang tussen het rivierduin en het 
Maasdal. Aan de oostzijde ligt een lage tuimelkade  
langs tuincentrum De Kroon Flowers. Deze is in 
2019 gerealiseerd in het kader van het project 
Maaswerken
Tussen deze tuimelkade en de dijk bij de 
steenfabriek moet een nieuw dijktracé komen 
waarbij de bestaande tuimelkade versterkt 
moet worden om te voldoen aan de wettelijke 
waterveiligheidsnorm.

Zorg bij deze versterkings- en hoogteopgave voor 
een logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte 
van het winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• Uitzicht op zowel het Maas- als het Niersdal, 

de monding van de Niers en Genneperhuis 
met bijbehorende verdedigingsgrachten vanaf 
Bloemenstraat en woningen is karakteristiek 
en bepaalt voor een belangrijk deel de 
landschappelijke identiteit. Daarnaast geeft 
dit het gebied een hoge cultuurhistorische en 
recreatieve waarde.

• Herinrichting entree Genneperhuis 
(Rijksmonument). Op deze plek dient een 
nieuwe kering te komen waarbij de huidige 
entree van het Genneperhuis in de kering 
ingepast en ontworpen moet worden. De 
opgave is om een samenhangende entree te 
ontwerpen, als onderdeel van de kroonwerken 
en als iconische passage in het Pieterpad (zie 
3.01 Ideeënboek).

• Aanleg van een doorgaande wandelverbinding 
tussen het Middelaarshuis, Gebrande Kamp 
en het Genneperhuis langs de Maas (zie 2.15 
Ideeënboek).

• Versterken van het ecologisch functioneren 

en herkenbaarheid van de monding van de 
Kroonbeek buitendijks in de Niers (zie 1.08 
Ideeënboek) en het realiseren van een kano op- 
en afstapplek (zie 2.21 Ideeënboek)..

• Nader onderzoek welke bijdrage de dijk kan 
geven aan de biodiversiteit. 

 Mogelijk tracé en dijktype 
• Tracé langs de zuidzijde van de Bloemenstraat 

met een continue tuimelkade en/of keermuur. 
De ruimte is hiervoor zeer beperkt (zie ook 
specials, waar gezocht moet worden naar een 
passende oplossing).

Afgevallen varianten
In de afgelopen maanden zijn samen met de 
omgeving diverse varianten onderzocht. Op de 
kaart staan de varianten die nog in onderzoek zijn. 
De volgende variant is na onderzoek afgevallen:
• Hoge grondstrategie: tracé via Smelenhof en 

N271 aansluiten op aanwezige hoge gronden 
ten noorden van de Bloemenstraat.

9b

9a
Special: maatwerk

Special: maatwerk

Work in progress
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Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
Huidige hoogte varieert:  NAP +13,7m +14,2m

Opgave alternatief 1:  NAP +14,4m -/+ 14,5m
Opgave alternatief 2:  NAP +14,7m -/+ 14,8m
Opgave alternatief 3:  NAP +14,9m -/+ 15,0m
     

Stabiliteit/piping opgave
• Alleen mogelijk op de locaties waar het 

achterland lager ligt.

Beoogde versterking
• Westelijk deel nieuw tracé.
• Bestaande tracé buitenwaarts in verband met 

gebrek ruimte binnenwaarts.
Overige opgaven
• Voorlandverbetering (langs bestaande kering): 

klei inkassing buitenwaarts vanwege piping.

Doorsnede 9a: Mogelijke uitwerking alternatief 1: Reguliere dijken

Doorsnede 9b: Mogelijke uitwerking alternatief 1: Reguliere dijken

Maatwerklocaties
• Zicht vanuit aangrenzende woningen en 

Bloemenstraat karakteristiek, hoogteopgave zo 
beperkt als mogelijk houden.

• Passage Genneperhuis met kroonwerken, 
waarbij afstemming met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE) nodig is..

• Specials: op een tweetal locaties (4 adressen) 
aan de zuidzijde van de Bloemenstraat is nadere 
afstemming nodig met direct belanghebbenden 
voor invulling dijkversterking (zie figuur 
vorige bladzijde). Daarbij speelt ook binnen-/
buitendijks.

• Aansluiting op dijkpaspoort 10 (Ottersum).

Work in progress


