Bijlage Filmwerkgroep Cultuurhistorie land van Maas en Niers 0712-2017

-1- Verbreding bestaand fietspad van Maasbrug
-2- Realisatie uitkijkpunt met infopaneel halverwege het verbrede
fietspad op Maasbrug.
Zie: HET DUITS LIJNTJE VERBINDT
Agrifood Capital

Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Duits Lijntje

Het uitzichtpunt biedt:

Uitzicht op de volgende natuur: Maas, Maasheggen, St. Jansberg,
Reichswald (3 natura 2000 landschappen!)
Uitzicht op de volgende cultuurhistorische items of onderdeel van:
- brug Duits lijntje met inval 10 mei en geallieerde noodbrug, Tsaar en
keizer, post Amerika en GB. Goud uit Rusland, hoge snelheidstrein de
Blauwe Brabander.
Maasbrug Gennep - Duits Lijntje
Maasbrug Gennep - Liberation Route
Maasbrug Gennep - Kunst & Keramiek
- Rivierkazematten en kleine kazematten van de Maaslinie.
Maaslinie bij Oeffelt
- Brug onderdeel van de Liberation route: langste militaire brug W.O.2 ,
luisterkei op Loswal Gennep met hoorspel. Luisterplek 6 Bruggenbouwers (Liberation Route)
- Slag om het Reichswald Laatste grote slag aan het westelijk front) en
Luchtlandingen Groesbeek, Operatie Veritable en Operatie Market
Garden. Maasfront. Brits transit Camp.
Luisterplek 8 Door regen & modder -LiberationRoute
- Loswal Gennep:
Loswal - Duits lijntje
Loswal - Liberation Route
- Genneper Huys: Belegering van Prins Frederik Hendrik, de
circumvallatie linie met 20.000 manschappen. Zie documentaires bij
fietsroutes.
-3- De Maasbrug is een zeer belangrijke aansluiting voor de
Noord-Limburgse en Noordoost-Brabantse fietsknooppuntenroutesystemen.
De volgende routes maken gebruik van de brug:
6 Martinustorenfietsroutes:
Duits lijntje:
- Pantsertreinroute.
Genneper Huys:
- Genneper Huys Belegeringsroute.

Kunst & Keramiek:
- Romeinen- en Keramiekroute.
- Maas en Keramiekroute.
Natuur:
- Maas en Niers ooievaarsroute.
- Maas en Maasheggen route.
Gepland door de Filmwerkgroep CMN de volgende Martinustorenroutes
voor 2018:
- De Maaslinie route
- De Noordelijke Via Mosae route
Diverse bestaande (Brabantse) routes
Via Valentiniana
www.duitslijntje.eu
http://www.herrensitzroute.nl/
Totaal 11 fietsroutes
- Gedurende de werkzaamheden het fietsknooppuntensysteem zo lang
mogelijk intact laten of duidelijke omlegging.
- Metalen bovenbouw van brug is een kunstwerk: 2 x vlag. De brug
verbindt Brabant en Limburg. Maasbrug Gennep - Kunst & Keramiek
-4- Verzoek om de Gennepse kant in het project mee te nemen:
Tussen het bruggenhoofd en landpijler aan de Gennepse kant staat veel
struikgewas. Het heeft een remmende invloed op het Maaswater. In de
landpijler bevindt zich de eerste steen en is daardoor de belangrijkste
pijler van deze rijksmonumentale pijlers. Ons voorstel is:
- Deze pijler toegankelijk te maken d.m.v. een fiets-wandelpad van de
Gennepse Loswal naar de Paesplas. Aansluiting op Paesplasweg. Indien
mogelijk ook een aansluiting op het fietspad over de brug realiseren.
De voordelen zijn:
Dit pad haalt de fraaie Gennepse Loswal uit het isolement. De weg naar
de loswal is doodlopend en daardoor niet aangesloten op het
fietsknooppuntensysteem.
Het pad geeft Gennep een derde toeristische fiets-noord-zuid verbinding.
Het verhoogt de toeristische beleefbaarheid van het gebied rondom de
Maasbrug.
( zie infopaneel met tekst en beeldmateriaal van Filmwerkgroep CMN).
-5- Kunstwerk op of nabij de Maasbrug
Hierbij staat ons een silhouet van Cortenstaal van een stoomlocomotief
voor de geest op een van de pijlers. Zie foto’s.
Het mooiste zou uiteraard de “Blauwe Brabander” zijn. Een van de hoge
snelheidstreinen uit die tijd. Eigendom van de N.B.D.S.!

Zie foto’s.

