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alternatief is ‘Klassieke dijken’. Dat komt
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Pastoorsdijk. Ook is er een idee dat uitgaat

Er was de afgelopen periode heel wat te doen rond de Lob van Gennep.
Daarom neemt het project de komende maanden de tijd om volop in gesprek
te blijven met de omgeving en nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te
werken. Het project Lob van Gennep is erop gericht om het gebied tussen
Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater door de huidige
dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd de nu al aanwezige waterbergende werking te verbeteren. Voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf
Patrick van der Broeck geeft toelichting op de stand van zaken.
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form de wettelijke waterveiligheidsnorm.
Er is zelfs sprake van extra waterveiligheid.
Hoeveel veiliger wordt nog onderzocht.
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Kijk op www.lobvangennep.nl
Gesprekken leiden tot nieuwe voorstellen
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Meer info
Meer weten over Lob van Gennep?
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Tijdens de verkenning zijn door gesprek-

Neem contact met ons op via
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info@lobvangennep.nl of volg ons

inzichten opgedaan, aldus Van der Broeck:

op Facebook (‘Lob van Gennep’)

“Op dit moment zijn er vijf nieuwe alterna-
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