Opgave voor de
Lob van Gennep
• Het verbeteren van de hoogwaterbescherming
• Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied
• Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit
Het verbeteren van de hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep,
zodat de kans op overstroming in het gebied kleiner wordt.
Dit omvat ook het versterken en/of waar nodig toevoegen van dijken
tot in ieder geval de waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar.
Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied om bij
extreem hoogwater stroomafwaarts te zorgen voor een waterstandsdaling en
daarmee bij te dragen aan de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts
gelegen gebieden.
Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de Lob van Gennep.
Als we aan de slag gaan voor een betere hoogwaterbescherming, 
kunnen we het gebied nog aantrekkelijker en mooier maken en de
gebruikswaarde vergroten.

Ingrepen aan de rivier hebben stroomopwaarts en stroomafwaarts effect.

Hoogwaterbescherming
langs de hele Maas:
de Maas is 1 systeem

• Verbeteren waterveiligheid
16 dijktrajecten in het kader van het
hoogwaterbeschermingsprogramma worden versterkt
• Versterken gebiedskwaliteit
Kansen voor economie, landschap en ruimte
• 1 van die 16 is Lob van Gennep
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Overstromingen bij
extreem hoogwater
Overstromingen in Maasvallei,
bij huidige beschermingsniveaus
(oude waterveiligheidsnorm)

Overstromingen in Maasvallei, bij nieuwe waterveilig
heidsnorm (indien alle dijktrajecten zijn versterkt naar
de nieuwe norm): overstromingen treden pas op bij
extremere hoogwaters dan in huidige situatie

Overstromingsbeeld Limburg
Dijktrajecten die het eerste overstromen
bij hoogwater: dijken met 1:50 per jaar
beschermingsniveau, oude norm

Overstromingsbeeld Limburg
Dijktrajecten die het eerste overstromen bij hoogwater
(nieuwe norm)
Dijktrajecten die pas bij extremer hoogwater overstromen
(nieuwe norm: 1:300 per jaar)

Overstromingen bij extreem hoogwater
Dijktrajecten die pas bij extremer hoogwater
overstromen: dijken met 1:250 per jaar
beschermingsniveau, oude norm

Dijktrajecten die pas bij nog extremer hoogwater overstromen
(nieuwe norm: 1:1000 per jaar)

Aan eind van verkenning
beslissing: of conform norm
met overstromingskans 1:300,
of veiliger met een
overstromingskans 1:3000 per
jaar?
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