Presentatie

Drie kansrijke alternatieven
voor Lob van Gennep

3. Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorzienig
In dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt en

Om het water in het gebied tijdelijk beter vast te kunnen houden, is

wordt een waterkerende instroomvoorziening aangebracht

ook een nieuwe dijk in het gebied nodig. Deze zal een verbinding

ter hoogte van de kruising van de Kroonbeek met de N271.

moeten vormen tussen de keersluis bij Mook en de stuwwal. Als het

Dit is een constructie die verreweg het grootste deel van de

water het gebied is ingestroomd en het hoogwater op de Maas

tijd functioneert als een waterkering en water tegenhoudt.

begint te zakken, stroomt het gebied leeg via een aantal

Het project Lob van Gennep is erop gericht om het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater

Pas als het écht nodig is worden de schuiven of kleppen in de

uitstroomvoorzieningen en de keersluis bij Mook.

door de huidige dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd de waterbergende functie te verbeteren. De afgelopen

constructie stapsgewijs geopend. Dit gebeurt bij een extreem

periode ging het project volop in gesprek met mensen uit het gebied over mogelijke oplossingsrichtingen. Dat leidde tot

hoogwater, extremer dan waar de dijken voor de Lob van

In de verkenning wordt verder onderzocht of het verlagen van het

een twaalftal oplossingsrichtingen. Begin februari maakte het project bekend dat drie alternatieven kansrijk zijn en

Gennep volgens de waterveiligheidsnorm tegen bestand

maaiveld in het gebied achter de instroomvoorziening nodig of

uitgewerkt worden in de verdere verkenning. Eind 2021 legt de Stuurgroep een voorkeursalternatief voor aan de minister

horen te zijn.

wenselijk is. Als het gebied is ingestroomd en het hoogwater op de

van Infrastructuur en Waterstaat.

Maas begint te zakken, stroomt het waterbergingsgebied leeg via

De drie kansrijke alternatieven

Omdat het voor de dijken stroomafwaarts het gunstigst is als water

een aantal uitstroomvoorzieningen en de keersluis bij Mook. Deze

niet te vroeg de Lob van Gennep instroomt, voldoet ook deze optie

uitstroomvoorzieningen zullen hiervoor aangepast worden.

zowel aan de voorwaarde voor waterveiligheid als waterberging.
Om het bergen van water in de zeer extreme omstandigheden met

De alternatieven Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met

“Alle drie de alternatieven verhogen de waterveiligheid en voldoen aan

zekerheid goed te laten functioneren, is het nodig om de dijken

vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende

de wettelijke norm. De dijken worden hoger en sterker. Hoeveel hoger

rond het gebied Lob van Gennep extra te verhogen en te versterken.

instroomvoorziening worden door de Stuurgroep als kansrijk

en sterker is nog niet bekend en kan per alternatief verschillen. Dit

Dit is om te voorkomen dat water te vroeg het gebied kan instromen

gezien. Deze worden daarom verder onderzocht in de

wordt de komende maanden verder onderzocht en besproken met de

en om water in het gebied beter tijdelijk vast te kunnen houden.

verkenning. De resultaten van die onderzoeken worden

mensen uit het gebied”, vertelt Jos Teeuwen van Waterschap Limburg.

verwerkt in de zogenaamde ‘milieueffectrapportage’.

Maar, wat houden de drie kansrijke alternatieven in?

Doordat een optimale waterberging hier vraagt om extra hoge en
sterke dijken, is het bij dit alternatief mogelijk om het
beschermingsniveau te verbeteren tot 1/3.000 per jaar. De

1. Reguliere Dijken

bescherming tegen hoogwater wordt hiermee beter dan nodig is
vanuit de waterveiligheidsnorm die is vastgesteld voor het gebied.

Bij dit alternatief verhogen en versterken we de dijken om
het

dijktraject

te

laten

voldoen

aan

de

wettelijke

waterveiligheidsnorm. De overstromingskans van het gebied
er elk jaar een kans van 1 op 300 is dat het gebied overstroomt.

2020: alternatieven uitwerken en
gebied betrekken

Aan het eind van de verkenningsfase, in

In onze projectvideo’s en afleveringen

Er is geen sprake meer van een verlaging in de dijk, zoals deze nu wel

In 2020 gaat het project aan de slag om

2021, adviseert de stuurgroep de

van Lob Actueel geven we toelichting

aanwezig is bij de N271 ter hoogte van de Kroonbeek. Er worden in

de drie alternatieven verder uit te

minister van Infrastuur en Waterstaat.

over het project: je krijgt er

de basis geen specifieke maatregelen genomen die gericht zijn op

werken. In een milieueffectrapport

Die neemt vervolgens een

bijvoorbeeld meer info over de drie

de waterbergende functie van het gebied. Dat geldt zowel voor het

worden voor de drie alternatieven alle

voorkeursbeslissing.

kansrijke alternatieven, de volgende

instromen als uitstromen van het gebied na extreem hoogwater.

effecten voor milieu, landschap en

wordt hiermee verkleind tot 1/300 per jaar. Dat wil zeggen dat

leefomgeving in kaart gebracht.

Advies aan minister in 2021

Meer weten?

stappen en de aanleiding van het
Voorafgaand aan het advies aan de minister

project.

wordt de concept voorkeursbeslissing samen

2. Verbindende Dijken met vaste drempel(s)

“Bij die uitwerking van de alternatieven en

met het milieueffectrapport ter inzage

Je vindt deze producties via

effectonderzoeken worden ook de mensen

gelegd, zodat het mogelijk is om hierop te

www.lobvangennep.nl/media.

uit het gebied betrokken, onder meer via

reageren. Volgens Geertjan Wienhoven,

Bij ‘Verbindende dijken met vaste drempel(s)’ worden de

Daarnaast is er een nieuwe dijk nodig die een verbinding moet vormen

omgevingswerkgroepen en werkateliers.

wethouder in Mook en Middelaar, gaat het

Het laatste nieuws krijg je door

dijken

de

tussen de keersluis bij Mook en de stuwwal. Als het water het gebied is

Rond de zomer willen we mensen opnieuw

project niet over één nacht ijs:

je te abonneren op onze nieuwsbrief

waterveiligheidsnorm en worden op één of meerdere plaatsen

ingestroomd en het hoogwater op de Maas begint te zakken, stroomt het

informeren over de voortgang. En dat doen

zogenaamde vaste drempels gemaakt. Dat betekent in de

gebied leeg via een aantal uitstroomvoorzieningen en de keersluis bij

we nog eens aan het einde van het jaar.”,

“Er wordt hard gestudeerd en veel

praktijk een overstromingskans van 1/300 per jaar, of lager.

Mook. Deze uitstroomvoorzieningen zullen hiervoor aangepast worden.

aldus Rob Peperzak, wethouder in Gennep.

gesproken met de omgeving. Dat verdienen

verhoogd

en

versterkt

op

basis

van

via www.lobvangennep.nl.

de mensen in de Lob en dat verdient dit
mooie gebied”, aldus Geertjan Wienhoven.

Bij extreem hoogwater stroomt het water gecontroleerd over de
drempel(s) het gebied in. De dijkhoogte van deze drempel(s) voldoet
minimaal aan de waterveiligheidsnorm.
De hoogte, de lengte, de locatie en het aantal drempels worden in de
komende periode verder uitgewerkt. De aanliggende dijken, naast de

Contact

drempels, worden mogelijk wat hoger gemaakt. Dit zorgt ervoor dat

Je kan contact met ons opnemen via info@lobvangennep.nl. Ook kan je ons volgen op

bij extreme Maasafvoeren het gebied eerst instroomt op de daarvoor

Facebook (‘Lob van Gennep’) of Twitter (@LobvanGennep). En via www.lobvangennep.nl/

aan te wijzen locaties. Locaties waar bijvoorbeeld geen sprake is van

agenda kom je te weten wanneer de volgende inloopspreekuren gepland zijn.

bebouwing direct achter de dijk.
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