
Werkatelier
Datum: 2 en 3 september 2020
Middelaar en Milsbeek:
De Kroon Flowers
Ottersum en Ven-Zelderheide: 
Parc Buitengewoon



Leeswijzer
Deze presentatie hebben we gebruikt tijdens de 
werkateliers in september met bewoners en 
ondernemers op en aan de dijk. Doel van deze 
werkateliers: de technische en ruimtelijke opgave 
doorgronden en gezamenlijk onderzoeken hoe de 
dijk en de directe omgeving eruit kan komen te 
zien. De bijeenkomsten vonden plaats op 2 
september 2020 (Middelaar en Milsbeek) en 3 
september 2020 (Ottersum en Ven-Zelderheide).
De programma’s van de bijeenkomsten staan op 
sheet 4 en 5. Gestart is met een algemene 
toelichting en een ‘mini-college techniek’ over de 
basisprincipes en normen voor waterveiligheid. 
Vervolgens zijn de leidende principes voor 
ruimtelijke kwaliteit toegelicht en hoe we deze 
gaan toepassen.
Tot slot zijn we aan de slag gegaan met de opgave 
per deelgebied. 
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De huidige dijken die de Lob van Gennep 
beschermen hebben een totale lengte van circa 14 
km. Voor de werkateliers hebben we de dijken 
verdeeld in 4 deelgebieden (Middelaar, Milsbeek, 
Ottersum en Ven-Zelderheide) en elk deelgebied in 
dijksecties. Voor iedere dijksectie is een 
‘dijkpaspoort’ gemaakt waarin de belangrijkste 
kenmerken, basisinformatie en de opgave voor de 
dijk op die locatie staan.
In de werkateliers nemen we de dijkpaspoorten 
door. Zo krijgt iedereen een indruk van de opgave 
voor de dijk (per dijksectie) en onderzoeken we hoe 
we tot een ontwerp voor de dijk en de directe 
omgeving kunnen komen.
Er zijn schetsen opgenomen om een eerste beeld te 
geven hoe een ontwerp eruit kan komen te zien. 
Dit zijn geen uitgewerkte ontwerpen, maar 
startpunten voor het gesprek.



Omgang met informatie
Deze presentatie is gebaseerd op informatie die ten 
tijde van de werkateliers in september 2020 
beschikbaar was. 
Het kan zijn dat er naar aanleiding van lopende of 
nog te starten onderzoeken nieuwe inzichten 
ontstaan. Die kunnen leiden tot wijzigingen in de in 
deze presentatie opgenomen informatie. 
Als dat het geval is, komen we hier tijdens de 
komende werkateliers op terug.
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Programma 
2 september Middelaar - Milsbeek

Centrale aftrap
• 19.00 – 19.10 Welkom en toelichting programma
• 19.10 – 19.20 Mini-college dijken
• 19.20 – 19.30 Toelichting Leidende Principes Ruimtelijke kwaliteit
Uiteen in deelgebieden
• 19.30 – 20.15 Werkatelier, ronde 1
Pauze
• 20.30 – 21.30 Werkatelier, ronde 2
• 21.30 – 22.00 Centrale terugkoppeling en afsluiting
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Programma 
3 september Ottersum – Ven-Zelderheide

(18.00 – 19.00 fietstocht voor geïnteresseerden)
Centrale aftrap
• 19.00 – 19.05 Welkom en toelichting programma
• 19.05 – 19.15 Mini-college dijken
• 19.15 – 19.25 Toelichting Leidende Principes Ruimtelijke kwaliteit
Uiteen in deelgebieden
• 19.25 – 20.00 Werkatelier, ronde 1 
Pauze
• 20.15 – 21.00 Werkatelier, ronde 2
• 21.00 – 21.30  Centrale terugkoppeling en afsluiting
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Richtlijnen Corona
• Aanmelden vooraf is verplicht.
• Aanmelden bij binnenkomst is verplicht.
• We houden 1,5 m afstand van elkaar.
• Iedereen heeft een vaste zitplaats.
• We vragen of we mogen staan of verplaatsen.
• Eén persoon schenkt drinken in.
• Bij klachten blijven we thuis.
• We sturen stukken vooraf toe of leggen deze vooraf klaar.
• We corrigeren elkaar als we te dicht bij elkaar komen.
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Spelregels werkateliers
• De bestaande dijk wordt altijd versterkt en verhoogd tot de norm.
• Dit is het moment: ‘Als we het doen, doen we het goed’.
• Rol werkatelier: samen met project verder uitwerken van de drie 

alternatieven (en niet kiezen):
• Dijken en directe omgeving: hoogte – breedte – locatie – een goed ‘ingepast’ 

ontwerp. 
• Gebiedskwaliteiten: welke ruimtelijke kansen liggen er voor het project?

• Houding:
• We denken positief kritisch en oplossingsgericht mee.
• We hebben respect voor elkaars standpunten en belangen.
• Daarbij mogen we van mening verschillen.
• Meedenken betekent niet dat je er (automatisch) mee instemt.

• Informatie wordt beschikbaar gesteld op de website.
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Wie nemen deel aan werkatelier?

• Maximaal 7-10 bewoners / ondernemers.
• Deelnemers zijn:
• Bewoners met woning of perceel direct aan kering of hoge grond
• Ondernemers met bedrijf aan kering of hoge grond

• Deelnemers willen meedenken over inrichting en ontwerp kering en 
directe omgeving.
• Deelnemers zijn goede geografische weerspiegeling deelgebied.

8



We beoordelen en vergelijken de 3 
alternatieven aan de hand van 6 criteria:

• Verbeteren hoogwaterbescherming
• Verbeteren waterbergende werking
• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
• Draagvlak
• Omgeving en milieu
• Balans tussen kosten en dekking
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Hoe te komen tot een 
voorkeursalternatief?
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Planning verder verloop verkenning
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Mini-college
Dijktechniek
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Basisprincipes waterveiligheid
• Basisveiligheid: Voor iedereen in Nederland 

kans op overlijden door overstroming niet 
groter dan 1 op 100.000 per jaar.

• Meer bescherming:
• Op plaatsen waar sprake is van grote groepen 

slachtoffers en/of grote economische schade 
(economische kosten en baten afweging), 
en/of

• Ernstige schade door uitval van vitale en 
kwetsbare infrastructuur.

• De principes zijn vertaald naar normen (2017) 
aan de hand van het overstromingsrisico.

Principes
(algemeen)

Risico’s (per 
dijktraject)

Normen (per 
dijktraject)
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Normen
Kans per jaar = overstromingskans 
per jaar. Bijvoorbeeld: De 
donkergroene trajecten mogen 
maximaal eens per 300 jaar 
overstromen.

De normen worden gebruikt:
• Om te beoordelen of een 

dijktraject voldoet aan die 
norm (is de dijk nu en in de 
toekomst veilig genoeg?).

• Om de dijkversterking te 
ontwerpen, als de dijk niet 
voldoet aan de norm.
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Projectgebied
Norm Lob van Gennep = 
overstromingskans van 1:300 per jaar
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Waar kijken we naar bij dijktechniek?

• Er zijn meerdere manieren waarop een dijk kan falen.
• Om te voldoen aan de juiste overstromingskans van een dijk moeten 

we rekening houden met al die manieren.
• Bij de beoordeling van de dijk van de Lob van Gennep zijn de 

volgende manieren van falen naar voren gekomen:
• Hoogte
• Piping
• Stabiliteit binnenwaarts
• Stabiliteit buitenwaarts 

• Deze faalmechanismen leggen we hierna uit.
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Hoogte

1. Reguliere Dijken
• Dijkverhoging circa 0,5 – 0,8 m 

2. Verbindende Dijken met vaste 
drempel(s)
• Dijkverhoging circa 0,8 – 1,1 m 

3. Verbindende Dijken met 
waterkerende instroomvoorziening
• Dijkverhoging circa 0,9 – 1,2 m 

De dijk wordt hoger én breder
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Stabiliteit binnenwaarts

• Dijk versterken door bijv.:
• Aanbrengen steunberm;
• Verflauwen talud;
• Constructie aanbrengen;
• Etc.

• Afhankelijk van:
• Kerende hoogte van de dijk;
• De ondergrond.
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Piping
• Dijk versterken door bijv.:

• Pipingberm aanleggen;
• Grondverbetering aanbrengen;
• Pipingscherm aanleggen;
• Filterconstructie maken;
• Etc.

• Afhankelijk van:
• Hoogteverschil tussen 

hoogwaterstand en maaiveld 
binnendijks;

• Aanwezigheid van ondoorlatende en 
doorlatende grondlagen en hun dikte.
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Stabiliteit buitenwaarts

• Dijk versterken door bijv.:
• Steunberm aanleggen;
• Talud verflauwen;
• Etc.
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Toelichting 
Leidende Principes 
Ruimtelijke Kwaliteit
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Aanzet mooie & bijzondere plekken
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Kenmerkende doorsnede projectgebied Lob van Gennep
Opeenvolging van bijzondere landschappen & kwaliteiten

Maasheggen Maas waterkeringen Dorpen op rivierduinen; 
Oud cultuurlandschap 
met bijzondere natuurwaarden

N271 Restant 
historische 
rijnloop

Grootschalig 
landbouwgebied

Zandwinning
I.c.m. 
natuurontwikkeling 
Koningsven

Jonge ontginningen

Koningsven – De Diepen

StuwwalStuifduincomplexenMaas- en Niersdal



Wat zijn Leidende Principes en wat is het doel?
Wat

Ruimtelijke uitgangspunten en ambities (leidraad) om bij het ontwerpen de 
bijzondere (gebieds)kwaliteiten te koesteren en te versterken.

Als nadere concretisering van de 3e doelstelling ‘het behouden en versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit’.
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Wat zijn Leidende Principes en wat is het doel?
Wat

Ruimtelijke uitgangspunten en ambities (leidraad) om bij het ontwerpen de 
bijzondere (gebieds)kwaliteiten te koesteren en te versterken.

Als nadere concretisering van de 3e doelstelling ‘het behouden en versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit’.

Doel

Concretisering van het criterium Ruimtelijke kwaliteit en de toepassing daarvan 
als toetssteen in het werkproces (werkateliers, uitwerking alternatieven, beoordelingskader en het 
MER, keuze kansrijke en gedragen maatregelen die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren)

Dienen als kader voor het Expertteam Ruimtelijke kwaliteit Lob van Gennep voor 
de formele advisering aan de Stuurgroep over ruimtelijke kwaliteit bij belangrijke mijlpalen in het project. 
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Samenhang met andere documenten en benutten van 
kennis uit het gebied

Regionaal ruimtelijk kwaliteitskader Noord-Limburg

(Gennep en Mook en Middelaar)
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Vijf Leidende Principes voor de Lob van Gennep
op basis van bestaande (gebieds)kwaliteiten en potentiële kansen
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1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk is het landschap leidend.

2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit de 
directe omgeving.

3. De dijk draagt bij aan en verbetert contact van de dorpen met de Maas en Niers.

4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor wandelaars, fietsers 
en verbeter verbindingen tussen natuurgebieden.

5. Dijkversterking is een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal 
landschap.

Vijf Leidende Principes voor de Lob van Gennep
op basis van bestaande (gebieds)kwaliteiten en potentiële kansen
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Landschappelijke deelgebieden

Kaart i
n 

bewerki
ng
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1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk is het landschap leidend.

2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit de 
directe omgeving.

3. De dijk draagt bij aan en verbetert contact van de dorpen met de Maas en Niers.

4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor wandelaars, fietsers 
en verbeter verbindingen tussen natuurgebieden.

5. Dijkversterking is een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal 
landschap.

Vijf Leidende Principes voor de Lob van Gennep
op basis van bestaande (gebieds)kwaliteiten en potentiële kansen
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1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk is het landschap leidend.

2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit de 
directe omgeving.

3. De dijk draagt bij aan en verbetert contact van de dorpen met de Maas en Niers.

4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor wandelaars, fietsers 
en verbeter verbindingen tussen natuurgebieden.

5. Dijkversterking is een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal 
landschap.

Vijf Leidende Principes voor de Lob van Gennep
op basis van bestaande (gebieds)kwaliteiten en potentiële kansen
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34
Een van de zeldzame (informele) plekjes waar men bij de maas kan komen zoals hier bij het 
Genneperhuis zijn geliefd. 34



1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk is het landschap leidend.

2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit de 
directe omgeving.

3. De dijk draagt bij aan en verbetert contact van de dorpen met de Maas en Niers.

4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor wandelaars, fietsers 
en verbeter verbindingen tussen natuurgebieden.

5. Dijkversterking is een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal 
landschap.

Vijf Leidende Principes voor de Lob van Gennep
op basis van bestaande (gebieds)kwaliteiten en potentiële kansen
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De toegankelijkheid van het Niersdalspad in Ottersum roept bij bewoners verwarring op. In 
plaats van een route over dijk is behoefte aan een goede, toegankelijke en aantrekkelijke route 
door het Niersdal. 36



1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk is het landschap leidend.

2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit de 
directe omgeving.

3. De dijk draagt bij aan en verbetert contact van de dorpen met de Maas en Niers.

4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor wandelaars, fietsers 
en verbeter verbindingen tussen natuurgebieden.

5. Dijkversterking is een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal 
landschap.

Vijf Leidende Principes voor de Lob van Gennep
op basis van bestaande (gebieds)kwaliteiten en potentiële kansen
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De dijkversterking in Ottersum biedt concrete kansen om o.a de voormalige betonfabriek te 
herstructureren, te werken aan een logisch en continu dijktracé en heldere verbindingen tussen 
dorpskern en Niersdal. 38



Aan de slag!

Waar gaan we het over hebben?
• Bespreken kansenkaart en kaart met markante en 

bijzondere plekken.
• Bespreken ‘verslagkaarten’ (inventarisatie 

klapstoelbijeenkomsten).
• Bespreken werkboek. 
• Inventariseren vragen en opgaven.
• Bespreken en uitwerken/schetsen van de opgehaalde 

opgaven en vragen
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Aan de slag in de 
werkateliers
Per deelgebied zijn we met kaarten aan 
de wand en op tafel in gesprek gegaan 
met de deelnemers. Besproken zijn:
• Verslagkaarten klapstoelbijeenkomst
• Werkboek waterkering
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Verslagkaart deelgebied Middelaar:
• Op deze kaart zijn de belangrijkste 

bevindingen van de 
klapstoelbijeenkomst opgenomen
• Deze kaart wordt tijdens de 

werkateliers steeds verder aangevuld

Concept juni 2020
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Verslagkaart deelgebied Milsbeek:
• Op deze kaart zijn de belangrijkste 

bevindingen van de 
klapstoelbijeenkomst opgenomen
• Deze kaart wordt tijdens de 

werkateliers steeds verder aangevuld
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Verslagkaart deelgebied Ottersum:
• Op deze kaart zijn de belangrijkste 

bevindingen van de 
klapstoelbijeenkomst opgenomen
• Deze kaart wordt tijdens de 

werkateliers steeds verder aangevuld
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Verslagkaart deelgebied Ven-Zelderheide:
• Op deze kaart zijn de belangrijkste 

bevindingen van de klapstoelbijeenkomst 
opgenomen
• Deze kaart wordt tijdens de werkateliers 

steeds verder aangevuld



Werkboek Waterkering
De werkboeken worden na ieder 
werkatelier bijgewerkt, op basis van 
input uit de ateliers en nader 
onderzoek.
Na afloop van de werkateliers worden 
de werkboeken op de website 
geplaatst.
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Werkboek Waterkering
Voor de werkateliers is de dijk verdeeld 
in 4 deelgebieden en elk deelgebied in 
dijksecties. Voor iedere dijksectie is een 
‘dijkpaspoort’ gemaakt waarin de 
belangrijkste kenmerken, 
basisinformatie en de opgave voor de 
dijk op die locatie staan.
In de werkateliers nemen we de 
dijkpaspoorten door. Zo krijgt iedereen 
een indruk van de opgave voor de dijk 
(per dijksectie) en onderzoeken we hoe 
we tot een ontwerp voor de dijk en de 
directe omgeving kunnen komen.
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Er zijn schetsen opgenomen om een 
eerste beeld te geven hoe een ontwerp 
eruit kan komen te zien. Dit zijn geen 
uitgewerkte ontwerpen, maar 
startpunten voor het gesprek.

Voorbeeld schets



Gegevens per Dijkpaspoort

• Huidige situatie. 
• Kansen en opgaven ruimtelijke kwaliteit.
•Mogelijke tracés en dijktype.
•Welke technische maatregelen zijn nodig?
• Hoogte opgave
• Stabiliteit / piping opgave
• Type (nieuwe) dijk

•Maatwerklocaties
• Doorsnedes / schetsen
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Voorbeeld
Hiernaast is een uitwerking opgenomen 
van mogelijke tracés bij Ven-Zelderheide 
en een schets hoe dat eruit kan komen 
te zien. We gaan hierover het gesprek 
aan en staan open voor andere ideeën.
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Foto-impressie 2 en 3 september 2020
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