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Verkenning 
Lob van Gennep



Verkenning 
Lob van Gennep

Beter beschermen
Beter bergen
Meerwaarde voor landschap & economie



Projectgebied



Provincie Limburg

Schakel in het Maassysteem







Natuurlijke laagten =  
Ruimte voor de Maas
Natuurlijke hoogten = 
Natuurlijke bescherming



1926



1993 & 1995 



Maaswerken: nooddijken verhoogd
Bergen & Beschermen blijft mogelijk



Volgende opgave:
 Hogere afvoer
 Dijken sterker en hoger
 Bergen & Beschermen op 

gespannen voet



Doel 1: Beter beschermen



Huidige situatie 
 Gebied is bergend winterbed
 Dijken moeten kunnen 

overstromen



Beleidslijn Grote Rivieren

Behoud rivierbed



Provincie Limburg

Toelaatbare afname rivierbed
Maasbreed bepaald

Lob van Gennep:
 Grote oppervlakte: 20 km2

 Grote doorwerking: 200 km dijken







Bergende werking kan beter
 Effecten voor het gebied
 Effecten voor de Maas







Doel 1: Beter beschermen
Doel 2: Beter bergen



Projectgebied























Versterking ruimtelijke kwaliteit door verbinden en uitbouw 
recreatie, toerisme, historie en erfgoed en natuur

Betere bescherming en een betere 
berging gaan samen met het 
toevoegen van kwaliteiten in het 
gebied



Doel 1: Beter beschermen
Doel 2: Beter bergen

Doel 3: Meerwaarde voor landschap & economie 



Alle overheden
Eén plan

In 1x goed

Beter beschermen
Beter bergen

Meerwaarde voor landschap & economie 





Dijken



Dijken
Kleiwinning voor de dijken



Dijken
Kleiwinning voor de dijken 
Cultuurhistorie



Dijken
Kleiwinning voor de dijken 
Cultuurhistorie
Zandwinning



Dijken
Kleiwinning voor de dijken 
Cultuurhistorie
Zandwinning
Recreatie



Dijken
Kleiwinning voor de dijken 
Cultuurhistorie
Zandwinning
Recreatie
Beekherstel



Dijken
Kleiwinning voor de dijken 
Cultuurhistorie II
Zandwinning
Recreatie
Beekherstel



Dijken
Kleiwinning voor de dijken 
Cultuurhistorie II
Zandwinning
Recreatie II
Beekherstel



Oplossingsrichtingen Lob van Gennep



Huidige situatie



Oplossingsrichting Dubbele dijken



Oplossingsrichting Verbindende dijken



Uw oplossingsrichting

? ? ?



Voorbeeld Veessen-Wapenveld
Waterkerende instroomvoorziening



Oplossingsrichting Verbindende dijken

Bestaande dijk 
verhogen met

+/-
0,5 m – 1 m

Bestaande dijk 
verhogen met

+/-
0,5 m – 1,5 m



Oplossingsrichting Dubbele dijken

Bestaande dijk 
verhogen met

+/-
0,5 m – 1 m

Bestaande dijk 
verhogen met 

+/-
0,5 m – 1 m

Nieuwe Dijk
hoogte

+/-
1 m – 3  m



Oplossingsrichting Dubbele dijken

Berging
ca. 3 cm lagere 

waterstand 
tot de Biesbosch



Oplossingsrichting Verbindende dijken

Berging
ca. 18 cm lagere 

waterstand 
tot de Biesbosch



KANSEN VOOR KWALITEIT



Historie 
weer 

zichtbaar



Vitale vrijetijdseconomie



Versterking ruimtelijke kwaliteit door verbinden en uitbouw 
recreatie, toerisme, historie en erfgoed en natuur

Dijken als route



Dorpen aan de Maas



Middelaar
aan de Maas



Versterking ruimtelijke kwaliteit door verbinden en uitbouw 
recreatie, toerisme, historie en erfgoed en natuurBeleef de rivier



Beken voor landbouw, 
berging, natuur én recreatie



Benutten van grondstromen:   
Beekdalverruiming hand in hand met 

dijkversterking  



Multifunctionele dijken



Gebiedsspecifieke dijken



Alle overheden
Eén plan

In 1x goed

Beter beschermen
Beter bergen

Meerwaarde voor landschap & economie 

Samen 
Met u !



Aanpak project Lob van Gennep
&

mogelijkheden voor inbreng en meedoen



Participatie



Participatie: 4 rondes
mee-ontwikkelen aan voorkeursalternatief

• Informatieronde

• Oplossingsronde - deel 1
(Oplossingsrichting)

• Oplossingsronde - deel 2
(Uitwerken oplossingen)

• Zienswijzen



Gefaseerde aanpak

Planuitwerking

Realisatie

Verkenning

Onderzoek

Startbeslissing

Voorkeursbeslissing

Projectbesluit

2019 - 2020

2021 - 2023

2024 - 2026

Hoe mee doen en inbreng leveren?

Zie themahoek “Aanpak en organisatie”



Oproep
1. Inbreng, vragen, toelichting:

• www.lobvangennep.nl
• info@lobvangennep.nl
• Informatiebijeenkomsten
• Omgevingswerkgroepen

- Ottersum en Ven-Zelderheide
- Milsbeek
- Middelaar en Plasmolen
- Agrariërs (middengebied)
- … 

• Keukentafelgesprekken
• Inloopspreekuur: donderdagen

(locaties en tijden: zie website)

2. Welke oplossingsrichtingen ziet u? 
• Welke ideeën, kansen

en aandachtspunten?

http://www.lobvangennep.nl/
mailto:info%23@lobvangennep.nl


Bedankt voor uw aandacht

• Vragen en toelichting: 3 Themahoeken
• Gebiedskwaliteiten
• Waterberging, beken en dijken
• Aanpak en organisatie, incl. aanmelding omgevingswerkgroepen

• 3e informatiebijeenkomst: 28 mei Ottersum

• Lob van Gennep is een gezamenlijk project van:




	Informatieavond 
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Projectgebied
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Projectgebied
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Versterking ruimtelijke kwaliteit door verbinden en uitbouw recreatie, toerisme, historie en erfgoed en natuur
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Oplossingsrichtingen Lob van Gennep
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	? ? ?
	Dianummer 51
	Dianummer 52
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Dianummer 56
	Dianummer 57
	Dianummer 58
	Versterking ruimtelijke kwaliteit door verbinden en uitbouw recreatie, toerisme, historie en erfgoed en natuur
	Dianummer 60
	Dianummer 61
	Versterking ruimtelijke kwaliteit door verbinden en uitbouw recreatie, toerisme, historie en erfgoed en natuur
	Dianummer 63
	Dianummer 64
	Dianummer 65
	Dianummer 66
	Dianummer 67
	Aanpak project Lob van Gennep�&�mogelijkheden voor inbreng en meedoen
	Participatie
	Participatie: 4 rondes�mee-ontwikkelen aan voorkeursalternatief
	Gefaseerde aanpak
	Oproep
	Bedankt voor uw aandacht
	Dianummer 74

