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In deze nieuwsbrief:
Paaltjes gezien in het veld?
Onderzoek naar aanwezige natuurwaarden in de Lob van Gennep
Jongeren worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van
Ottersum
Lob Actueel 12: over de onderzoeken, beoordelingscriteria en
schadevergoeding

Paaltjes gezien in het veld?
Sinds donderdag 29 oktober kun je op een aantal locaties in Ven-Zelderheide en Milsbeek
paaltjes zien staan. In overleg met de grondeigenaren is daar gekeken wat een mogelijke
locatie kan zijn voor een nieuw stuk waterkering.
Voor het project Lob van Gennep worden de huidige dijken in het gebied verhoogd en
versterkt. Op plekken waar nu nog geen dijk ligt, wordt onderzocht wat mogelijk nieuwe
tracés kunnen zijn. De geplaatste paaltjes geven met een oranje plakbandje aan hoe hoog
de waterkering zal worden als deze daar komt te liggen. Door dit al in de verkenningsfase
uit te zetten, komt informatie beschikbaar die helpt om het aantal mogelijke tracés die
momenteel worden onderzocht, terug te brengen. Deze informatie gebruiken we weer in
de werkateliers die in november 2020 plaatsvinden.
Bij de paaltjes op de akker bij Biesterveld in Ven-Zelderheide is de hoogte van de (nieuwe)
waterkering extra opgehoogd met 50 cm. Dit is gedaan, omdat met die (extra) hoogte
agrarisch gebruik van de waterkering mogelijk is. Zowel dit tracé als het tracé over de weg
Biesterveld is ingemeten. Indien de waterkering ter hoogte van de weg Biesterveld komt te
liggen, is de extra hoogte van 50 cm niet nodig, want dan is geen agrarisch gebruik nodig.
Dit geeft zowel inzicht voor de grondeigenaar als het projectteam.

In Milsbeek staan paaltjes direct langs de Bloemenstraat (tussen nr 15 en 17), op de kleine
bestaande kering op het grasland tegen het bos aan en op enkele plekken langs de
Bossebrugweg. Op enkele paaltjes zijn twee oranje plakbandjes opgenomen. Het onderste
plakbandje is dan de beoogde hoogte van de waterkering (bijvoorbeeld ter plekke van de
weg). Bij het bovenste plakbandje is rekening gehouden met de extra hoogte van 50 cm,
zodat hier een combinatie met natuur of bos mogelijk is.

Onderzoek naar aanwezige natuurwaarden in de Lob van Gennep
Het project Lob van Gennep bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Een
onderdeel van deze fase is het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het
gebied. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u op pagina twee van deze
factsheet. De onderzoeken vinden gedurende de looptijd van het project tot en met de
realisatie (2026) plaats.
De komende tijd wordt gestart met het onderzoek naar aanwezige natuurwaarden in het
gebied. Het gaat om een eerste globale inventarisatie. Mede op basis hiervan wordt
bepaald hoe een volledige inventarisatie van natuurwaarden plaats moet vinden.
Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor de milieueffectrapportage die op dit moment
wordt opgesteld. Deze eerste globale inventarisatie start op 23 november en duurt
ongeveer 3 weken. Het gaat om een visuele inventarisatie, waarbij een ecoloog te voet het
gebied verkent.
Eigenaren van percelen waarvan betreding gewenst is, zijn via een brief op de hoogte
gesteld en worden om toestemming gevraagd.

Jongeren worden uitgenodigd om mee te denken over de
toekomst van Ottersum

Hoe zorgen we ervoor dat Ottersum met de Niers een aantrekkelijk gebied blijft om te
wonen, werken en recreëren? En wat is jouw droom voor de toekomst van dit gebied? Die
vragen staan centraal in het initiatief van het project Lob van Gennep in samenwerking met
DAG Ottersum. Leden van het projectteam Lob van Gennep gaan, onder het genot van
een thuisbezorgde ham- of vegaburger, op 7 december 2020 tijdens een digitale
‘burgersessie’ graag in gesprek met inwoners van Ottersum tussen de 18 en 30 jaar.
Tijdens deze creatieve bijeenkomst delen de jongeren hun ideeën over en visie op de
huidige situatie en de toekomst; hun toekomst. Zij kijken met een frisse blik naar
vraagstukken rondom het verbeteren van en gebruiken van het landschap zoals
bijvoorbeeld het Niersdal in de Lob van Gennep, en dan specifiek in Ottersum. De
aanbevelingen die volgen uit de pilot zullen door het project Lob van Gennep gebruikt
worden om de plannen rondom het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit nog beter aan te
laten sluiten op de wensen uit de omgeving.
Ben jij tussen de 18-30 jaar en heb je zin om mee te doen met deze 'burgersessie’? Meld
je dan aan via deze link.
Wij kijken uit naar de bijeenkomst en zullen de resultaten na afloop delen via de website,
deze nieuwsbrief en social media kanalen.

Lob Actueel 12: over de onderzoeken, beoordelingscriteria en
schadevergoeding
Momenteel worden de drie kansrijke alternatieven onderzocht. En wat gebeurt er nog meer
de komende tijd? Op die vraag geeft Gerard Koot, Projectmanager Verkenning en
planuitwerking, antwoord. Hij licht toe op basis van welke zes beoordelingscriteria de
uiteindelijke keuze wordt gemaakt en welke rol de minister van Infrastructuur en
Waterstaat hierbij speelt. Jeroen Kessels, Omgevingsmanager, vertelt in deze aflevering of
er (nu en in de toekomst) aanspraak op schadevergoeding mogelijk is na een
overstroming.

Eerdere afleveringen gemist? Je vindt ze hier.
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Heb je nog vragen?
E info@lobvangennep.nl
T 088 - 88 90 354
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