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Nieuwsbrief Lob van Gennep december 2020

Het project Lob van Gennep wenst iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig nieuw jaar!

In deze nieuwsbrief:

Jongeren Ottersum enthousiast in gesprek tijdens #burgersessie
Geslaagd digitaal veldbezoek Lob van Gennep met bestuurders
Eerste resultaten veldinventarisatie natuuronderzoeken
Terugblik (digitale) werkateliers november
Lob van Gennep in Topic Magazine

 

Jongeren Ottersum enthousiast in gesprek tijdens #burgersessie
De Ottersumse jongeren wonen graag in Ottersum. En velen van hen willen er ook de rest
van hun leven blijven. Maar, wat maakt Ottersum zo aantrekkelijk voor de jongeren?
Tijdens een burgersessie, georganiseerd door DAG Ottersum en project Lob van Gennep,
spraken jongeren er open over. Over de grote saamhorigheid in het dorp, het sterke
verenigingsleven en de kansen die er zijn om deze prachtige plek aan de Niers nog mooier
te maken.

Lees meer

https://mailchi.mp/94f1248bf873/nieuwsbrief-lob-van-gennep-november-4139645?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/jongeren-ottersum-enthousiast-in-gesprek-tijdens-burgersessie/99


Geslaagd digitaal veldbezoek Lob van Gennep met bestuurders

Op 2 december bracht een delegatie bestuurders een veldbezoek aan de Lob van
Gennep. Digitaal weliswaar, vanwege de huidige coronamaatregelen. Tijdens dit
veldbezoek ‘liepen’ de bestuurders aan de hand van vele foto’s en visuals door het gebied
en werden ze meegenomen in de opgave voor hoogwaterbescherming en de kansen die
dit biedt om de gebiedskwaliteiten te versterken. Een 50-tal leden van de provinciale staten
van Limburg, gemeenteraden Gennep en Mook en Middelaar en het algemeen bestuur
van Waterschap Limburg was erbij.

Lees meer

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/geslaagd-digitaal-veldbezoek-lob-van-gennep-met-bestuurders/98


Eerste resultaten veldinventarisatie natuuronderzoeken
Recent vond een eerste globale inventarisatie plaats naar aanwezige natuurwaarden in de
Lob van Gennep. Een ecoloog verkende te voet het gebied en bracht voor een aantal
locaties in beeld welke (sporen van) soorten hij aantrof. Begin volgend jaar wordt de
rapportage, die wordt gebruikt bij het ontwerpproces van de dijkversterking, opgesteld. 
  
Wat we al kunnen laten weten, is dat er beverburchten zijn aangetroffen, dassenburchten,
sporen van een grote konijnenpopulatie, vossenholen, verblijven van spechten, uilen en
vleermuizen en overwinterende grauwe ganzen. We lieten een fotograaf meelopen met de
ecoloog en dat leverde alvast mooie beelden op. 

Zodra de rapportage gereed is, zullen we deze op de website plaatsen. Ten behoeve van
de planuitwerkingsfase wordt een nadere inventarisatie naar natuurwaarden, met een
doorlooptijd van een heel jaar, uitgevoerd.

Terugblik (digitale) werkateliers november
Tijdens de vier werkateliers van november gingen we met direct aanwonenden en
ondernemers aan de slag met de dijkversterking in de Lob van Gennep en zoomden we in



op de locaties waar nog geen waterkering ligt. 

Werkatelier Ven-Zelderheide 
In Ven-Zelderheide bespraken we de resultaten van de hoogtemeting die werd uitgevoerd
op 29 oktober. Wat betekent dit voor de diverse varianten die daar worden onderzocht?
Ook haalden we suggesties op om bij de Dam een meer beleefbare plek te creëren en
bespraken we welke fiets- en wandelroutes we kunnen optimaliseren. 

Werkatelier Ottersum 
De gesprekken in Ottersum focusten op de manier waarop het bestaande dijktraject
verhoogd en versterkt kan worden en op de plekken waar de dijk mogelijk wat richting de
Niers komt te liggen, zoals bij de Kleineweg. Daarvoor dient elders (rivier)ruimte
gecompenseerd te worden. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor bij de voormalige
betonfabriek en de sportvelden. We spraken ook over het maken van heldere entrees en
wandelroutes tussen het dorp en het Niersdal. 

Werkatelier Milsbeek 
Ook in Milsbeek ligt het precieze tracé nog niet vast. We onderzoeken daar nog diverse
varianten, waarbij we onder andere rekening willen houden met het oorlogsverleden van
het gebied. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is aan te sluiten op bestaande
rivierduinen en of de dijk achter de Steenfabriek iets richting de Bloemenstraat teruggelegd
kan worden. Ook speelt hier het punt van binnendijks of buitendijks wonen en de
maatwerkoplossingen die dat misschien vraagt. Enthousiaste reacties ontvingen we op
een struinpad tussen het Genneperhuis en het Middelaarshuis. 

Werkatelier Middelaar 
Tot slot spraken we een aantal bewoners van Middelaar. De suggestie om hier
wandelpaden op de dijk te behouden en fietspaden op de steunbermen buitendijks of door
het buitendijks gebied te traceren, werd positief ontvangen. Ook is gesproken over de
bomen die bij de dijkversterking helaas gekapt moeten worden. Samen met de inwoners
van Middelaar gaan we kijken op welke locaties compensatie van bomen plaats kan
vinden. 

Vervolg 
We danken alle deelnemers van harte voor hun inbreng en suggesties. Dit wordt verwerkt
in de diverse werkboeken. Hopelijk mogen we elkaar in januari 2021 weer fysiek
ontmoeten om de laatste zaken richting het voorkeursalternatief verder uit te werken.



Lob van Gennep in Topic Magazine
In de wintereditie van Topic regiomagazine Maasduinen staat een artikel over de Lob van
Gennep. Hierin lees je wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd, en schetsen we een
vooruitblik naar 2021.
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