
Werkatelier 3
Data: 

• Di 26 januari : Middelaar 

• Wo 27 januari : Milsbeek

• Wo 27 januari : Ottersum

• Do 28 januari : Ven-Zelderheide

Locatie: online



Programma

1. Stand van zaken Lob van Gennep
• Korte terugblik
• Online bijeenkomsten vanwege Corona
• Conceptversie Milieueffectrapportage (MER)

2. Bespreken dijkpaspoorten:
• Dijktracés
• Ruimtebeslag

3. Bespreken ideeën ruimtelijke maatregelen

4. Afronding
• Met doorkijk naar vervolgacties
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Vergaderafspraken

Een werkatelier online is anders. We willen graag iedereen de ruimte geven 
om te reageren en we willen dat iedereen de sessie kan volgen. Vandaar een 
aantal afspraken:
• Het projectteam licht het agendapunt toe.
• Gespreksleider geeft iedereen om en om het woord. Als je het woord krijgt, 

zet je je microfoon aan (daarna je microfoon weer uit). 
• Camera’s mogen aanblijven, zo kunnen we elkaar wel zien.
• Mocht je tussendoor iets willen opmerken of een vraag hebben: 

• Plaats deze in de chat.
• Of steek je hand op met de knop ‘Raise your hand’ (knop onderin overzicht 

‘Participants’).

• Het projectteam houdt de vragen en reacties in de gaten.
• Na afloop ontvang je informatie om zaken terug te lezen en om nog per 

mail te reageren, mocht je dat willen.
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1. Stand van zaken
Lob van Gennep

• Toelichting door projectteam

• Gelegenheid voor vragen en 
reacties
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Corona maatregelen

• Alle bijeenkomsten vinden online plaats
• Keukentafelgesprekken

• Werkateliers

• Omgevingswerkgroepen

• Informatiemarkt

• Spreekuren

• Voor vragen of opmerkingen: bereikbaar via mail of telefoon

• Indien nodig extra werkatelier (fysiek)
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November 2020



November 2020

Natuuronderzoeken



December 2020

Artikel in Topic Magazine



Eerste conceptversie MER 

• De belangrijkste effecten per deelgebied op basis van een eerste 
conceptversie MER

• Soort effecten zijn voor de alternatieven gelijk, omdat de 3 
alternatieven  hetzelfde tracé volgen

• Omvang van de effecten verschilt per alternatief:
• Reguliere dijken is de omvang van de effecten het kleinst

• Verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening zijn de effecten 
het omvangrijkst.



NNN gebieden (obv Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg )



Cultuurhistorische waarden (lijnen)



Cultuurhistorische waarden (vlakken)



2. Bespreken 
dijkpaspoort(en)
• Toelichting door projectteam

• Voorzitter maakt rondje langs 
deelnemers voor reactie
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Bespreken dijkpaspoorten

• Dijktracé – locatie van de kering

• Dijktracé – ruimtebeslag

• Dijktracé – type kering

• Bijzonderheden per dijkpaspoort

Dit hebben we besproken met de deelnemers aan de hand van kaarten 
en schetsen en nemen we op in de volgende versie van het werkboek.
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3. Bespreken ideeën 
ruimtelijke maatregelen 
voor integraal 
voorkeursalternatief

• Toelichting door projectteam

• Gelegenheid voor vragen en 
reacties, ook na werkatelier
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Bespreken ideeën ruimtelijke maatregelen

• Algemene toelichting

• Inzoomen op ruimtelijke maatregelen van het deelgebied ingebracht 
tijdens gesprekken met omgeving

• Deelnemers reageren via chat / raise hand
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Algemene toelichting ruimtelijke maatregelen?

Strategische ligging van het projectgebied 
aan de voet van de stuwwal op de overgang 

van de maasvallei naar de bedijkte maas
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18

Er zijn veel bijzondere 
plekken in het gebied
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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

StuwwalStuifduincomplexenMaas- en Niersdal

Bijzondere opbouw van het landschap benutten om 
nog aantrekkelijker te wonen, werken en recreëren 
(versterken leefbaarheid)
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Opgave dijkversterking, nieuwe waterkeringen 
en ruimtelijke kwaliteit 

• Dijkversterking en versterking economie, leefbaarheid en identiteit 
gaan hand in hand. 

Want werken aan de dijk is werken aan het gebied.

• Draagvlak voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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212

1

4

3

Opgave dijkversterking, nieuwe 
waterkeringen en ruimtelijke kwaliteit 

1. Landschap leidend in Maas- en Niersdal
2. Versterken recreatie en toerisme

• Entrees over de dijk 
• Recreatieve routes

3. Versterken erfgoed
4. Werk met werk maken nu het kan
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Bespreken ideeën ruimtelijke maatregelen

22

Tijdens de werkateliers zijn we met 
de deelnemers in gesprek gegaan 

over de ideeën voor ruimtelijke 
maatregelen als integraal onderdeel 

van het voorkeursalternatief. Deze 
ideeën zijn opgehaald tijdens o.a. 

keukentafelgesprekken, spreekuren 
en omgevingswerkgroepen.



4. Afronding

• Wat vonden jullie goed?

• Wat kunnen we de volgende keer anders doen?

• Andere vragen?
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