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Werkboek deelgebied 3: Niersdal / Ottersum

Karakteristieken deelgebied 3 Ottersum op 
hoofdlijnen:
Van oudsher is het gebied voor een groot deel onbedijkt. 
Vanaf 1996 zijn nieuwe dijken aangelegd.
• Het Niersdal bezit nog veel herkenbare steilranden. 

De huidige dijk ligt op de (steil)rand van het Niersdal.
• Op enkele plekken is de meanderende Niers 

zichtbaar.
• Ottersum en Gennep liggen met ‘de achterkant’ naar 

het Niersdal.

Waarom dit werkboek?
De huidige dijken die de Lob van Gennep beschermen 
tegen hoogwater, hebben een totale lengte van circa 14 
km. Voor de gesprekken met de omgeving (waaronder de 
werkateliers) is het gebied Lob van Gennep verdeeld in 4 
deelgebieden. Elk deelgebied is opgedeeld in een aantal 
‘dijkpaspoorten’. In een dijkpaspoort staat onder andere 
basisinformatie, de opgave, kaarten en dwarsdoorsneden 
van de dijk. Zo kunt u zien wat de technische en 
ruimtelijke opgave voor de dijkversterking  ongeveer 
inhoudt. 

Samen met de omgeving onderzoeken we vervolgens 
aan de hand van een aantal specifieke locaties hoe we tot 
een ontwerp voor de dijk en directe  omgeving kunnen 
komen. Op basis hiervan is een aantal varianten reeds 
afgevallen en is een aantal varianten nog in onderzoek. 
Dit werkboek passen we daar steeds op aan. Het blijft 
echter een moment opname waarbij gesprekken met de 
omgeving nog gaande zijn. Neem vooral contact op met 
het projectteam indien u vragen of opmerkingen heeft 
(info@lobvangennep.nl). 

In alle dijkpaspoorten zijn dwarsdoorsneden opgenomen 
van de dijk met in grijs een mogelijk ontwerp van de 
nieuwe dijk. De dwarsdoorsneden moeten gezien worden 
als schetsen, die een beeld geven van de verwachte 
technische en ruimtelijke opgave. Dit zijn zeker nog geen 
uitgewerkte ontwerpen. 

Ideeënboek
In dit werkboek wordt op enkele plekken verwezen naar 
het ‘Ideeënboek’. Daarmee wordt bedoeld het ‘concept 
ideeënboek ruimtelijke maatregelen’ zoals dat in februari 
2021 is verspreid onder deelnemers aan werkateliers en 
omgevingswerkgroepen. De nummers opgenomen in dit 
werkboek verwijzen naar de nummers uit het Ideeënboek. 
Uiteindelijk gaat een aantal van deze ideeën onderdeel 
uitmaken van het voorkeursalternatief Lob van Gennep.

Zoekgebied tracé 

nieuwe waterkering
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Leeswijzer kaarten dijkpaspoorten
In dit werkboek zijn kaarten  opgenomen met een 
indicatie van het benodigde ruimtebeslag bij de 
dijkversterking. Hiernaast is daar een voorbeeld van 
opgenomen met een uitsnede van een kaart uit een 
dijkpaspoort. Deze kaart dient als volgt gelezen te worden:

• Donkergroene lijnen. De onderbroken lijn geeft 
de nieuwe kruin weer bij de dijkversterking, die 
gebaseerd is op de huidige ligging van de bestaande 
dijk. De doorgetrokken lijnen geven de buiten-/ 
binnenteen weer.

• Witte lijnen. De witte lijnen geven een indicatie van 
een geoptimaliseerde ligging van de nieuwe dijk. 
Daarbij is uitgegaan van een vloeiender verloop van 
de dijk, waarbij ‘knikken’ of haakse bochten uit het 
dijktracé zijn gehaald. Ook hier geeft de onderbroken 
lijn de kruin weer en de doorgetrokken lijn de 
binnen-/buitenteen. 

• Lichtgroene lijn. Deze lijn geeft de indicatie van het 
ruimtebeslag nodig voor de voorlandverbetering.

• Niet alle hierboven beschreven lijnen komen 
overigens op elke kaart terug.

Het aangegeven ruimtebeslag betreft een indicatie met 
de kennis van dit moment. In de volgende fase vindt 
vervolgonderzoek plaats waardoor veranderingen kunnen 
optreden.
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Dijktypen/keringenDIJKTYPEN/KERING

GROENE DIJK

Dit profi el bevat verschillende groene 
compacte dijken en komt het meest voor in 
de Maasvallei. Beoogd ruimtelijk beeld is een 
herkenbare compacte dijk in het landschap.

KLASSIEKE DIJK

Toepassingen:
In het Maasdal met overwegend vlak gebied 
met o.a. agrarisch gebruik. En in dorp/ stad 
wanneer de dijk veelal aan achtertuinen 
grenst.

Toepassingen:

TUIMELKADE
Toepassingen:
Op locaties waar het door de beperkte ruimte 
en/of de ligging van infrastructuur niet 
mogelijk is de huidige kering op te hogen.

VERHOLEN DIJK

De dijk wordt in het landschap geïntegreerd 
als onderdeel van natuurlijk reliëf. Huidig 
gebruik is uitgangspunt. 

HOGE GROND STRATEGIE

Toepassingen:
Waar de dijk over van nature hoger gelegen 
gronden loopt.

Aandachtspunt:

HARDE KERING

De kering wordt vormgegeven als een hard 
element.

MUURTJE

Toepassingen:
Op locaties bij woningen/ voorzieningen 
waar het door beperkte ruimte en/of de 
lokale karakteristieken niet mogelijk/
wenselijk is een groene kering te maken.

RUIMTELIJKE KWALITEIT LOB VAN GENNEP – LEIDENDE   PRINCIPES

2020_binnenwerk_LOB_def29sept.indd   28 03-10-20   10:07

Op locaties waar dat nodig is vanuit 
de sterkte en stabiliteit van de dijk, 
krijgt de dijk een zogenaamde 
steunberm. Deze is eventueel 
geschikt te maken voor medegebruik  
door extra overhoogte toe te passen.

+ 1 m grond ophogen t.o.v. benodigde 
dijkpro�el in het geval van houtopstanden, 
agrarisch medegebruik op de dijk.
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Opgave en alternatieven

Alternatief 1: Reguliere dijken
• Verhogen en versterken bestaande dijken: 0,5-

0,8m

Alternatief 2: Verbindende dijken met vaste 
drempel(s)
• Verhogen en versterken bestaande dijken: 0,8-

1,1m 
• Nieuwe dijk
• Drie drempels 

Alternatief 3: Verbindende dijken met waterkerende 
instroomvoorziening
• Verhogen en versterken bestaande dijken: 0,9-

1,2m
• Nieuwe dijk 
• Constructie (schuif)

De dijkhoogtes die in dit werkboek genoemd 
zijn, zijn voorlopige getallen. De dijkhoogtes 
komen overeen met wat op basis van het 
actuele inzicht de verwachte benodigde 
dijkhoogte is. In de vervolgfase van het project, 
de planuitwerkingsfase, zijn wijzigingen 
mogelijk indien bijvoorbeeld vanuit landelijke 
ontwikkelingen nieuwe inzichten verkregen 
worden.  Bij de genoemde dijkhoogtes dient 
daarom rekening gehouden te worden met een 
bandbreedte van circa +/- 0,2 m. 
De genoemde dijkhoogtes zijn de hoogtes in de 
eindsituatie. De dijk zal iets hoger aangelegd 
worden, om rekening te houden met het zakken 
van de grond in de eerste periode na aanleg. 
Hoeveel hoger deze tijdelijke extra hoogte is, 
wordt nader bekeken in het vervolg van het 
project.

Reguliere Dijken meest kansrijk op basis van de 
tussenresultaten
De onderzoeken naar de drie alternatieven voor de  
Lob van Gennep zijn in een afrondende fase. Een 
definitieve beslissing over welk alternatief verder 
uitgewerkt gaat worden, volgt aan het eind van de 
verkenning. 
De tussenresultaten van de onderzoeken (eind 
september 2020), wijzen in eenzelfde richting, 
namelijk het alternatief ‘Reguliere Dijken’. Bij dit 
alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt  
conform de wettelijke waterveiligheidsnorm. In dit 
werkboek werken we alleen alternatief 1 verder uit.

Definitief advies aan de minister aan eind van 
verkenning
De verkenningsfase wordt de komende tijd 
zorgvuldig afgerond. Dat betekent dat alle drie 
de alternatieven in onderzoek blijven en worden 
uitgewerkt zodat in de milieu effectrapportage 
(MER) ook de effecten van alternatief 2 (verbinden 
dijken met drempel) en alternatief 3 (verbindende 
dijk met waterkerende instroomvoorziening) in 
beeld kunnen worden gebracht. De stuurgroep kan 
vervolgens op basis van informatie over alle drie de 
alternatieven een definitief advies aan de minister 
uitbrengen. 
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Hoogtekaart op basis van de AHN
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) = 
de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het 
bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens 
met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante 
meter. De hoogte wordt in Nederland weergegeven 
t.o.v. Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort 
tot NAP). NAP +13m betekent 13 meter hoger dan 
NAP. Iedereen kan de hoogtekaart digitaal inzien 
en inzoomen naar een gewenste locatie of adres: 
https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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De waterkering / dijk doorkruist 4 verschillende 
landschappelijke deelgebieden:

• Het Maasdal met de dorpen   
Middelaar en Plasmolen

• De rivierduinen met het dorp Milsbeek

• Het Niersdal met het dorp Ottersum en   
vestingstad Gennep

• Hoge gronden van Zelder met het dorp Ven- 
Zelderheide

Een eenduidige benadering en ruimtelijke visie op 
de waterkering voor de gehele Lob van Gennep 
doet gegeven de verschillende landschappelijke 
eenheden geen recht aan deze landschappelijke 
diversiteit. Daarom streven we per landschappelijk 
deelgebied naar een heldere benadering voor 
de dijkversterking en/of tracering van de nieuwe 
waterkering in combinatie met concrete ruimtelijke 
ontwikkelingskansen.

Visie dijkversterking 

Zoekgebieden tracé nieuwe 
waterkering

Maasdal

Rivierduinen

Niersdal

Zelder - Hoge gronden
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Visie dijkversterking
De huidige versterkingsopgave van de dijken 
resulteert in forse ruimtelijke ingrepen in het 
bijzondere landschap van alle vier de deelgebieden. 
Een zorgvuldig dijkontwerp met gedeelde gebruiks-, 
belevings- en toekomstwaarden is daarbij 
essentieel. 

Een manier van dijk versterken die in het verleden 
(vanaf 1996) op veel plekken in het gebied is 
uitgevoerd, is de kavelgrensvolgende benadering. 
Deze benadering is pragmatisch en voldoet vaak 
aan individuele - lokale - wensen. Het heeft echter 
geen relatie met het groter geheel. Het negeert 
landschappelijke karakteristieken en de leidende 
principes voor de Lob van Gennep en resulteert in 
een kartelvormig tracé.

Het behouden, versterken of toevoegen van 
nieuwe kwaliteiten aan het landschap gelden 
als uitgangspunten. Als nadere uitwerking 
van de leidende principes ‘Landschap leidend’ 
en ‘Vanzelfsprekende dijken’ zijn voor de 
vormgeving en tracering van de waterkering twee  
denkrichtingen denkbaar:

1. LANDSCHAP VOLGEND
Aansluiten op bestaand reliëf van rivierduinen 
en steilranden.  Het tracé van de waterkering zo 
vloeiend mogelijk met flauwe taluds vormgeven 
waarmee het opgaat in het bestaande reliëf 
(verholen keringen) 

2. LANDSCHAP VORMEND
De dijk of waterkering is een nieuwe laag en voegt 
iets toe aan het landschap (zoals de nieuwe dijk in 
de Maasvallei bij Middelaar uit 1996 en de Niersdijk 
bij Ottersum)

Kavelgrenzen volgend

Landschap volgend

Landschap vormend
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Visie dijkversterking, van kavelvolgend naar landschap vormend 
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Overzicht dijkpaspoorten deelgebied 3: Niersdal / Ottersum
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Dijkpaspoort 10: Huidige drempel
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
• De huidige dijk is recent bij het project 

Maaswerken versterkt en voldoet daarmee aan 
de oude waterveiligheidsnorm van 1/250 jaar. 
Het tracé ligt op een terras / dekzandrug en is 
ongeveer 75 meter breed. De  huidige kerende 
hoogte is NAP +13,45 m.

• De waterkering wordt versterkt en verhoogd 
om te voldoen aan de (nieuwe) wettelijke 
waterveiligheidsnorm.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• Zorg bij de versterkings- en hoogteopgave voor 

een logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte  
buitendijks dan nodig is.

• De monding van de Niers in het Maasdal en 
de ligging van het Genneperhuis enerzijds en 
het zicht op de stuwwal anderzijds maakt deze 
locatie landschappelijk zeer waardevol. Koester 
het onlangs gerealiseerde publiek uitzichtpunt 
op Maas- en Niersdal en Genneperhuis nabij 
aansluiting Bloemenstraat / N271.

• De N271 ligt op de steilrand van het Niersdal. 
De monding van de door de steilrand gegraven 
Kroonbeek is onopvallend aanwezig. Ook liggen  
er restanten van een oude waterkering direct 
ten zuidwesten van de N271. Koester en versterk  
het zicht vanaf de N271 op de stuwwal met het 
voorliggend agrarisch gebied en het Maas- en 
Niersdal.

• Versterken van het ecologisch functioneren 
en de herkenbaarheid van de monding van 
de Kroonbeek buitendijks in de Niers (zie 1.08 
Ideeënboek). 

• Versterken natuurwaarden Niersdal (zie 1.09 
Ideeënboek).

• Onderzoeken welke bijdrage de waterkering  
aan de biodiversiteit kan geven.

• Onderzoek of de parallelweg naast de N271 
verkeersveilig(er) ingericht kan worden.

Tracé en dijktype

• Huidige tracé handhaven en met de aanleg 
van een tuimelkade de waterkerende hoogte 
conform waterveiligheidsnorm verhogen naar 
NAP +14,50 m.

10
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Dijkpaspoort 10: alternatief 1 Reguliere dijken, continue dijk
Technische maatregelen
Hoogte
Huidige hoogte:   NAP + 13,45 m.

Opgave alternatief 1:   NAP + 14,50 m.
    
Stabiliteit opgave
Waarschijnlijk binnen het huidige profiel oplosbaar

Beoogde versterking
• Binnenwaarts met een kanteldijk langs N271 

waarbij behoud van het zicht over het Maasdal 
het uitgangspunt is. Het fietspad langs de Maas/
Nierszijde komt op de kanteldijk te liggen.

Maatwerklocaties
• Logische aansluiting op Bloemenstraat/CNC en 

rotonde.
• Uitstroom en beekherstel Kroonbeek en oude 

dijk. 
• Rekening houden met project Verbindingsweg. 

Doorsnede: Alternatief 1 Reguliere dijken

10
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Dijkpaspoort 11: Grondlichaam N271 
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
De dijk ligt in het Maas- en Niersdal en maakt 
onderdeel uit van het grondlichaam van de N271. 
De huidige dijk is in de huidige situatie dusdanig 
robuust en hoog dat deze in alternatief 1 voldoet 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm, waardoor 
hier geen maatregelen nodig zijn. 

Profiel N271

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• Onderzoeken welke bijdrage de waterkering/ 

taluds N271 aan de biodiversiteit kan geven.
• Behoud van de beplanting op het talud van de 

N271.

Technische maatregelen 
Hoogte opgave
Huidige hoogte: bij rotonde op NAP +14,6m,  
   daarna  snel oplopend naar   
   NAP +15m

Alternatief 1:  geen opgave
Alternatief 2:  NAP + 14,9m 
Alternatief 3:  NAP + 14,9m
    
Stabiliteit/piping opgave
Er is geen opgave voor stabiliteit of piping.
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Dijkpaspoort 12: Ottersum Henakker



18Work in progress

Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
De huidige dijken in het Niersdal zijn na 1996 
aangelegd. Ze hebben een klassiek dijkprofiel met 
beperkte hoogte. Er ligt een tuimeldijk langs de  
Nijmeegseweg richting Gennep.

De dijk zal versterkt moeten worden om te voldoen 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Zorg bij 
deze versterkings- en hoogteopgave voor een 
logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte van het 
winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• Zie voor de tracering visie op de dijkversterking
• De dijk ligt in het Niersdal en volgt de 

kavelgrenzen. Dat is landschappelijk geen 
vanzelfsprekend tracé op basis van het 
aanwezige reliëf en sluit met een vreemde knik  
aan op de N271.

• Het ontbreekt nu in Ottersum aan heldere 
verbindingen tussen het dorp en het Niersdal. 
Alleen Henakker kent met het laarzenpad 
vanuit de Nijmeegseweg twee entrees. Versterk 
en verbind Ottersum met heldere ruimtelijk 
gemarkeerde toegangen naar het Niersdal (zie 
2.06 t/m 2.10 Ideeënboek). 

• Onderzoeken welke bijdrage de dijk aan de 
biodiversiteit kan geven.

• De kruin van de dijk is alleen toegankelijk voor  
beheer en onderhoud. Vanuit de bewoners 
bestaat de wens om dat zo te houden. 

• Herinrichting Niersdalpad Ottersum. Het huidige 
Niersdalpad is slecht vindbaar en bewegwijzerd 
en kent geen heldere entrees vanuit Ottersum 
(zie 2.17 Ideeënboek). 

Dijktype
• Werken aan typologie ‘Niersdijk’ 

12
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Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
Huidige hoogte: ca. NAP +13,7m –
   +13,9m
Opgave alternatief 1: NAP +14,5m

Opgave alternatief 2: NAP +14.8m

Opgave alternatief 3: NAP +14.9m

Stabiliteit opgave
• Alternatief 1: stabiliteitsberm van 2 m dik, 5 m 

breed

• Alternatief 2 en 3: stabiliteitsberm van 2 m dik 
en 5 - 10 m breed

Piping
• Voorlandverbetering: klei inkassing 

buitenwaarts vanwege piping.  

Beoogde versterking
• symmetrisch of binnenwaarts versterken.

Doorsnede 12: Alternatief 1 Reguliere dijken (overstromingskans 1/300 jr)

Maatwerklocaties
• Tuimeldijk langs Nijmeegseweg naar Gennep 

verandert in een hogere dijk. Rekening houden  
met zicht vanuit huizen op Niersdal.

• De kruising van deze hogere dijk met de 
Nijmeegseweg.

• Werken aan heldere verbindingen met entrees  
tussen Ottersum en Niersdal.

• In overleg met aanwonenden wordt verkend of 
de bestaande dijk aan de westzijde een nieuwe 
aansluiting op de N271 krijgt. Dit is een locatie 
waar compensatieruimte voor de rivier mogelijk 
is. 
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Dijkpaspoort 13: Ottersum Kleineweg
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
De huidige dijk in het Niersdal is na 1996 aangelegd.  
De dijk heeft een klassiek dijkprofiel en ligt aan de 
voorzijde van de woningen aan de Kleineweg.

De dijk zal versterkt moeten worden om te voldoen 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Zorg bij 
deze versterkings- en hoogteopgave voor een 
logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte van het 
winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit 
• Zie voor tracering visie op dijkversterking
• Het ontbreekt nu in Ottersum aan heldere 

verbindingen tussen het dorp en het Niersdal. 
Alleen Henakker kent met het laarzenpad 
vanuit de Nijmeegseweg twee entrees. Versterk 
en verbind Ottersum met heldere ruimtelijk 
gemarkeerde toegangen naar het Niersdal (zie 
2.06 t/m 2.10 Ideeënboek). 

• De dijkversterking bij de voormalige 
betonfabriek biedt kansen voor een integrale 
herontwikkeling van het terrein en om  de 
ruimtelijke kwaliteit daar te versterken (zie 4.02 
Ideeënboek). 

• Onderzoeken welke bijdrage de dijk aan de 
biodiversiteit kan geven.

• Uitzicht op het Niersdal vanuit de woningen aan  
de Kleineweg is karakteristiek en bepalend voor 
de landschappelijke kwaliteit. Het uitgangspunt 
is om hier zoveel mogelijk rekening mee te 
houden.

• De kruin van de dijk is alleen toegankelijk voor  
beheer en onderhoud. Vanuit de bewoners 
bestaat de wens om dat zo te houden.

• Herinrichting Niersdalpad Ottersum. Het huidige 
Niersdalpad is slecht vindbaar en bewegwijzerd 
en kent geen heldere entrees vanuit Ottersum 
(zie 2.17 Ideeënboek). 

• Bij de inrichting van de binnendijkse berm 
wordt rekening gehouden met de wens van 
omwonenden om te voorkomen dat dit een 
parkeerplaats wordt.

Afgevallen varianten

• Werken aan typologie ‘Niersdijk’

13

Afgevallen varianten 
In de afgelopen maanden zijn samen met de 
omgeving diverse varianten onderzocht. Op de 
kaart staan de varianten die nog in onderzoek zijn. 
De volgende varianten zijn na onderzoek afgevallen:
• Variant met dijk meer richting Niers en 

terugbrengen oude bomenrij (dit is vanwege de 
beperkte ruimte aan de Kleineweg niet mogelijk 
– en gaat dan ten koste van ruimte voor de 
rivier)
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Technische maatregelen
Hoogte opgave
huidige hoogte kruin:  Circa NAP +13,7m 

opgave alternatief 1:  NAP +14,5m
    
opgave alternatief 2:  NAP +14,5m/14,8 m
    
opgave alternatief 3:  NAP +14,9m
    

Stabiliteit/Piping opgave
• De dijk krijgt aan de binnenzijde een steunberm 

van ca. 5 m breed;
• Voorlandverbetering: klei inkassing 

buitenwaarts vanwege piping. 

Beoogde versterking 
• Buitenwaarts versterken

Doorsnede 13: Alternatief 1 Reguliere dijken, waarbij een nieuwe bomenrij nader onderzocht wordt

Mogelijke ruimtelijke maatregelen
• Uitzicht woningen vanaf Kleineweg op Niersdal.
• Geen pad op de dijk maar aan onderzijde door 

Niersdal.
• Geen parkeerplaatsen op binnendijkse berm.
• Mogelijke dijkteruglegging bij voormalige 

locatie betonfabriek.
• Werken aan heldere verbindingen met entrees  

tussen Ottersum en Niersdal.
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Dijkpaspoort 14: Ottersum 't Zand
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
De huidige dijk in het Niersdal is na 1996 aangelegd. 
De dijk heeft een klassiek dijkprofiel en ligt aan de 
achterzijde van de woningen aan de Sint Jansstraat.

De dijk zal versterkt moeten worden om te voldoen 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Zorg bij 
deze versterkings- en hoogteopgave voor een 
logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte van het 
winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit 
• Zie voor tracering visie op dijkversterking
• Het ontbreekt nu in Ottersum aan heldere 

verbindingen tussen het dorp en het Niersdal. 
Alleen Henakker kent met het laarzenpad 
vanuit de Nijmeegseweg twee entrees. Versterk 
en verbind Ottersum met heldere ruimtelijk 
gemarkeerde toegangen naar het Niersdal (zie 
2.06 t/m 2.10 Ideeënboek).

• De dijkversterking bij de voormalige 
betonfabriek biedt de mogelijkheid kansen voor 
een integrale herontwikkeling van het terrein en 
om  de ruimtelijke kwaliteit daar te versterken 
(zie 4.02 Ideeënboek).

• Onderzoeken welke bijdrage de dijk aan de 
biodiversiteit kan geven.

• Onderzoeken of en hoe de circumvallatielinie 
zichtbaar gemaakt kan worden bij of in de 
nabijheid van de dijkversterking (zie 3.02 
Ideeënboek). 

• De kruin van de dijk is alleen toegankelijk voor 
beheer en onderhoud. Vanuit de bewoners 
bestaat de wens om dat zo te houden.

• Herinrichting Niersdalpad Ottersum. Het huidige 
Niersdalpad is slecht vindbaar en bewegwijzerd 
en kent geen heldere entrees vanuit Ottersum 
(zie 2.17 Ideeënboek).

Dijktype
• Werken aan typologie ‘Niersdijk’

14
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Welke technische maatregelen zijn nodig?
Hoogte opgave
huidige hoogte:  NAP + 13.85 m 

opgave alternatief 1:  NAP + 14.5 m
    
opgave alternatief 2:  NAP + 14,8 m
    
opgave alternatief 3:  NAP + 14.9 m
    

Stabiliteit opgave
• Alternatief 1: stabiliteitsberm binnendijks van 2 

m dik, 10m breed

Stabiliteit opgave
• Voorlandverbetering: klei inkassing 

buitenwaarts vanwege piping.

Beoogde versterking
• Maatwerk, deels naar binnen en deels naar 

buiten versterken.

Doorsnede 14: Alternatief 1 Reguliere dijken

Maatwerklocaties
• Mogelijk toepassen ondergrondse constructies 

ter hoogte van tuinen, om ruimtebeslag van de 
dijk hier te beperken.

• Uitstulping van de dijk bij het kerkhof.
• Werken aan heldere verbindingen met entrees  

tussen Ottersum en Niersdal
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Dijkpaspoort 15: Ottersum sportvelden
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
De huidige dijk ligt deels in het Niersal en deels  
tegen hoge grond (Sint Jansstraat met stenen 
keermuur en 2 coupures).

De dijk zal versterkt moeten worden om te voldoen 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Zorg bij 
deze versterkings- en hoogteopgave voor een 
logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte van het 
winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• Zie voor tracering visie op dijkversterking
• Het ontbreekt nu in Ottersum aan heldere 

verbindingen tussen het dorp en het Niersdal. 
Alleen Henakker kent met het laarzenpad 
vanuit de Nijmeegseweg twee entrees. Versterk 
en verbind Ottersum met heldere ruimtelijk 
gemarkeerde toegangen naar het Niersdal (zie 
2.06 t/m 2.10 Ideeënboek).

• De dijk heeft hier de vorm van een keermuur en 
markeert de overgang tussen het hoger gelegen 
Ottersum en het lager gelegen Niersdal en 
versterkt daarmee de landschappelijke structuur.

• Indien de keermuur verhoogd wordt, valt het 
karakteristieke  zicht op het Niersdal (vanaf de 
Sint Janstraat) weg.

• Herinrichting Niersdalpad Ottersum. Het huidige 
Niersdalpad is slecht vindbaar en bewegwijzerd 
en kent geen heldere entrees vanuit Ottersum 
(zie 2.17 Ideeënboek).

• Het verplaatsen van de sportvelden biedt 
mogelijkheden voor herontwikkeling van 
de huidige locatie, het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit in het Niersdal en het 
realiseren van een groene dijk in plaats van een 
hogere keermuur (zie 4.03 Ideeënboek). 

Dijktype
• Een constructie, zoals bijvoorbeeld een met 

baksteen beklede keermuur.
• Een groene dijk (afhankelijk van de 

ontwikkelingen bij de sportvelden).
• Onderzoek naar een flexibele of mechanische 

kering i.p.v. een stenen keermuur.

Huidige Nierspad

15
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Technische maatregelen
Hoogte opgave
Huidige hoogte: Sint Janstraat: NAP +13,2m
   Stenen muur: NAP +13,8m 

Opgave alternatief 1: NAP + 14.5m

Opgave alternatief 2: NAP + 14.8m 

Opgave alternatief 3: NAP + 14.9m

Beoogde versterking
• Symmetrisch op de huidige locatie;
• Of: een groene waterkering meer buitendijks 

van de huidige keermuur.

Piping
• Voorlandverbetering: klei inkassing 

buitenwaarts vanwege piping in het geval van 
een groene kering.

• 

Doorsnede 15: Alternatief 1 Reguliere dijken

Maatwerklocaties
• Zicht vanuit de woningen aan de Sint Jansstraat 

zoveel mogelijk behouden.
• Aansluiting op de sportvelden.
• Onderzoek naar weerdverlaging en 

herontwikkeling sportvelden, waardoor hier 
wellicht een groene dijk mogelijk wordt. 

• Compensatie van huidige essenrij tussen 
voetbalvelden en St.Janstraat.

zoeklocatie nieuwe waterkering
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Dijkpaspoort 16: Kleefseweg en Maria Roepaen aan de Niers
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Huidige situatie en opgave 
hoogwaterbescherming
De bestaande dijk ligt direct aan de Niers 
(schaardijk) en markeert de overgang tussen het  
Niersdal en de hoge grond in Ven-Zelderheide.

De dijk zal versterkt moeten worden om te voldoen 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Zorg bij 
deze versterkings- en hoogteopgave voor een 
logisch dijkprofiel en neem niet meer ruimte van het 
winterbed van de Maas af dan nodig is.

Kansen en opgaven voor ruimtelijke kwaliteit
• De Niers kent op dit gedeelte weinig 

begeleidende beplanting. Vanuit natuuroogpunt 
is het wenselijk om deze beplanting te realiseren  
(beschutting van water en fauna) (zie 1.09 
Ideeënboek).

• Dijk en Niers liggen hier vlak bij elkaar in een 
gevarieerde oeverzone. Deze zone behouden.

• Onderzoeken welke bijdrage het tracé van de 
waterkering aan biodiversiteit kan geven .

• Door de verhoging van de dijk valt het zicht op 
het Niersdal vanaf de Kleefseweg mogelijk weg. 
Nader onderzoek hoe dit behouden kan blijven.

• Nader onderzoeken hoe het klooster Maria 
Roepean beter kan worden verbonden met de 
Niers waarbij de monumentale bomen voor 
het  klooster behouden kunnen blijven (zie 2.11 
Ideeënboek).

• Het toegankelijk maken van de waterkering 
nabij Maria Roepaen door het realiseren van 
een eenzijdig fietspad op de kruin van de dijk 
(zie 2.19 Ideeënboek). 

Dijktype
• Werken aan typologie ‘Niersdijk’

16a

16b
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Technische maatregelen
Hoogte opgave
Huidige hoogte: NAP +13.8m

Opgave alternatief 1: NAP +14.5 m

Opgave alternatief 2: NAP +14.8 m

Opgave alternatief 3: NAP +14.9m

Stabiliteit en piping opgave
• Waarschijnlijk is verhoging van de N291 nodig 

als steunberm, om ervoor te zorgen dat de 
waterkering voldoende sterk is.

• Voorlandverbetering: klei inkassing 
buitenwaarts vanwege piping. 

• Goed kijken naar relatief laag liggende N291.

Beoogde versterking
• Binnenwaarts versterking waarbij de N271 

dient de worden opgehoogd. (buitenwaarts 
vanwege bergende status en natuurwaarde 

Doorsnede 16b Maria Roepaen: Alternatief 1 Reguliere dijken

Niersdal niet aan de orde, m.u.v. locatie nabij 
Maria Roepaen)

Maatwerklocaties
• Nader onderzoeken hoe oeverzone verder 

natuurlijk is te ontwikkelen. 
• Aanlanding brug over Niers naar Siebengewald.
• Fietspad langs de Kleefseweg. 

Doorsnede 16a Kleefseweg aan de Niers: Alternatief 1 Reguliere dijken


