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Nieuwsbrief Lob van Gennep april 2021

In deze nieuwsbrief:

Quickscan inventarisatie flora en fauna
Verhalen achter de dijk: Harm Weijers
Terugblik digitale omgevingswerkgroep
Webinar: Teun Theunissen neemt je mee in historie Lob van Gennep

 

Quickscan inventarisatie flora en fauna
Onderzoeksbureau Geonius heeft in opdracht van Waterschap Limburg een ‘quickscan
inventarisatie flora en fauna’ uitgevoerd. Deze quickscan is een eerste inventarisatie van
aanwezige natuurwaarden in een deel van het gebied. Door deze natuurwaarden nu al in
kaart te brengen, kan in een vroeg stadium al rekening worden gehouden met mogelijk
aanwezige beschermde flora en fauna in het gebied. 

 

Klik hier om het artikel te lezen

https://mailchi.mp/d69e9c176319/nieuwsbrief-lob-van-gennep-april-4501486?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/quickscan-inventarisatie-flora-en-fauna/119
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Verhalen achter de dijk: Harm Weijers
Het projectteam van de Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en
ondernemers over de dijkversterkingsopgave. Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin
mensen hun relatie met het water en de Lob van Gennep bespreken. Enkele van deze
verhalen gaan wij de komende tijd met u delen in de serie ‘Verhalen achter de dijk’. 

Het eerste verhaal is afkomstig van Harm Weijers. Tegen de Duitse grens aan, in Ven-
Zelderheide, staat het familiebedrijf van Harm en Susanne Weijers. De overgrootvader van
Harm (52) begon de boerderij in 1890 en opende daar een kleine winkel bij. Het bedrijf is
inmiddels uitgegroeid tot een vee- en akkerbouwboerderij met tweehonderd koeien en
kalfjes, een supermarkt en een slagerij. Harm is nauw betrokken bij de plannen voor
dijkversterking rond Ven-Zelderheide. 
 
 

Klik hier om het verhaal van Harm te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/verhalen-achter-de-dijk-harm-weijers/124
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Terugblik digitale omgevingswerkgroep
Op 8 april werden de deelnemers van de zes omgevingswerkgroepen digitaal bijgepraat
over de stand van zaken van het project Lob van Gennep. Zo’n 25 deelnemers werden
geïnformeerd over de drie alternatieven, over het concept voorkeursalternatief met het
beoogd dijktracé en de ruimtelijke maatregelen voor het verbeteren van de
gebiedskwaliteit.

Webinar: Teun Theunissen neemt je mee in historie Lob van

Gennep

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/terugblik-digitale-omgevingswerkgroep/122
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Op donderdag 15 april vond er een webinar plaats over de rijke cultuurhistorie van de Lob
van Gennep. Spreker tijdens dit webinar was Teun Theunissen: inwoner van Milsbeek en
bestuurslid van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Vanuit de kenniskeuken, in de
bibliotheek van Gennep, vertelde hij alles over de circumvallatielinie en andere historische
plekken in het gebied.

Het webinar is tevens de aftrap van de ‘Lob Academy’. Doel van dit initiatief is om de
kennis die we gedurende de looptijd van het project opdoen, te delen met de omgeving en
andere geïnteresseerden. 

Contact  |  Afmelden   Heb je nog vragen? 
E  info@lobvangennep.nl 
T  088 - 88 90 354

Klik hier om het webinar te bekijken
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