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Presentatie

Reguliere dijken bij de Lob van Gennep
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om het alternatief Reguliere Dijken op te nemen in de 

ontwerp-voorkeursbeslissing Lob van Gennep. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de 

wettelijke waterveiligheidsnorm en wordt op een aantal locaties een nieuwe dijk aangelegd. Tegelijkertijd worden  

er maatregelen genomen om het gebied nog mooier en aantrekkelijker te maken en de gebruikswaarde te vergroten. 

In dit artikel lichten we het besluit van de minister toe, vertellen we over onderzoeken die plaatsvinden en zoomen 

we in op een aantal maatregelen. 

De beste oplossing
Met de bekendmaking van de ont-

werp-voorkeursbeslissing komt een 

einde aan een periode van twee jaar 

intensief onderzoek. Tijdens deze peri-

ode zocht én vond het project samen 

met de omgeving de beste oplossing 

voor de opgave van de Lob van 

Gennep, zowel op het gebied van 

waterveiligheid als op het gebied van 

landschappelijke kwaliteit. Bij het 

alternatief ‘Reguliere’ dijken worden 

de dijken hoger en sterker; het gaat 

om een dijkverhoging van gemiddeld 

ca. 0,5 tot 0,8m.  

Gedurende een intensief traject met de 

omgeving in omgevingswerkgroepen, wer-

kateliers, spreekuren en keukentafelge-

sprekken werd gekeken hoe de dijk het 

best ingepast kan worden en welke ideeën 

er zijn om het gebied mooier te maken. Zo 

is ook Harm Weijers (52) nauw betrokken 

bij de plannen voor dijkversterking bij Ven-

Zelderheide. Tegen de Duitse grens aan 

staat het familiebedrijf van Harm en zijn 

vrouw Susanne. 

Toen het overleg tussen omgeving en 

waterschap van start ging, werd Harm lid 

van de omgevingswerkgroep Ottersum-

Ven-Zelderheide. Hij sloot ook aan bij de 

werkgroep Agrariërs. “Ik ken het gebied 

beter dan de gemiddelde inwoner”, zegt 

Harm. “Ik wilde er zeker van zijn dat het 

waterschap haar feiten op een rij had en ik 

wilde weten wat er ging gebeuren. Kijk, ik 

weet niet of de voorspellingen kloppen en 

we in de toekomst inderdaad hogere dij-

ken nodig hebben. Misschien wel, en dan 

willen we natuurlijk veilig zitten. Ik wil 

alleen geen onnodig ingrijpende maatre-

gelen en ik ben blij dat er nu een voorstel 

ligt dat daarop aansluit.”

Het overleg tussen Waterschap Limburg 

en de omgevingswerkgroepen verloopt 

goed. Harm: “Ik ben altijd enigszins wan-

trouwend: wat wordt er nu écht gedaan 

met onze mening? Tijdens dit traject heb 

ik het idee dat er beter geluisterd wordt 

dan bij projecten in het verleden. Er ligt nu 

een voorstel waar draagvlak voor is, al kun 

je nooit iedereen blij maken. Ik hoop dat 

het waterschap nog gaat kijken naar 

mogelijkheden om toeristische voorzie-

ningen aan te leggen. Een verbinding over 

de Niers tussen Ven-Zelderheide en 

Duitsland zou prachtig zijn. Er liggen 

volop kansen om fietsen en wandelen hier 

nog mooier te maken.”

Harm Weijers, lid omgevingswerk-

groep agrariërs

     Terinzagelegging 
De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt 6 

weken ter inzage. Wie dit wenst, kan van 

11 juni tot en met 22 juli 2021 een ziens-

wijze naar voren brengen. Een zienswijze 

indienen kan op 3 manieren: digitaal, per 

post of per telefoon. U ontvangt altijd 

een ontvangstbevestiging.

•  Digitaal: Bij voorkeur ontvangen wij  

uw zienswijze via 

platformparticipatie.nl/lobvangennep. 

•   Post: Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, Directie Participatie  

o.v.v. Lob van Gennep

 Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

•   Mondeling: U kunt een afspraak maken 

met een notulist. Hiervoor belt u tijdens 

kantooruren de Directie Participatie via 

telefoonnummer 070 456 89 99. 

Vervolg
Aan het einde van de verkenningsfase, 

naar verwachting begin 2022, volgt de 

voorkeursbeslissing van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

De verkenningsfase gaat dan over in de 

planuitwerkingsfase. Naar verwachting 

gaat in 2024 de schop in de grond. 
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Meer weten of contact? 
Op de website www.lobvangennep.nl vind je meer informatie over het project. 

  info@lobvangennep.nl

   088 - 88 90 354

Uitgebreid natuuronderzoek
De komende periode wordt het alterna-

tief Reguliere Dijken verder uitgewerkt. 

Hiervoor zijn diverse onderzoeken 

nodig, zoals natuuronderzoek, grond-

onderzoek en archeologisch onderzoek. 

Eind 2020 vond een eerste inventarisatie van 

aanwezige natuurwaarden in een deel van 

het gebied plaats. Doel hiervan was om in 

een vroeg stadium al rekening te houden 

met mogelijk aanwezige beschermde dier- 

en plantensoorten. Vanaf juni start een uit-

gebreider natuuronderzoek over het gehele 

dijktraject.. Dit onderzoek duurt een jaar en 

bekijkt de aanwezigheid van beschermde 

dier- en plantensoorten gedurende de vier 

seizoenen. Naast het natuuronderzoek 

staan in 2021 nog twee onderzoeken 

gepland. Een geotechnisch onderzoek, 

gecombineerd met een milieu-hygiënisch 

bodemonderzoek. Hiermee wordt de draag-

kracht van de grond en het eventueel voor-

komen van verontreinigende stoffen onder-

zocht. Dit onderzoek start naar verwachting 

na de zomer en duurt ongeveer 5 maanden. 

Ook start na de zomer een archeologisch 

onderzoek, waarbij wordt onderzocht 

welke archeologische waarden in de onder-

grond aanwezig zijn. Dit onderzoek duurt 2 

maanden. De informatie uit al deze en 

andere onderzoeken is nodig om straks in 

de planuitwerkingsfase de voorkeursbeslis-

sing meer in detail uit te kunnen werken.

Onderzoek naar verplaatsing voetbalvelden
De waterkeringen in Ottersum bestaan 

hoofdzakelijk uit groene dijken, maar 

kent ook een keermuur ter hoogte van 

de voetbalvelden. Samen met voetbal-

vereniging Achates en gemeente 

Gennep wordt onderzocht of de velden 

verplaatst kunnen worden. Op die 

manier ontstaat er ruimte voor een 

groene dijk, uiterwaardverlaging en 

natuurontwikkeling. 

Dit is voor verschillende partijen interessant. 

Omwonenden kijken uit over een groene 

dijk in plaats van een verhoogde keermuur. 

Door de velden in de uiterwaarden af te 

graven creëert Rijkswaterstaat meer ruimte 

voor de Niers en kan natuurontwikkeling 

plaatsvinden wat past binnen het beleid van 

gemeente Gennep, Provincie Limburg en 

Staatsbosbeheer. Tot slot is Waterschap 

Limburg als eigenaar en beheerder van de 

dijk voorstander van een natuurlijke dijk in 

plaats een keermuur. “Toen zagen we als 

club een kans, want we lopen op deze plek 

tegen beperkingen aan.” zegt Marie-Louise 

Mans (53), voorzitter van de Ottersumse 

voetbalclub. “We kunnen niet uitbreiden en 

we komen ruimte tekort voor opslag, kleed-

ruimtes en parkeren. Kunstgras leggen kan 

ook niet, omdat de velden bij hoogwater 

van de Niers kunnen overlopen. Achates kan 

hier niet groeien.” 

Onlangs is daarom een traject gestart om te 

onderzoeken of Achates kan verhuizen naar 

een andere locatie in Ottersum. Het is niet 

voor het eerst dat er over verplaatsing 

wordt gesproken. In 1974 kwam het voor 

het eerst ter sprake, onder andere omdat de 

velden toen regelmatig vol water liepen. 

“Willen we ooit verhuizen, dan is dit het 

moment”, zegt Marie-Louise. “Als we blij-

ven, dan past het waterschap de dijkverster-

king rond de club in. De kans om te verhui-

zen doet zich dan waarschijnlijk de komen-

de dertig tot vijftig jaar niet meer voor.  

Daarom zijn we blij met dit onderzoek, want 

die brengt onze opties in beeld.”

Marie-Louise betrekt de leden van Achates 

zoveel mogelijk bij de plannen en zette een 

klankbordgroep op van leden die de ont-

wikkelingen beoordelen. “Een eventuele 

verhuizing is ingrijpend, maar toch hoor ik 

geen negatieve geluiden in het dorp”, zegt 

ze. “Zelf vind ik het heel spannend. We heb-

ben straks nog steeds de keus om te blijven 

of te verhuizen. Ik voel de druk om de juiste 

keuze maken, die het beste is voor de toe-

komst van de club.” 

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), provincies 

Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg en Aa en Maas en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

Marie-Louise Mans, voorzitter Achates


