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Nieuwsbrief hoogwater Lob van Gennep juli 2021 

In deze nieuwsbrief:

Terugblik hoogwater in de Lob van Gennep 
Fijne zomervakantie

 

Terugblik hoogwater in de Lob van Gennep 
Net als in de rest van Limburg heeft het projectgebied van de Lob van Gennep te maken
gehad met hoogwater. Van de keersluis bij Mook tot de stuwwal bij Ven-Zelderheide,
bleken de dijken en hoge gronden voldoende bestand om het water te keren. In eerste
instantie was een hogere waterstand voorspeld op basis van de piekafvoer bij St. Pieter. In
Milsbeek was dit aanleiding om gasten van twee campings aan de Bloemenstraat uit
voorzorg te evacueren. Daarnaast werd een buitendijks gelegen boerderij beschermd met
zandzakken. Op meerdere plaatsen werd vee weggehaald uit de uiterwaarden. Uit
gesprekken met bewoners bleek dat sommigen zich (ernstig) zorgen hebben
gemaakt. Voor anderen was het hoogwater geen reden tot zorg. Uiteindelijk bleek de
waterstand lager uit te komen en zijn alleen de uiterwaarden overstroomd. De schade in
het projectgebied Lob van Gennep is daardoor beperkt gebleven. Onderstaande foto geeft
het hoogwater weer bij de Henakker in Ottersum. 
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Fijne zomervakantie
Namens het projectteam van de Lob van Gennep wensen wij je een fijne zomervakantie
toe! Heb je vragen over het project de Lob van Gennep? Neem dan contact op
via info@lobvangennep.nl. Een antwoord kan deze periode alleen wat langer op zich
laten wachten, totdat het projectteam na de vakantie weer op volle sterkte is. Alvast dank
voor je begrip.
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Contact  |  Afmelden   Heb je nog vragen? 
E  info@lobvangennep.nl 
T  088 - 88 90 354
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