
     Contact? 
Je kan contact met ons opnemen via info@lobvangennep.nl. 

Ook kan je ons volgen op Facebook (‘Lob van Gennep’), Twitter (@LobvanGennep) of 

Instagram (@lobvangennep). En via www.lobvangennep.nl/agenda kom je te weten 

wanneer de volgende inloopspreekuren gepland zijn.

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. 

“Hoogwater maakte duidelijk hoe hard 
de dijkversterkingsprojecten nodig zijn”
In juni maakte de minister van van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat ‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeurs-

beslissing is opgenomen voor de Lob van Gennep. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens 

de wettelijke waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker 

en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten. De ontwerp-voorkeursbeslissing is de voorlaatste stap van de 

verkenningsfase. Eenieder die dat wenste, kon een zienswijze indienen op de ontwerp-voorkeursbeslissing. 

36 zienswijzen
In totaal zijn er 36 zienswijzen ingediend 

op de ontwerp-voorkeursbeslissing. Deze 

zienswijzen gaan over verschillende 

onderwerpen. Zoals de keuze voor 

‘Reguliere Dijken’ waar steun voor is, als 

ook zienswijzen die pleiten voor een van 

de andere alternatieven. Daarnaast doen 

mensen voorstellen om het ontwerp op 

bepaalde punten te verbeteren en zijn er 

vragen over de waterveiligheidsnorm, de 

status rivierbed en groencompensatie die 

plaats gaat vinden.

Terugblik hoogwater juli 
Net als in de rest van Limburg heeft het 

projectgebied van de Lob van Gennep in 

juli 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 hoge-

re 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 bewo-

ners bleek dat sommigen zich (ernstig) zor-

gen hebben gemaakt. Voor anderen was 

het hoogwater geen reden tot zorg. 

Inwoner Mario van Schaijk vertelt: “Het 

hoogwater was er opeens. Ik was niet heel 

bezorgd, maar ik heb wel voorbereidingen 

getroffen. Bij ons mam in Middelaar ben ik 

bijvoorbeeld gaan kijken of we de kelder 

in geval van nood snel leeg konden halen. 

Ik hield de berichtgeving goed in de gaten 

en we gingen een paar keer per dag kijken 

op de dijk. Uiteindelijk is alles goed gegaan 

en heeft de dijk de test doorstaan. Maar dit 

hoogwater geeft aan dat je niets meer 

kunt uitsluiten. Dijkversterking en -verho-

ging kan ervoor zorgen dat we droge voe-

ten houden.”

Ook Martien Holthuysen, inwoner van 

Milsbeek, over het hoogwater: “Veel men-

sen denken dat het wel losloopt met het 

hoogwater, maar afgelopen juli maakte 

weer duidelijk hoe snel het kan gaan. Als 

het hier écht komt, staat er zo een meter 

water in mijn huis. In juli hebben we het 

gelukkig drooggehouden, het water kwam 

lang niet zo hoog als verwacht.  Zorgen heb 

ik me deze keer ook niet gemaakt. Maar 

het maakte wel duidelijk hoe hard de dijk-

versterkingsprojecten nodig zijn.”

Oproep voor foto’s en videobeelden
Gelukkig is de schade in het projectgebied 

Lob van Gennep beperkt gebleven. 

Uiteindelijk bleek de waterstand lager uit te 

komen en zijn alleen de uiterwaarden, met 

daarin helaas ook de voetbalvelden van 

Achates, overstroomd. Het project heeft 

videobeelden van het hoogwater gemaakt, 

welke als filmpje terug te vinden is op de 

website lobvangennep.nl. Daarnaast heb-

ben talloze mensen beelden gemaakt in de 

omgeving. Het project verzamelt beschik-

baar beeldmateriaal om te gebruiken in een 

terugblik, en als naslagwerk. 

Heb jij tijdens het hoogwater foto’s of 

videobeelden gemaakt die je wilt delen met 

ons? Dan kun je deze mailen naar info@lob-

vangennep.nl (maximaal 10MB). 

Voorzie alle foto’s en video’s indien moge-

lijk van een duidelijke locatieomschrijving. 

Alvast dank voor het delen!

Onderzoek naar vleermuispopulaties
Vanaf augustus zijn ecologen op pad in het 

gebied voor onderzoek naar de lokale 

vleermuispopulaties. Het vleermuisonder-

zoek maakt onderdeel uit van een uitge-

breid natuuronderzoek. Dit onderzoek 

brengt het voorkomen van beschermde 

dier- en plantensoorten gedurende het 

jaar in beeld. Deze gegevens zijn nuttig 

voor het verder uitwerken van het ont-

werp en nodig voor het nader bepalen van 

mogelijke effecten van de dijkversterking 

op de natuur. Voor de vleermuizen gaan 

ecologen van onderzoeksbureau Kragten 

in vier seizoenen op pad. Onderzocht 

wordt waar de vleermuizen verblijven 

gedurende de verschillende seizoenen, 

wat de belangrijke foerageergebieden zijn 

en hoe de mogelijk aanwezige vaste vlieg-

routes lopen. In sommige gevallen is hier 

onderzoek op percelen voor vereist. 

Perceeleigenaren worden persoonlijk 

geïnformeerd wanneer medewerkers van 

Kragten een perceel wensen te betreden.

Start planuitwerkingsfase begin 2022
Het project neemt alle zienswijzen in 

behandeling en gaat deze de komende 

maanden bestuderen. Dit kan mogelijk tot 

een aanscherping van de voorkeursbeslis-

sing leiden. Alle zienswijzen en reacties 

daarop worden weergegeven in de Nota 

van Antwoord. De Nota wordt naar ver-

wachting begin 2022, gelijktijdig met de 

definitieve voorkeursbeslissing van de 

minister, gepubliceerd.

Vervolgens start de planuitwerkingsfase. 

Tijdens deze fase wordt het voorkeursal-

ternatief in detail uitgewerkt.

augustus 2021

Mario van Schaijk  
inwoner OttersumMario tijdens het hoogwater  

van juli 2021

Mario en zijn vrouw Annemarie komen allebei uit 
Middelaar. Ze zijn al van jongs af aan samen en wilden 
het liefst in Middelaar blijven wonen. “Maar toen de opa 
en oma van Annemarie overleden, kregen we de kans 
om hun huis te kopen”, vertelt Mario. “We hadden nooit 
gedacht dat we in Gennep zouden gaan wonen. Maar ons 
huis staat net buiten het dorp Ottersum en het was een te 
mooie kans om te laten schieten. We hebben een prachtig 
uitzicht vanuit onze achtertuin en als hovenier ben ik blij 
met alle ruimte en vrijheid. Bij ons achter wordt het echt 
een paradijsje.” 

Onze woonomgeving wordt 
alleen maar mooier

Officieel woont hij in Gennep, maar Mario 
van Schaijk beschouwt zichzelf een inwoner 
van Ottersum. Zijn huis staat net buiten de 
dorpsgrenzen en vanuit zijn achtertuin heeft hij 
een schitterend uitzicht op het Niersdal en de dijk. 
Toen het project Lob van Gennep van start ging, 
besloot hij deel te nemen aan de werkateliers.  
“De dijk is een verlengstuk van mijn achtertuin. 
Daar denk ik graag over mee.”  

Verhalen achter de Dijk

Risico’s wateroverlast

Aan de risico’s van hoogwater zijn Mario en Annemarie 
hun hele leven al gewend. “Tijdens het hoogwater van 
1993 was ik nog een tiener”, zegt Mario. “Ons gezin moest 
evacueren, maar ons pap bleef in ons huis. Hij had het zelf 
gebouwd en wilde het niet achterlaten. Hij bevestigde een 
touw aan een bootje en knoopte dat vast in de slaapkamer. 
Als de dijken zouden breken, kon hij met dat bootje weg. 
Gelukkig liep het allemaal goed af, anders had het water 
tot onze bovenverdieping gestaan.”

Hoogwater in juli

Afgelopen juli was het weer raak in Limburg.  
“Het hoogwater was er opeens”, zegt Mario. “Ik was niet 
heel bezorgd, maar ik heb wel voorbereidingen getroffen. 
Bij ons mam in Middelaar ben ik bijvoorbeeld gaan kijken 
of we de kelder in geval van nood snel leeg konden halen. 
Ik hield de berichtgeving goed in de gaten en we gingen 
een paar keer per dag kijken op de dijk. Uiteindelijk is alles 
goed gegaan en heeft de dijk de test doorstaan.  
Maar dit hoogwater geeft aan dat je niets meer  
kunt uitsluiten. Dijkverhoging kan ervoor  
zorgen dat we droge voeten houden.”

Mario van Schaijk, deelnemer werkateliers

Martien Holthuysen, 

lid omgevingswerkgroep Milsbeek
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