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Presentatie

Voorbereidende onderzoeken
Op dit moment loopt er een drietal 

onderzoeken als voorbereiding op de 

planuitwerking. De onderzoeken bren-

gen in kaart wat het effect van het dijk-

ontwerp is op de natuur en leefomge-

ving. Zo loopt er een grondonderzoek 

waarbij met behulp van handmatige 

boringen en sondeerwagens onder meer 

de sterkte van de grond en de eventuele 

aanwezigheid van verontreinigingen 

wordt onderzocht. 

Daarnaast bestuderen ecologen het voor-

komen van beschermde planten- en dier-

soorten in het gebied. Zij onderzoeken 

onder meer de verblijfplaatsen van ver-

schillende broedvogels, roofvogels, uilen 

en dassen. Ook moet uit archeologisch 

onderzoek blijken of er archeologisch 

waardevolle resten aanwezig zijn in de 

ondergrond. Bijvoorbeeld langs de (nieu-

we) dijken of op de plekken waar het pro-

ject de uiterwaard wil verlagen.

Lob van Gennep klaar voor volgende fase
Recent heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de voorkeursbeslissing bekend gemaakt. Na 2,5 jaar verkennings-

fase start het project Lob van Gennep hiermee met de planuitwerkingsfase. In dit artikel lees je meer over deze beslissing 

en de vervolgstappen binnen het project. 

Dijken inpassen in het landschap
Eind maart nam de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat de voorkeursbeslissing waarin 

het alternatief Reguliere Dijken is opgeno-

men. Dat houdt in dat de dijken in het gebied 

worden verhoogd en versterkt volgens de 

wettelijke waterveiligheidsnorm. Ook wor-

den nieuwe dijken aangelegd op plekken 

waar nu nog geen dijken liggen. Met de 

bekendmaking van deze beslissing start de 

planuitwerkingsfase, waarin het projectteam 

de dijkversterking in detail uitwerkt. Dan 

wordt ook duidelijk hoe de dijken worden 

ingepast in het landschap. 

De voorkeursbeslissing is mede tot stand 

gekomen door uitgebreide gebiedspartici-

patie met inwoners en ondernemers. In de 

volgende fase zet het project deze intensieve 

participatie voort bij de verdere uitwerking 

van de dijkversterking en de rivierkundige 

en ruimtelijke maatregelen. Onder meer via 

werkateliers en keukentafelgesprekken.

Specifieke uitdagingen langs het dijktraject
Het gebied bezit een grote variatie in land-

schappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke 

en recreatief-toeristische waarden die aan-

trekkelijk zijn voor bewoners, toeristen en 

recreanten. Naast het verbeteren van de 

hoogwaterveiligheid neemt het project Lob 

van Gennep dan ook maatregelen om het 

gebied aantrekkelijker en mooier te maken 

en de gebruikswaarde te vergroten. Op ver-

schillende plekken langs het dijktraject lig-

gen specifieke uitdagingen om de dijkver-

sterking en ruimtelijke maatregelen samen 

met de omgeving te ontwerpen. Bijvoorbeeld 

vanwege bijzondere belevingswaarde en 

relatie met cultuurhistorisch erfgoed.

Maasdal/Middelaar:  

dorpshart versterken

Het Kerkplein vormt samen met MFC de 

Koppel het hart van Middelaar. Op dit 

moment is de Maas vanaf het kerkplein 

niet zichtbaar en beleefbaar. Hier is het 

mogelijk om de plannen voor de dijkver-

sterking te combineren met plannen voor 

herinrichting van het plein en kleinschali-

ge woningbouw om zo het dorpshart te 

versterken en de verbinding tussen Maas 

en dorp te herstellen. Tegelijkertijd blijft 

de bomenlaan aan de Broekstraat behou-

den. Bomen die elders langs de dijk tussen 

Mook en Middelaar verdwijnen, worden 

gecompenseerd. Vanuit het project wordt 

bekeken of de structuur van het karakte-

ristieke Maasheggenlandschap versterkt 

kan worden.

Lid omgevingswerkgroep Jan Simons over 

de plannen in zijn dorp: “We krijgen nu de 

kans om verbeteringen door te voeren, dus 

die moeten we pakken. Een doorkijk naar de 

Maas vanaf het kerkplein, het doortrekken 

van het struinpad vanaf Mook, het verbete-

ren van fietsroutes, zonnepanelen op de 

dijk: we hebben volop ideeën.”

Jan Simons, inwoner van Middelaar en voor-

zitter dorpsraad Middelaar en Plasmolen

Niersdal/Ottersum: ruimte maken voor 

natuur en recreatie

Door de aanleg van de dijken in 1995 is het 

dorp als het ware afgesloten van het 

prachtige Niersdal. Bovendien vormt het 

dal zelf op dit moment geen natuurlijk 

geheel, onder andere door de aanwezig-

heid van de voetbalvelden van Achates. 

Door de velden te verplaatsen en de dijk 

op een aantal plekken te verleggen, komt 

er meer ruimte voor de Niers en is het 

mogelijk om van het Niersdal een aaneen-

gesloten natuurgebied te maken. 

Daardoor is er ook ruimte voor een aantal 

recreatieve plekken zoals een strandje.

Boswachter Andy Liebrand over de dijkver-

sterking in Ottersum: 

“We zouden in Nederland de natuur 

eigenlijk meer met rust moeten laten. En 

als we toch gaan ingrijpen, zoals bij de dijk 

in Ottersum, laten we dan in elk geval kij-

ken hoe we het landschap en de natuur 

kunnen versterken.”

Rivierduinen/Milsbeek: werken aan 

een verborgen kering

Bij de rivierduinen op landgoed 

Bloemendal De Bulten liggen nog geen 

dijken of andere keringen omdat de gron-

den in het verleden voldoende hoog 

waren. Het plan is om hier de lage delen 

van het rivierduin op te hogen waardoor 

deze als verborgen waterkering gaan fun-

geren. Daarmee blijft het kenmerkende 

verloop tussen de Maas, de rivierduinen 

en de achterliggende lagergelegen gron-

den behouden. Met de eigenaren van het 

landgoed is intensief overleg om naar aan-

leiding van de dijkversterking samen te 

komen tot herstel van landschap en 

natuurontwikkeling.

Jan Peter en Gertjan Sengers, eigenaren 

van het landgoed: “Wij willen de waterke-

ring verzoenen met méér natuur op ons 

landgoed. Daar profiteert iedereen van. 

Maar dat moet ook leefbaar zijn voor ons. 

We streven naar een oplossing die de dij-

ken versterkt én ons landgoed in stand 

houdt voor de volgende generaties.”

Jan Peter en Gertjan Sengers, eigenaren  

landgoed Bloemendal De Bulten in Milsbeek

Hoe ziet het vervolg eruit?
Tijdens de planuitwerkingsfase gaat het 

project samen met de omgeving aan de 

slag om het dijkontwerp verder in detail 

uit te werken. Het grondonderzoek 

levert veel informatie op waarmee de 

benodigde afmetingen van de dijkver-

sterkingsmaatregelen nader berekend 

worden. Hierna volgt het maken van 

tekeningen en verbeeldingen op basis 

waarvan het project in gesprek gaat met 

bewoners. Zo worden ideeën en sugges-

ties voor de verdere uitwerking opge-

haald. In een aantal rondes van werkate-

liers en keukentafelgesprekken wordt zo 

steeds duidelijker hoe het dijkontwerp 

eruit komt te zien. De planuitwerkings-

fase eindigt in de loop van 2024 met een 

projectbesluit. Daarna gaat de schop in 

de grond en starten de uitvoeringswerk-

zaamheden. Naar verwachting worden 

deze afgerond vanaf 2026.

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

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

Meer weten of contact? 
Op de website www.lobvangennep.nl vind je meer informatie over het project. Je kunt je hier 

ook abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee je het laatste nieuws automatisch ontvangt.

Je kunt contact met ons opnemen via info@lobvangennep.nl. Ook kun 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.

Andy Liebrand, boswachter 

bij Staatsbosbeheer


