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Project Lob van Gennep kiest ingenieursbureau voor

planuitwerkingsfase

Nu de voorkeursbeslissing Lob van Gennep bekend is, start de planuitwerkingsfase. In
deze fase worden de dijkversterkingsplannen in detail uitgewerkt. Het project Lob van
Gennep maakt bekend dat ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, samen met partners
Fugro en Veenenbos en Bosch, het ontwerp van de dijken verder vorm gaat geven.

Grondonderzoek nabij Kleefseweg: enige hinder tussen 20 en 22

april

Langs de Kleefseweg, tussen de Siebengewaldseweg en Parc Buitengewoon, in Gennep
worden tussen 20 en 22 april enkele grondboringen uitgevoerd. In deze periode is de weg
ter plekke van de boring eenzijdig afgesloten en zorgt een verkeersregelaar voor een
veilige doorstroming van het verkeer.
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Erfgoedstrategie Lob van Gennep volop in ontwikkeling

Dinsdag 15 maart kwam een tiental deskundigen weer bij elkaar voor een bijeenkomst
over de erfgoedstrategie. Deze sessie is het vervolg op een bijeenkomst van afgelopen
november. Het doel van de erfgoedstrategie is om in samenhang en weloverwogen om te
gaan met zichtbaar en onzichtbaar erfgoed in het projectgebied in relatie tot de beoogde
maatregelen voor hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Vogelonderzoek van start

Welke vogels komen voor in het onderzoeksgebied Lob van Gennep, en waar verblijven
ze? Met die vragen zijn ecologen in april weer op pad in het gebied. De inventarisatie
maakt deel uit van het natuuronderzoek.

Lob van Gennep in Topic regiomagazine Maasduinen

In de lente-editie van Topic regiomagazine Maasduinen vind je een artikel over de Lob van
Gennep. In het artikel lees je meer over de voorkeursbeslissing, de uitdagingen voor het
project op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en de onderzoeken die op dit plaatsvinden. 
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Archeoloog kijkt mee bij bodemonderzoek Genneperhuis

Bij het Genneperhuis zijn het archeologisch onderzoek en het milieuhygiënisch onderzoek,
die lopen in het projectgebied, samengevoegd. Door een archeoloog mee te laten kijken
met de boringen voor het bodemonderzoek kan meer kennis worden vergaard over de
archeologische waarde van het gebied.
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