
Lob van Gennep
Waterveiligheid en gebiedsontwikkeling gaan hand in hand

Het project Lob van Gennep betreft het 

gebied op de overgang van de Maasvallei 

naar de Bedijkte Maas. Het wordt naast 

de Maas en de Niers begrensd door de 

bebouwde kom van Mook en de Duitse 

grens. Het gebied wordt door dijken 

en hoger gelegen gronden beschermd 

tegen hoogwater in de Maas. Het gebied 

kent grote landschappelijke kwaliteiten; 

de stuwwal, het unieke Niersdal, de 

Maaskemp en het Genneperhuis zijn 

enkele van de vele pareltjes.

Werken aan hogere en sterkere dijken
De huidige dijken in het gebied voldoen niet aan de nieuwe 
norm. Dijkversterking is nodig zodat de kans op overstroming 
in het gebied kleiner wordt. Dit omvat ook het versterken 
en/of waar nodig toevoegen van dijken tot in ieder geval de 
waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar. 

Kansen om ruimtelijke kwaliteit te versterken 
De grote landschappelijke aantrekkingskracht en belangrijke 
natuurwaarden vormen de bron voor toerisme en recreatie en zijn 
daarmee een cruciale pijler van de regionale economie. Door de 
waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke kwaliteitsopgave met 
elkaar te verbinden ontstaan kansen om de gebiedskwaliteit te 
versterken en uit te bouwen. Dit levert meerwaarde op voor het 
landschap, maar ook voor toerisme en recreatie in en rondom 
Gennep en Mook en Middelaar. 

Verbinden van doelen
Het project heeft drie doelen: 
1. Het verbeteren van de hoogwaterbescherming, zodat de kans 

op overstroming in het gebied kleiner wordt.
2. Het verbeteren van de waterbergende werking om bij 

extreem hoogwater te zorgen voor een waterstandsverlaging 
stroomafwaarts.

3. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.
Door deze doelen te verbinden ontstaat synergie en ruimte voor 
oplossingen, die meerdere belangen dienen.

Samenwerking van acht overheden
De Lob van Gennep is een project van acht samenwerkende 
overheden. Dit zijn het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat), de provincies Limburg, Noord-Brabant 
en Gelderland, de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar en de 
waterschappen Limburg en Aa en Maas. Zij zijn de initiatiefnemers. 



Binnen het Deltaprogramma Maas werken de aan de Maas 
gelegen provincies, waterschappen, gemeenten, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en Rijkwaterstaat samen aan een 
Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk 
is, met een sterke economie en ecologie. Een gebied waar we 
de komende generaties veilig en met heel veel plezier kunnen 
wonen, werken en recreëren.

In 2016 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over een  
eerste tranche urgente maatregelen. Langs de Maas werken we 
met een voortrollend programma. De vereiste waterveiligheid 
komt in deze gebieden tot stand door de combinatie van 
rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling.  
Het project Lob van Gennep maakt hier onderdeel van uit.  
Meer weten? www.deltaprogramma.nl/maas

Centrale vraagstelling in deze verkenning

Welk pakket aan maatregelen haalt het beste resultaat 
qua doelbereik op de drie genoemde projectdoelen, 
effecten op milieu en omgeving, draagvlak en balans 
tussen kosten en dekking?
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Waterschap Limburg treedt namens de samenwerkende overheden 
op als trekker van de verkenning. Het project werkt toe naar 
een voorkeursbeslissing van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat. Lob van Gennep is één van de prioritaire projecten uit het 
Deltaprogramma Maas.

Planning
Het project Lob van Gennep doorloopt drie fasen: verkennen, plan 
uitwerken en realiseren. 

1. 2019-2022: Verkenningsfase 
Tijdens deze fase werken we samen met de kennis en kunde van 
mensen uit het gebied toe naar een voorkeursalternatief. In deze 
fase worden het gebied, de opgave, kansen en knelpunten verkend 
en worden kansrijke oplossingen samen met belanghebbenden 
uitgewerkt. Aan het eind van deze fase geeft de Stuurgroep Lob 
van Gennep een advies en kiest de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat een voorkeursalternatief. 

2. 2022-2024: Planuitwerkingsfase 
In deze tweede fase werken we het voorkeursalternatief uit samen 
met de omgeving. Zo komen we tot een ontwerp-projectbesluit. 
Belanghebbenden kunnen dan wederom formeel hun mening 
geven met een zienswijze. Aan het eind van deze fase geeft de 
Stuurgroep Lob van Gennep een advies en nemen de betreffende 
bevoegde gezagen de publiekrechtelijke besluiten. Denk aan 
een projectbesluit dijkversterking en een wijziging van het 
omgevingsplan.

3. 2024-2026: Realisatiefase 
In deze fase gaat de schop in de grond. We voeren het plan uit op 
zo’n  manier zodat de omgeving er zo weinig mogelijk last van 
heeft. 

Meer informatie?
Meer informatie is te vinden op www.lobvangennep.nl.  
Stel je vraag via info@lobvangennep.nl of bel naar 088 - 88 90 354.

mailto:info%40lobvangennep.nl?subject=

