
Lob van Gennep
Gebiedsontwikkeling en waterveiligheid gaan hand in hand

De Lob van Gennep is een uitgestrekt 

gebied benedenstrooms van Gennep in de  

overgang van de Limburgse Maasvallei naar 

de Brabantse en Gelderse Bedijkte Maas. 

Het gebied ligt in het winterbed, maar is ook 

door dijken beschermd tegen hoogwater in 

de Maas. Een bijzondere situatie! 

De Lob van Gennep is een gebied met 

grote landschappelijke kwaliteiten; 

de stuwwal, het unieke Niersdal, de 

Maaskemp en het Genneperhuis zijn 

enkele van de vele pareltjes.

Belangrijke functie als retentiebekken
Het gebied is van oudsher winterbed. Relatief lage dijken beschermen 
het gebied. Formeel behoort het gebied achter de dijken tot het 
bergend winterbed. De Lob van Gennep is al jaren aangewezen 
als een belangrijk retentiegebied. In het gebied kan veel water 
worden geborgen. Daardoor daalt bij een hoogwater de waterstand 
in de Maas benedenstrooms van de Lob aanzienlijk. Dankzij deze 
retentiefunctie is benedenstrooms (tot aan de Biesbosch, ca 200 km) 
minder dijkverhoging nodig en kunnen ruimtelijk en landschappelijk 
bijzondere dijkvakken behouden blijven.

Dijkversterking 
De dijken in het gebied voldoen niet aan de nieuwe norm en 
dijkversterking is nodig. De gekozen hoogte en ligging van 
dijktracés zijn van groot belang voor hoogwaterbescherming van 
het gebied maar ook in hoge mate bepalend voor de werking van 
de Lob van Gennep als retentiegebied. 



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. 
Ruimtelijke ingrepen in dit bijzondere landschap vragen dan 
ook om een zorgvuldig ontwerp met belevings-, gebruiks- en 
toekomstwaarde. Inzet is om met de ingrepen voor  dijkversterking 
en het retentiebekken zoveel mogelijk kansen mee te nemen om 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied uit te bouwen.

Verbinden van doelen 
Het MIRT-onderzoek richt zich op het verbinden van drie doelen:
1. het gebied beschermen tegen hoogwater;
2. het water bergen voor benedenstroomse waterveiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit (behoud van landschappelijk bijzondere 
dijkvakken);

3. het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de  
Lob van Gennep zelf. 

Door deze doelen te verbinden ontstaat synergie en ruimte voor 
oplossingen, die meerdere belangen dienen.

Samenwerking van vele partijen onderstreept belang
De urgentie om in het gebied Lob van Gennep een doorbraak te 
bereiken wordt door alle betrokken partijen onderschreven. Rijk, 
provincies, waterschappen en gemeenten doen allemaal mee. 
Het MIRT-onderzoek wordt benut om alle relevante feiten op 
tafel te krijgen en daarmee een breed gedragen perspectief op de 
problematiek én op de ontwikkelkansen te verkrijgen. 

Doel en resultaten: besluiten over vervolg
Het resultaat van de nu lopende onderzoeksfase is een 
MIRT-onderzoeksrapport. Dat beschrijft de opgaven en de 
oplossingsrichtingen. Streven is om begin 2018 als rijk en  
regio een besluit te nemen over het vervolg, bijvoorbeeld een 
MIRT-verkenning waarin we toe gaan werken naar de keuze van  
een voorkeursalternatief.

Daarnaast vormen de resultaten uit het MIRT-onderzoek input 
voor het werk- en besluitvormingsproces van de Adaptieve 
Uitvoeringsstrategie Maas. 

Augustus 2017: Start MIRT-onderzoek
Maart 2018: Besluitvorming over vervolg

Meer informatie?
Bart van Bussel (projectmanager) 
06 - 22 990 994

Keesjan van den Herik (omgevingsmanager) 
06 - 55 525 043

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband van 12 partijen  
(rijk, provincies, waterschappen en gemeenten)  
onder voorzitterschap van Provincie Limburg

• Wat is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling  
van het gebied?

• Wat zijn urgenties en kansen in het gebied en  
hoe zijn deze te verbinden met de wateropgave?

• Wat is de omvang van het winterbed en  
het effect van de Lob van Gennep op 
benedenstroomse gebieden? 

• Wat zijn effecten van inundatie in het gebied?
• Wat zijn mogelijkheden voor bescherming?

Belangrijkste onderzoeksvragen


