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Persbericht: Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee 

 
Milieueffecten ‘dieplepelen’ goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft aanvullende informatie getoetst over de verruiming 

van de vaarweg Eemshaven – Noordzee. De Commissie vindt dat het rapport de 

milieueffecten van de nieuwe baggertechniek ‘dieplepelen’ goed beschrijft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van IenM - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de vaarweg op het traject Eemsha-

ven-Noordzee te verruimen. Om de bereikbaarheid van de Eemshaven te verbeteren 

moet de vaarweg naar de Noordzee worden verruimd. Dit betekent dat de vaargeul 

geschikt wordt gemaakt voor zogenaamde ‘Panamax’-schepen die een diepgang heb-

ben van maximaal 14 meter. De bestaande vaargeul moet hiervoor op een aantal plaat-

sen worden verdiept en verbreed. Het te baggeren materiaal (zand, klei en keileem) 

wordt elders in de Waddenzee verspreid. 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt binnenkort een besluit over de verdie-

ping. Voorafgaand hieraan is een milieueffectrapport opgesteld en door de Commissie 

getoetst (24 juli 2014). Rijkswaterstaat stelt nu voor om het baggeren uit te voeren met 

behulp van een nieuwe techniek, het zogenaamde ‘dieplepelen’ in plaats van de eerder 

in het rapport onderzochte technieken (hopperen of cutteren). Om inzicht te krijgen in 

de milieueffecten van deze techniek is een aanvullend milieuonderzoek uitgevoerd.  

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het aanvullend milieuonderzoek te toetsen.  

 

Het advies 

De Commissie vindt de effectberekeningen plausibel en concludeert dat het aanvullend 

onderzoek een goed beeld geeft van de vertroebeling die maximaal kan optreden met 

de dieplepeltechniek. Het gebruik van een dieplepel zal niet leiden tot ontoelaatbare 

effecten op de natuurwaarden in de Waddenzee. Wel blijft het van belang dat versprei-

ding van baggerspecie op de stortlocatie P1 in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 

wordt uitgesloten vanwege verstoring van de eidereend in die periode.  
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