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Persbericht: Vismigratierivier Afsluitdijk  
 

Meer inzicht nodig in vismigratie 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Vismigratierivier bij de 
Afsluitdijk beoordeeld. Uit het rapport blijkt niet duidelijk genoeg hoe groot de 
toegevoegde waarde is van de vismigratierivier ten opzichte van de huidige situ-
atie en visvriendelijk sluisbeheer. Zij adviseert het rapport op dit punt te verdui-
delijken. 
 
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 

Provinciale Staten van Fryslân - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het project 
Met de Vismigratierivier willen de initiatiefnemers de migratieroute voor trekvissen her-
stellen en zo bijdragen aan een gezonde vispopulatie in de Waddenzee, het IJsselmeer 
en het achterland. De Provinciale Staten van Fryslân besluiten dit najaar over de vismi-
gratierivier. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-
rapport. De provincie Fryslân heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te 
toetsen. 
 
Het advies 
Het rapport geeft aan dat de aanleg van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk positief 
zal zijn voor de vismigratie. De Commissie verwacht ook dat de Vismigratierivier door 
het verbeteren van omstandigheden voor migratie een positieve bijdrage kan leveren. 
Om te beoordelen hoe groot de toegevoegde waarde is geeft het rapport echter onvol-
doende inzicht in de vismigratie die momenteel plaatsvindt door de (spui)sluizen en de 
effectiviteit van visvriendelijk sluisbeheer. Daarmee blijft het ook onduidelijk welke po-
sitieve effecten de aanleg van de Vismigratierivier heeft op de meeste vissoorten in het 
IJsselmeer. 
 
De Commissie adviseert het rapport daarom aan te passen en in het rapport de meer-
waarde van de vismigratierivier duidelijker te onderbouwen. De provincie Fryslân heeft 
aangegeven dit advies over te nemen. De aanvullende informatie wordt in augustus 
door de provincie Fryslân aangeleverd en zal eind augustus leiden tot een definitief 
advies van de Commissie. 


