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Persbericht 

 
 
Milieueffecten dijkversterking Wijk bij Duurstede – 
Amerongen bijna compleet 
 
De milieugevolgen van de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede 

en Amerongen zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Sommige effec-

ten van het plan op natuur en landschap verdienen nog een betere onderbouwing. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit 

rapport. De provincie Utrecht had de Commissie gevraagd de inhoud van het rap-

port te beoordelen. 

 

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tus-

sen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de 

veiligheidseisen. Het hoogheemraadschap neemt ook maatregelen voor beter beheer 

van de dijk en mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie mee. Voordat over 

de dijkversterking een besluit wordt genomen is een milieueffectrapport opgesteld.  

 

Het rapport geeft veel informatie over de positieve en negatieve effecten van alle maat-

regelen, bijvoorbeeld op natuur, landschap en archeologische waarden. Dit geldt voor 

de aanlegfase en voor de fase waarin de dijkversterking klaar is. Ook goed is dat de 

gevolgen van beheermaatregelen, zoals de aanleg van een beheerstrook aan beide 

zijden van de dijk, apart zijn beoordeeld. Zo kan los van het besluit over de dijkverster-

king een keuze worden gemaakt voor het beheer.  

 

De onderbouwing van de effecten van de beheermaatregelen op natuur en landschap 

is nog niet helemaal compleet. Verflauwing van het dijktalud en de aanleg van de be-

heerstroken hebben mogelijk grotere effecten dan nu in het rapport is aangegeven. De 

Commissie adviseert deze effecten beter te onderbouwen voordat definitief wordt be-

sloten over de dijkversterking. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3328
http://www.commissiemer.nl/

