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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Dijk Hansweert, gemeenten Kapelle en Reimerswaal 
 
Opties dijkversterking goed onderzocht 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld waarin de alterna-

tieven voor de dijkversterking bij Hansweert met elkaar zijn vergeleken. Zij vindt 

dat dit tussenrapport alle milieu-informatie bevat om de oplossing voor de dijk-

versterking te kunnen kiezen die in het vervolgonderzoek verder wordt uitge-

werkt. 

 

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 Zeeland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Het Waterschap Scheldestromen wil de dijk bij Hansweert in de gemeenten Kapelle en 

Reimerswaal over ongeveer 5 km versterken. De stabiliteit, de kwaliteit van de bekle-

ding en de hoogte van de dijk voldoen namelijk niet aan de nieuwste normen. Voordat 

Gedeputeerde Staten besluiten over het projectplan Waterwet, onderzoekt het Water-

schap de milieugevolgen in een milieueffectrapport. Het eerste deel van dat rapport is 

nu gereed. Het rapport zet alternatieven voor het versterken van de dijk op een rij en 

vergelijkt de milieugevolgen ervan. De provincie Zeeland heeft de Commissie m.e.r. 

gevraagd dit tussenrapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft helder waarom de dijk moet worden versterkt. Zo kan de water-

druk bij hoogwater leiden tot afschuiven van de binnenkant van de dijk. Het beschrijft 

verder welke mogelijkheden er per deelgebied zijn om de problemen die zich voordoen, 

op te lossen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van grond, een keermuur of een dam-

wand. Ook somt het de voorwaarden op waaraan de oplossingen moeten voldoen. 

 

Het rapport laat zien dat de opgave omvangrijk is: het hele dijktraject moet één tot drie 

meter worden opgehoogd. De hinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal 

naar verwachting aanzienlijk zijn, ongeacht de gekozen oplossing. 

 

Het tussenrapport bevat alle milieu-informatie die nodig is om de oplossing voor de 

dijkversterking te kunnen kiezen die in een volgende stap verder wordt uitgewerkt. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3341
http://www.commissiemer.nl/

