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Persbericht 

 
 
Onderzoek eerst hoe natuur Waddenzeekust te 
verbeteren bij dijkversterking Koehool-Lauwers-
meer 
 
Maak eerst een grondige analyse van knelpunten, verplichtingen en ambities voor 

de natuur van de Waddenzeekust voordat besloten wordt over de dijkversterking 

tussen Koehool en Lauwersmeer. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar advies. Voor het besluit van de provincie Frylân over het verster-

ken van de dijk worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

De provincie vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het 

rapport. 

 

Wetterskip Fryslân wil de Waddenzeedijk tussen het buurtschap Koehool tot na het dorp 

Paesens-Moddergat versterken omdat op sommige delen de dijk niet hoog genoeg is 

en de dijkbekleding onvoldoende sterk. Ook willen het waterschap, Rijkswaterstaat, de 

provincie Fryslân en de gemeenten Waadhoeke en Noardeast Fryslân onderzoeken 

hoe de natuur van de Waddenzeekust te verbeteren. Verder spelen er op en rond de 

dijk andere projecten waarvan wordt bekeken of ze tegelijk met de dijkversterking wor-

den uitgevoerd.  

 

Het waterschap heeft met een startdocument al een goede basis liggen voor het mili-

eueffectrapport. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst grondig in 

beeld te brengen wat nodig is om de natuur langs de Waddenzeekust te verbeteren. Zo 

wordt bijvoorbeeld duidelijk waar kwelderbroedvogels kunnen broeden, vispassages 

nuttig zijn of zeegrasvelden kunnen groeien. Voor het versterken van de dijk zelf is het 

nodig te onderzoeken welke stukken dijk daadwerkelijk veiligheidsproblemen hebben 

en hoe ernstig die zijn.  

 

 

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

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 provincie Fryslân - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3481
http://www.commissiemer.nl/

