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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Neem natuur Waddenzeekust beter mee bij dijk-
versterking Koehool-Lauwersmeer 
 
Kijk voor de dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer meer naar maatre-

gelen voor natuurverbetering van de Waddenzeekust. Dat zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportage in haar tussentijdse advies over het milieueffect-

rapport voor de dijkversterking. De provincie Friesland vroeg de Commissie te 

adviseren over dat rapport.  

 

Wetterskip Fryslân, provincie Friesland en Rijkswaterstaat willen de Waddenzeedijk 

vanaf buurtschap Toehoor tot na het dorp Paesens-Moddergat versterken omdat op 

sommige delen de dijk niet hoog genoeg is en de dijkbekleding onvoldoende sterk. Ook 

willen ze de natuur van de Waddenzeekust verbeteren. Voordat hierover wordt besloten 

zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het waterschap heeft veel onderzoek gedaan, zoals een grondige analyse van de na-

tuur in de Waddenzee. Verschillende varianten voor de dijkversterking en de milieuge-

volgen ervan zijn met elkaar vergeleken. De Commissie vindt dat het voorkeursalterna-

tief nog onvoldoende oplossing biedt voor zowel waterveiligheid als natuurverbetering. 

Die natuuropgave moet volgens rijksbeleid wel worden meegenomen. Ook is nog on-

voldoende onderzocht hoe de zeer negatieve effecten van de dijkversterking op het 

beschermd natuurgebied Waddenzee, zoals aantasting van het leefgebied voor be-

schermde vogels, kunnen worden vermeden of beperkt. 

 

Tot slot komen de effecten op landschap en archeologie, en de maatregelen om de dijk 

goed in te passen, niet genoeg terug in het voorkeursalternatief, zegt de Commissie.  

 

Het Wetterskip, de provincie en Rijkswaterstaat geven in aansluiting op het advies van 

de Commissie aan verder te gaan met het zetten van stappen om de dijkversterking in 

samenhang met de natuur- en gebiedsopgaven aan te pakken. 

 

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

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 

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

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

