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Persbericht 

 
Dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt 
 

Milieueffectrapport met oog voor natuur uitwerken  
 

De Commissie m.e.r. heeft het globale milieueffectrapport voor de dijkversterking 

Tiel-Waardenburg en de rivierverruiming Varik-Heesselt beoordeeld. Zij vindt dat 

een keuze tussen een brede dijk of een ruimtebesparende dijk nu nog niet geno-

men kan worden. Daarom adviseert de Commissie de mogelijke oplossingen ver-

der uit te werken, om zo negatieve effecten op beschermde natuurgebieden te 

voorkomen.  

 

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

 

Het project 

De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en de minister 

van Infrastructuur en Waterstaat willen de hoogwaterveiligheid van de Waal verbeteren.  

Voordat de overheden besluiten welke oplossing verder wordt uitgewerkt, zijn de mili-

eugevolgen onderzocht in een globaal milieueffectrapport.  

De Commissie is gevraagd dit globale rapport te beoordelen. In het vervolg wordt een 

specifiek milieueffectrapport opgesteld waarin de gekozen oplossing verder wordt on-

derzocht. 

 

Het advies 

Het gebied heeft een kenmerkend landschap met beschermde natuur, zoals de uiter-

waarden. Uit het globale rapport blijkt dat een forse dijkversterking sowieso nodig is, en 

dat dit negatieve effecten op natuur zal hebben. Uit het rapport blijkt nu nog niet of en 

hoe schade aan deze natuur voorkomen kan worden. Daarom moet nog onderzoek 

gedaan worden in het project MER naar de effecten op de natuur van zowel een ruim-

tebesparende dijk en als een brede dijk. Ook de positieve effecten op de natuur van 

geulen in de uiterwaarden moeten nog verder worden onderzocht. Daarna is pas een 

goed onderbouwde keuze mogelijk over de uitvoering van de dijkversterking.  

 

Voordelen en nadelen binnendijkse geul goed beschreven 

De overheden willen ook een besluit nemen over de aanleg van een binnendijkse geul 

bij Varik en Heesselt. Ook met een geul blijft een forse dijkversterking noodzakelijk.  Het 

rapport beschrijft goed de voordelen van een geul (onder andere waterstandverlaging 

stroomopwaarts bij Nijmegen, mogelijkheden voor nieuwe natuur) en de nadelen (zoals 

het vernietigen van natuur bij graafwerkzaamheden bij de geul). Hiermee is er vol-

doende informatie om het milieubelang te laten meewegen bij de beslissing over een 

geul.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3137
http://www.commissiemer.nl/

