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Persbericht 

 
Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, Noord-Brabant 
 
Effecten op het landschap nog onvoldoende in 
beeld 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de natuurontwikkeling in 

het beschermde natuurgebied Westelijke Langstraat beoordeeld. Zij adviseert het 

rapport op enkele punten aan te vullen. 

 

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 

Provinciale Staten van Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de 

gemeente Waalwijk willen de natuur in het beschermde natuurgebied Westelijke Lang-

straat herstellen. Hiervoor worden bijvoorbeeld waterpeilen aangepast en watergangen 

gegraven. Ook komt er ongeveer 250 hectare nieuwe natuur bij. Voordat  Provinciale 

Staten van Noord-Brabant besluiten over het inpassingsplan, zijn de milieueffecten in 

een milieueffectrapport onderzocht. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd 

de kwaliteit van het rapport te beoordelen. 

 

Het advies  

Voor het herstel en de uitbreiding van natuur in de Westelijke Langstraat zijn verschil-

lende maatregelen nodig: aanpassing van waterpeilen en inrichtingsmaatregelen (zoals 

afgraven van bovengrond, aanleggen van stuwen, graven van watergangen). Uit de 

achtergrondonderzoeken blijkt duidelijk dat de Westelijke Langstraat zich kenmerkt 

door een grote diversiteit in landschap, cultuurhistorie en natuur, bijvoorbeeld door het 

ontginningslandschap en de kenmerkende bomensingels. Het milieueffectrapport laat 

nog onvoldoende de effecten van het project op landschap en cultuurhistorie zien, zoals  

mogelijke aantasting van bestaande heggen of singels. De Commissie adviseert om de 

effecten eerst in beeld te brengen en pas daarna te besluiten over het inpassingsplan.  

 

De provincie heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling aan de Com-

missie voor te leggen.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3231
http://www.commissiemer.nl/

