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

Persbericht 

 
 
Dijkversterking Thorn-Wessem vraagt meer onder-
bouwing van effect op natuur en landschap 
 
Het milieueffectrapport voor de dijkversterking bij Thorn-Wessem maakt nog on-

voldoende duidelijk wat de effecten van de voorkeursoplossing zijn voor de na-

tuur en het landschap. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert 

dit alsnog te doen. De provincie Limburg vroeg de Commissie het milieueffect-

rapport voor fase 1 van het project te beoordelen. 
 

Het waterschap Limburg wil de dijk langs de Maas bij Thorn-Wessem versterken omdat 

deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook wil het maatregelen nemen voor 

de waterbergings- en afvoercapaciteit in de Maas en met beekherstel de waterkwaliteit 

verbeteren. Voordat over het project wordt besloten, wordt in twee fasen een milieuef-

fectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het 

waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan het ontwerp en een 

gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten. 

 

Per dijksectie zijn verschillende oplossingen voor de dijkversterking en de waterberging 

onderzocht. Ook is naar verschillende varianten voor de ligging van de Thornerbeek 

gekeken. Uit deze onderzoeken kwam een voorkeursoplossing naar voren. De Com-

missie vindt de hierbij gemaakte keuzes niet allemaal goed onderbouwd. Voor het pro-

ject zijn ambities voor de ruimtelijke kwaliteit bepaald. Vooral in het ‘deelgebied midden’ 

kan de dijkversterking en de verlegging van de Thornerbeek negatieve gevolgen heb-

ben voor natuur en landschap. Zo worden voor de beekverlegging bomen en andere 

beplanting verwijderd, zonder dat duidelijk is wat daarvoor terug komt. Daardoor is nog 

niet duidelijk of de ambities voor de ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. 

 

De Commissie adviseert om de inrichting van het deelgebied midden nader uit te wer-

ken en keuzes beter te onderbouwen, voordat over het voorkeursoplossing wordt be-

sloten. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3293
http://www.commissiemer.nl/

