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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 

 
 
Kijk ook naar natuur en landschap bij uitwerking 
dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk  
 
Het eerste deel van het milieueffectrapport voor versterking van de Lekdijk tus-

sen Jaarsveld en Vreeswijk geeft goede informatie voor basiskeuzes. Kansen en 

risico’s voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie zijn belangrijke aan-

dachtspunten voor deel twee. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie Utrecht had de 

Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tus-

sen Jaarsveld en Vreeswijk versterken, omdat deze niet meer voldoet aan de veilig-

heidseisen. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een mili-

eueffectrapport opgesteld. Deel een van het rapport vergelijkt de effecten van verschil-

lende oplossingen (alternatieven). Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeurs-

alternatief. In deel twee volgt het ontwerp en een uitwerking van de milieueffecten.   

 

Deel een van het milieueffectrapport laat op hoofdlijnen de verschillen zien tussen een 

oplossing met ondergrondse schermconstructies en een oplossing die bestaat uit een 

combinatie van schermconstructies en steunbermen langs de dijk. Naast waterveilig-

heid, zijn er ook doelen voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Deze an-

dere doelen krijgen nu nog weinig aandacht en worden in deel twee van het milieuef-

fectrapport verder uitgewerkt. In die fase is daardoor nog veel onderzoek nodig en moe-

ten nog veel ontwerpkeuzes gemaakt worden. Kansen en risico’s voor natuur, land-

schap en cultuurhistorie (waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie) zijn voor deze 

uitwerking belangrijke aandachtspunten. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3333
http://www.commissiemer.nl/

