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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 

 
 
Onderzoek hoe natuur- en waterdoelen maximaal 
haalbaar zijn bij herinrichting Koningsdiep  
 
Laat in het milieueffectrapport voor de herinrichting van beekdal Koningsdiep bij 

Drachten zien hoe de verschillende natuur- en waterdoelen maximaal gehaald 

kunnen worden. Kijk daarna in hoeverre de doelen ook haalbaar zijn als rekening 

wordt gehouden met landbouw en recreatie in het gebied. Dat adviseert de Com-

missie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Fryslân. De provincie had 

de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen milieu-

effectrapport. 

 

De provincie Fryslân wil samen met andere partijen het beekdal Koningsdiep, ook wel 

bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip, aan de zuidoostkant van Drachten, herinrich-

ten. De doelen zijn 350 hectare nieuwe natuur, verbeterde waterkwaliteit en ruimte voor 

waterberging. Voordat de provincie besluit over dit plan worden de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert om eerst naar verschillende maatregelen te kijken waarmee 

de verschillende doelen maximaal gehaald kunnen worden. Denk daarbij aan het na-

tuurlijker maken van de beek, verhoging van de grondwaterstanden, het verschralen 

van bodems en het dempen van afwateringssloten.  

 

Werk daarna varianten uit waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van gebrui-

kers van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van nat- en droogte-

schade voor de landbouw en het versterken van recreatiemogelijkheden. Geef aan in 

welke mate dit afbreuk doet aan het realiseren van de natuur- en waterdoelen.  

 

 

 

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

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 Fryslân - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3541
http://www.commissiemer.nl/

