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Persbericht: Vismigratierivier Afsluitdijk  
 

Milieueffectrapport Vismigratierivier Afsluitdijk 
volledig 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Vismigratierivier op-
nieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de milieueffecten goed 
beschrijft. Uit het aangevulde rapport blijkt dat de Vismigratierivier een positief 
effect op de populaties van bepaalde vissoorten kan hebben, al blijven er bij dit 
innovatieve project ook onzekerheden bestaan. 
 
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 Fryslân - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het project 
Met de Vismigratierivier willen de initiatiefnemers de migratieroute voor trekvissen her-
stellen en zo bijdragen aan een gezonde vispopulatie in de Waddenzee, het IJsselmeer 
en het achterland. De Provinciale Staten van Fryslân besluiten dit najaar over de Vis-
migratierivier. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-
fectrapport. Bij de toetsing van het rapport miste de Commissie informatie. De provincie 
heeft het rapport vervolgens laten aanpassen. 
 
De provincie heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport opnieuw te toetsen. 
 
Het advies 
Het aangevulde rapport geeft aan dat de aanleg van de Vismigratierivier door de Af-
sluitdijk voor bepaalde vissoorten positief zal zijn voor de migratie en mogelijk ook voor 
het populatieherstel. Visvriendelijk sluisbeheer kan daar ook aan bijdragen. Over de 
uiteindelijke toegevoegde waarde van de Vismigratierivier bestaat nu nog veel onzeker-
heid. Volgens de Commissie is dit echter onlosmakelijk verbonden met het innovatieve 
karakter van het project. Wel adviseert de Commissie de effecten zorgvuldig te monito-
ren, zodat lessen voor de toekomst geleerd kunnen worden.  
 
Daarnaast adviseert de Commissie, om de vismigratie verder te versterken, met alle 
partijen rond het IJsselmeer en in het Waddengebied in gesprek te gaan om aanvul-
lende maatregelen rond de Afsluitdijk te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen 
van rustplaatsen voor vissen op de bodem bij sluizen of het (plaatselijk) verminderen 
van de visvangst. Dergelijke maatregelen kunnen ook aanzienlijk bijdragen aan ge-
zonde vispopulaties in Nederland en omliggende landen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2881
http://www.commissiemer.nl/

