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 Samenvatting

Het deelprogramma Vitale Kust Eems-Dollard is onderdeel van het meerjarig adaptief programma 

Eems-Dollard. Het is een van de drie sporen voor de ecologische verbetering van dit estuarium. Het 

doel van Vitale Kust is de kustzone vitaler te maken door leefgebieden op de overgangen van zoet naar 

zout en van land naar water toe te voegen of te herstellen. In deze gebieden kan ook slib bezinken, wat 

een (beperkte) bijdrage levert aan het verminderen van de hoeveelheid slib in het water van de Eems-

Dollard. De inzet is projecten zoveel mogelijk te combineren met andere functies en projecten langs de 

kust. 

De eerste tranche projecten gaat in de periode 2016-2020 van start, deels gekoppeld aan 

kustverdedigingsprojecten. Een aantal projecten dient ook als pilot voor het Innovatieprogramma 

Nuttig Toepassen Slib (spoor 2 van het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard). De projecten 

leveren het volgende op:

 • uitbreiding van kenmerkend leefgebied op zeven plaatsen;

 • uitbreiding van bezinkgebied voor slib in de kustzone en inzicht in het effect daarvan;

 • inzicht in kansrijke combinaties tussen nieuwe leef- en bezinkgebieden met   

  hoogwaterveiligheid (dijkversterkingen en landophoging);

 • inzicht in de mogelijkheden om nieuwe leef- en bezinkgebieden te combineren 

  met andere functies, zodat economische waarde van de gronden in de kustzone  

  behouden blijft.

De projecten worden door verschillende regionale partners en het Rijk uitgevoerd. Afstemming tussen 

de projecten en met de overige sporen van het adaptief programma wordt geborgd via het op te zetten 

programmabureau voor de Eems-Dollard 2050. 
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1 Achtergrond

Voor u ligt het deelprogrammaplan Vitale Kust, dat onderdeel vormt van het meerjarig 
adaptief programma Eems-Dollard.    

1.1 Context
Uit het MIRT-onderzoek Ecologie en Economie Eems-Dollard in balans (Sas, 2015) blijkt dat de Eems-

Dollard niet optimaal functioneert. Er is onder meer een toename van vertroebeling geconstateerd, 

door een toenemende hoeveelheid slib in het water, en een tekort aan geleidelijk overgangszones 

langs de kust. Op basis van dit resultaat hebben Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noord-

Nederland afgesproken dat zij gezamenlijk een meerjarig adaptief programma opstellen. In dat plan 

zijn de volgende sporen opgenomen: 

 1 Uitvoeringsprogramma Vitale Kust;

 2 Innovatieprogramma Nuttig Toepassen van Slib;

 3 Hydromorfologische Verbetering;

 

Voorliggend deelprogrammaplan heeft betrekking op het spoor Vitale Kust. Vitale Kust richt zich op 

het vitaliseren van de kustzone langs de Eems-Dollard om de ecologische kwaliteiten te versterken. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij andere ontwikkelingen, zoals voor kustveiligheid, 

recreatie en landbouw. Dit zorgt voor een kustzone die enerzijds voorziet in de estuariene verbindingen 

die bij het Eems-estuarium horen en anderzijds veel mogelijkheden biedt voor duurzaam gebruik. 

Dit deelprogramma sluit naadloos aan bij de ambitie van het Deltaprogramma voor waterveiligheid 

en de voorkeursstrategie voor het Waddengebied (2014) om de kust van de Waddenzee zo natuurlijk 

mogelijk te laten meegroeien van met de zeespiegelstijging. 

1.2 Aanleiding
In het eindrapport MIRT (Sas, 2015) is in de probleemanalyse vastgesteld dat er een gebrek aan 

bezinkareaal voor slib is en dat geleidelijke overgangszones tussen land en water en tussen zoet 

en zout verloren zijn gegaan. De oorzaken zijn inpolderingen en de aanleg van dijken, sluizen en 

gemalen. Dit heeft verschillende gevolgen: de vertroebeling is toegenomen, de mogelijkheden voor 

vismigratie zijn beperkt, er is een tekort aan broed- en hoogwatervluchtplaatsen en er is een gebrek 

aan leefgebied langs de randen van het estuarium. Voor de kustzone is daarom de laatste jaren een 

aantal projectideeën ontstaan die de aanpak van deze ecologische knelpunten als hoofd- of nevendoel 

hebben. Om deze aanpak te structureren en te stimuleren, is ervoor gekozen om de projecten te 

verbinden in het deelprogramma Vitale Kust Eems-Dollard. Deze programmatische werkwijze zal 

gebruikt worden om de ecologische opgaven van de kustzone aan te pakken.   
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2 Ambitie en strategie 

2.1  Ambitie
De huidige kustlijn van de Eems-Dollard is een abrupte grens tussen de zee en het achterland. Zoet 

en zout zijn van elkaar gescheiden en op de Dollardkwelders na vindt er geen directe interactie meer 

plaats tussen land en water. De ambitie van Vitale Kust is om de kenmerkende natuurlijke overgangen 

langs het hele estuarium te verbeteren, zodat de kust weer past bij de natuurlijke dynamiek van de 

Eems-Dollard, en daarmee ook bezinkgebieden voor slib toe te voegen. Tegelijkertijd bestaan er 

opgaven en ambities om de kust veilig, aantrekkelijker en economisch sterker te maken. Het streven is 

de verschillende opgaven in samenhang uit te werken. 

2.2  Hoofddoelen
Vitale Kust richt zich op twee ecologische hoofddoelen: verbetering van estuariene overgangen 

en het creëren van meer bezinkruimte voor slib. Deze twee speerpunten zijn onderverdeeld in vijf 

programmalijnen (zie hoofdstuk 3). 

De kustzone kan mogelijk ook bijdragen aan de doelen voor hydromorfologische verbetering (spoor 3); 

paragraaf 2.4 belicht de interactie tussen de beide deelsporen. 

Daarnaast wordt nadrukkelijk gezocht naar aanvullende meerwaarde, om de haalbaarheid en 

draagkracht van ecologische maatregelen te vergroten. Hierbij wordt gedacht aan het garanderen van 

de waterveiligheid, het vergroten van de belevingsmogelijkheden van het Werelderfgoed Waddenzee, 

het versterken van het cultureel aanbod en het stimuleren van (innovatieve) economische ontwikkeling. 

2.3 Strategie
De hierboven geformuleerde ambitie is gericht op het jaar 2050, evenals de andere ecologische doelen 

in het programma Eems-Dollard 2050. Door adaptief te werken ontstaat ruimte om aan de hand van 

nieuwe inzichten, monitoring of andere ontwikkelingen de route naar het streefbeeld gaandeweg te 

bepalen. Dit streefbeeld is vastgelegd in het programmaplan Eems-Dollard 2050 en is voor Vitale Kust 

uitgewerkt in vijf programmalijnen (zie 3.1). 

Belangrijk onderdeel van de strategie voor Vitale Kust is het combineren van functies in de kustzone. 

Voor waterveiligheid wordt de komende 10 tot 15 jaar gewerkt aan vrijwel de gehele kustzone van 

de Eems-Dollard. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid van Nederland (Deltaprogramma 2015) biedt 

ruimte om nieuwe vormen van kustverdediging te ontwikkelen, zoals het ‘natuurlijk meegroeien’ van 

de Waddenzee met de zeespiegelstijging. Deze werkwijze valt goed te combineren met het creëren van 

estuariene overgangen en het invangen van slib in de kustzone. Vitale Kust sluit daarbij aan. 

Omdat op dit moment nog onbekend is hoe de kustzone er in 2050 precies uit moet zien, is 

onderscheid gemaakt in tranches voor de korte, middellange en lange termijn. De eerste tranche 

richt zich op de periode 2016-2020 en bevat de projecten die in dit tijdsbestek uitgevoerd worden. 

Deze projecten zetten enerzijds al in op directe verbetering van de estuariene overgangen en dienen 

anderzijds als pilotprojecten voor slibinvang en slimme functiecombinaties.

De tweede tranche betreft de periode 2020-2025. De invulling daarvan is afhankelijk van 
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de resultaten van de eerste pilotprojecten uit Vitale Kust en de eerste resultaten van het 

deelprogramma Hydromorfologische Verbetering. Deze eerste onderzoeksresultaten kunnen ook tot 

uitvoeringsmaatregelen buiten het kustgebied leiden. Ook in de tweede tranche wordt zoveel mogelijk 

aansluiting gezocht bij externe ontwikkelingen die kansen bieden voor ecologische verbetering. De 

programmering voor de derde tranche, voor de lange termijn, komt op een vergelijkbare manier tot 

stand. 

Kern van de strategie voor de korte termijn is om maatregelen te nemen die geleidelijke overgangen 

langs de randen van het estuarium verbeteren en deels als bezinkgebied voor slib dienen en zeker geen 

belemmering vormen voor de hydromorfologische verbetering: de zogenaamde no-regretmaatregelen. 

Tegelijkertijd zal via pilotprojecten kennis worden ontwikkeld die inzicht in de effectiviteit, haalbaarheid 

en opschaalbaarheid van maatregelen geeft.

2.4  Afbakening
Het programma bestaat op dit moment uit zeven concrete projecten; gedurende de looptijd kunnen 

daar meer projecten bij komen. Het programma omvat projecten die ecologische verbetering van de 

Eems-Dollard als hoofd- of nevendoel hebben, in eerste instantie langs de kust en op termijn mogelijk 

ook op zee. 

Geografisch wordt het programma afgebakend van de Eemshaven tot aan de Nederlands-Duitse grens 

bij Nieuw Statenzijl. De kustzone hiertussen wordt gedefinieerd als het binnendijks gebied tot aan 

de dijk en het buitendijks gebied tot maximaal laagwater. De rivieren die deze kustzone doorkruisen 

worden ook meegenomen. Het deelprogramma Hydromorfologische Verbetering richt zich op het 

gehele hydromorfologische systeem van de Eems-Dollard, waaronder het geheel aan getijdengebied, 

waardoor er overlap bestaat tussen de twee deelprogramma’s. De figuur hieronder geeft deze overlap 

weer. 

Figuur 1     Fysieke afbakening tussen Vitale Kust en Hydromorfologische Verbetering.
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3 Aanpak

Het streefbeeld voor de Eems-Dollard is geformuleerd als een samenhangend 
estuarium met passende dimensionering, gezonde leefgebieden en natuurlijke 
overgangszones en voldoende voedsel aan de basis. De kustzone speelt een rol voor 
alle vijf aspecten. 

3.1  Programmalijnen
De hoofddoelen (verbetering van estuariene overgangen en meer bezinkruimte voor slib) zijn 

onderverdeeld in vijf programmalijnen. Namelijk het verbeteren van: 

 • zoet-zoutovergangen; 

 • overgangen tussen land en water buitendijks;

 •  tussen land en water binnendijks;

 • broed- en hoogwatervluchtplaatsen;

 • en de slibopname.

Deze programmalijnen zijn hieronder verder uitgewerkt. Samen geven ze invulling aan de kustwaarden 

die passen bij de natuurlijke dynamiek van de Eems-Dollard. De programmalijnen zijn ingevuld aan 

de hand van de kennisvragen in bijlage 1. De kennisvragen die nog beantwoord moeten worden staan 

daar ook. 

Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op de interactie met de sporen Hydromorfologische Verbetering en 

Nuttig Toepassen Slib en met de overige niet-ecologische opgaven voor de kustzone van de Eems-

Dollard.

3.1.1  Zoet-zoutovergangen
Het onderdeel zoet-zoutovergangen richt zich op het verbeteren van de ecologische passeerbaarheid 

van zijrivieren en gradiënten die kenmerkend zijn voor estuaria. Voor de passeerbaarheid wordt niet 

alleen op vissoorten ingezet, maar ook op andere organismen, zoals planten en ongewervelden. Voor 

het verbeteren van gradiënten is voornamelijk een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water 

van belang. Het streefbeeld spreekt zelfs over verbetering van overgangen tussen de bron van de 

zijwateren tot de monding in het estuarium.

In de afgelopen jaren is in het kader van ‘Ruim baan voor vissen’ al veel vooruitgang geboekt met 

de migratiemogelijkheden van vissen. Zo zijn vispassages aangelegd in de verbindingen met de 

Westerwoldse Aa, Polder Breebaart, het Termunterzijldiep, het Damsterdiep en de Groote Tjariet 

en wordt op meerdere plaatsen visvriendelijk gespuid. Wat ontbreekt zijn geleidelijke overgangen 

tussen zoet en zout, waar trekvissen gemakkelijker kunnen wennen aan het nieuwe zoutgehalte, en 

binnendijkse paai- en opgroeiplekken. Op grond van Natura 2000 hebben fint, rivierprik en zeeprik 

hiervoor verbetering nodig, maar ook soorten zoals spiering, bot en puitaal zijn hiervan afhankelijk. 

Het streefbeeld richt zich op geleidelijke, obstakelvrije overgangen van de Eems-Dollard naar de zoete 

zijrivieren. De Westerwoldse Aa, het Termunterzijldiep, het Eemskanaal, het Damsterdiep en de Groote 
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Tjariet bieden hiervoor mogelijkheden. Het verbouwen van spuisluizen of gemalen zal hiervoor nodig 

zijn, zoals ook in het ‘Integraal Managementplan’ (2016) als maatregel voor zowel Nederland als 

Duitsland benoemd is. De vertroebelingsproblematiek hindert die ambitie op dit moment, omdat nieuw 

aan te koppelen rivieren mogelijk vol zullen slibben. In dat opzicht zouden verbetermaatregelen zich in 

deze fase het beste kunnen richten op het middendeel van het estuarium, aangezien de vertroebeling 

daar minder is dan in de Dollard.

Overgangszones kunnen in de tussentijd een goed alternatief zijn. Een geleidelijke overgang is 

optimaal, maar bufferzones tussen het zoete en zoute water bieden ook meerwaarde. Dit zijn 

gebieden waar zoet en zout elkaar begrensd of beperkt ontmoeten, zodat het zoutgehalte minder 

sterk fluctueert. Tevens ontstaat hiermee een brakwaterhabitat, met karakteristieke flora en fauna 

en foerageermogelijkheden voor vissen en vogels (PRW, 2014). Een voorbeeld is de Westerwoldse 

Aa, waar zout water door de sluis lekt en ook zoute kwel optreedt (Sas, 2015). Voor verbetering van 

deze overgangszones lijken vooral kansen te liggen in de Groote Polder bij de Pier van Oterdum, in 

combinatie met de omlegging van de spuilocatie van het Eemskanaal, en in de Oostpolder onder de 

Eemshaven. 

 Doelen
 • verbeteren van passeerbaarheid

 • aanleggen van zoet-zout overgangszones

 • realiseren van geleidelijke, obstakelvrije zoet-zout overgangen

 • stimuleren van verbetering stroomgebied zijrivieren

3.1.2  Overgangen tussen land en water buitendijks
De overgangszone van zee naar land biedt veel mogelijkheden als habitat voor kenmerkende 

planten-, insecten- en vogelsoorten. Door eeuwenlange inpolderingen en de aanleg van dijken zijn die 

mogelijkheden langs de Eems-Dollard intussen beperkt tot de kwelders in de Dollard. Dijken zorgen 

voor abrupte overgangen tussen land en zee, waardoor in de overgangszone een tekort aan leefgebied 

ontstaat. Ook is hierdoor de mogelijkheid om de kracht van golven en getijdenstromen op te vangen en 

slib te laten bezinken grotendeels verloren gegaan. 

Op dit moment is er nog ongeveer 1000 ha kwelder aanwezig in de Dollard, waarvan 760 ha aan 

Nederlandse zijde (Esselink e.a., 2011). Dit betreft 3 tot 5% van het totaaloppervlak van het estuarium. 

De Nederlandse kwelders zijn in het ‘Beheerplan Natura 2000’ verder onderverdeeld in circa 52% lage 

kwelder, 11% middelhoge kwelder, 5% hoge kwelder, 7% brakwaterzone (pionierzone), 3% zeekweek 

en 18% riet. Voor KRW-doelen is het wenselijk dat pioniergebieden, lage, midden en hoge kwelders elk 

minimaal 5% en maximaal 40% van het totale kwelderarealen bedragen en dat niet meer dan 50% van 

de hoge kwelder verruigd is. Dat vraagt een toename van het areaal hoge kwelders en pionierkwelders. 

Dit sluit aan bij het geconstateerde tekort aan pionierkwelders in de rest van de Waddenzee (PRW, 

2014). Het beheer van de bestaande kwelders en de bijbehorende begrazingsdruk bieden ook nog 

ruimte voor kwaliteitsverbetering.
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Het streefbeeld is om het huidig areaal kwelders te verdubbelen en in kwaliteit te versterken. 

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat dit niet ten koste gaat van slikken en platen. Het realiseren 

van kweldergebieden kan (zowel binnen- als buitendijks) goed gecombineerd worden met nieuwe 

kustverdedigingen. Door gebieden binnendijks als slibvang in te richten voor het ophogen van de 

kustzone worden twee doelen gecombineerd. Het kwelderareaal neemt bij voorkeur toe rond Delfzijl, 

Termunten, de Dollard en langs de benedenloop van de zijrivieren. Hier is de behoefte aan bezinkgebied 

voor slib het grootst en de brakke tot zoete kwelders die hier ontstaan dragen bij aan de diversiteit 

van kwelders. Figuur 2 geeft inzicht in de fysieke mogelijkheden voor de buitendijkse ontwikkeling van 

kwelders. 

De Natura 2000-doelen richten zich op kwaliteitsverbetering en/of uitbreiding van de habitattypen 

schorren en zilte graslanden (buitendijks) en zilte pionierbegroeiing. Vogels en insecten profiteren 

hier direct van mee. Ook langs delen van de kustzone waar geen kwelders aanwezig zijn, bestaan 

mogelijkheden om de overgang tussen land en water geleidelijker te laten verlopen. Het aanleggen 

van ondiepwaterzones of hard substraat, als leefgebied voor bijvoorbeeld schelpdieren, kan hieraan 

bijdragen.  

 Doelen
 • verdubbelen van kwelderoppervlak 

 • vergroten van kwelderdiversiteit 

 • dijkzone natuurlijker maken

 • optimaliseren van kwelderbeheer

 Kennisvragen
 • Is de uitbreiding van overgangszones te combineren met andere functies 

  en is dit te realiseren met behoud van economische waarde van de gebruikte   

  gronden?

 

3.1.3  Overgangen tussen land en water binnendijks
Ook binnendijks bestaan mogelijkheden om de estuariene natuurwaarden te verbeteren. Zoet-

zoutovergangszones passen hier goed bij, maar binnendijkse zoutwaternatuur heeft ook kwaliteiten 

op zich. Polder Breebaart is hiervan een goed voorbeeld. Dit gebied is via een duiker verbonden met 

de Dollard, waardoor een uniek natuurgebied voor vogels is gecreëerd dat onder invloed staat van een 

gedempt getij. 

De behoefte aan dergelijke binnendijkse overgangen komen voort uit de gevolgen van inpolderingen 

en de aanleg van dijken, waardoor een gebrek aan leefgebied en bezinkruimte is ontstaan. Op 

plaatsen waar geleidelijke overgangen buitendijks onwenselijk of onhaalbaar zijn, kunnen binnendijkse 

verbeteringen de kustzone ter plaatse alsnog vernatuurlijken. Dit kan door middel van een directe 

verbinding met het estuarium of door gebruik te maken van zoute kwel. Beide manieren dragen bij aan 

het verbeteren van lokale natuurwaarden, maar met een directe verbinding neemt tevens de ruimte 

voor bezinkgebied en het oppervlak laagdynamisch getijdengebied toe. Binnendijkse overgangen 

kunnen daarmee ook bijdragen aan de verdubbeling van het kwelderoppervlak. Meerwaarde voor 
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Figuur 2     Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied (Loon-Steensma e.a. 2012).

 

Natura 2000-doelen ontstaat bij kwaliteitsverbetering en/of uitbreiding van de habitattypen estuaria, 

schorren en zilte graslanden (binnendijks) en zilte pionierbegroeiingen. Vogels en insecten profiteren 

hier direct van mee. Het realiseren van kweldergebieden is (zowel binnen- als buitendijks) goed te 

combineren met nieuwe kustverdedigingen. Door binnendijkse gebieden als slibvang in te richten voor 

het ophogen van de kustzone worden twee doelen gecombineerd.

Ook voor de binnendijkse overgangen lijkt het gebied rond Delfzijl en Termunten het meest kansrijk 

voor het toevoegen van binnendijkse getijdengebieden. Het land achter de dijken ligt hier laag en 

is over het algemeen in gebruik als grasland. Ook liggen hier kansen voor combinaties met zoet-

zoutovergangen (herstel van natuurlijke verbinding met zijriviertjes). Zogenaamde brakke parels die 

niet in directe verbinding met zee staan, zijn in principe overal langs de kust mogelijk waar sprake is 

van zoute kwel.
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 Doelen
 • vergroten van laagdynamisch getijdengebied

 • dijkzone natuurlijker maken

 • verdubbelen van kwelderoppervlak

 Kennisvragen
 • Is meer binnendijks getijdengebied/brakwatergebied/kweldergebied te combineren  

  met andere functies en kan daarmee de economische waarde van de ingezette  

  gronden worden behouden?

3.1.4  Broed- en hoogwatervluchtplaatsen
Voor wadvogels zijn grote knelpunten aan te wijzen in de Eems-Dollard. De Natura 2000-soorten 

scholekster, noordse stern, visdief en kluut vertonen een negatieve trend. Deze staan symbool 

voor schelpdieretende steltlopers (scholekster), duikende viseters (noordse stern, visdief) en 

bodemdiereters in slikkige grond (kluut) (PRW, 2014). De knelpunten gelden daarmee ook voor andere 

typische vogelsoorten van het Eems-estuarium zoals zwarte ruiter, bontbekplevier en tureluur. 

Een uitgebreide verkenning naar vogels langs de randen van het wad leert dat de Eems-Dollard op het 

gebied van broed- als hoogwatervluchtplaatsen verbetering behoeft (Hut e.a. 2014). De algemene 

conclusie is dat gunstige omstandigheden voor broed- en trekvogels gecreëerd moeten worden: goede 

voedselbeschikbaarheid, voldoende hoogwatervluchtplaatsen, natuurlijk broedsucces en beperkte 

predatie en beperkte verstoring. 

De scholekster komt als niet-broedvogel vooral voor tussen de Eemshaven en Delfzijl. De aantallen 

nemen echter af. Deze soort heeft hoogwatervluchtplaatsen nodig om op het wad te kunnen 

foerageren. Daarnaast laat het voedselaanbod in de Eems-Dollard te wensen over. 

Voor sterns is vooral verbetering van broedhabitat nodig. Noordse sterns en visdiefjes broeden op dit 

moment op de bedrijventerreinen in Delfzijl en de Eemshaven, maar dit conflicteert met menselijk 

gebruik en is niet duurzaam. De aanwezigheid van windmolens op en nabij de dijk zorgt tevens voor 

vogelslachtoffers. Verwacht wordt dat de aantallen van deze soorten snel toe zullen nemen door in 

deze regio predator- en verstoringsvrij broedhabitat aan te leggen. De kansen voor een toename 

van sterns in de Dollard worden laag ingeschat, vanwege de grote afstand tot foerageergebied. In de 

afgelopen jaren zijn op de Punt van Reide en op de Pier van Oterdum broedeilanden aangelegd die deze 

vogelsoorten wel ten goede komen. 

Voor de kluut geldt het omgekeerde als voor de sterns. Langs het Eems-estuarium is een gebrek aan 

voedselbeschikbaarheid en foerageergebied voor kluten, maar de potentie voor verbetering in de 

Dollard juist groot is. Het feit dat de broedpopulatie kluten in Polder Breebaart enkele jaren geleden de 

grootste van Noordwest-Europa was, versterkt deze potentie. Er bestaan nog wel knelpunten rond de 

Dollard door predatie en suboptimaal leefgebied. Het vergroten en optimaliseren van het foerageer- en 

broedgebied van kluten in de Dollard zal bijdragen aan de populatieontwikkeling in het estuarium. Het 

gebied rond Polder Breebaart en de kwelders lijken hiervoor kansrijk. 
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 Doelen
 • aanleggen van hoogwatervluchtplaatsen

 • vergroten en optimaliseren van predatorvrij broedgebied 

 • vergroten van foerageergebied

3.1.5  Slibopname
Het MIRT-eindrapport gaf al aan dat het areaal waar slib kan bezinken langs de randen van het 

estuarium is afgenomen. Hierdoor is het water troebeler geworden, waardoor de primaire productie 

afneemt. Om de vertroebeling tegen te gaan is als doel gesteld dat er vanaf 2022 jaarlijks ten minste 

1 miljoen ton slib aan de waterkolom onttrokken wordt. Het streven is dat de vertroebeling op lange 

termijn afneemt door verbetering van de hydromorfologie, door maatregelen die in het deelspoor 

Hydromorfologische Verbetering verkend worden. Voor de middellange termijn is het de bedoeling 

slib te onttrekken in combinatie met baggeractiviteiten. Het spoor Nuttig Toepassen Slib onderzoekt 

de komende jaren nuttige toepassingen van het te onttrekken slib. Op de korte termijn kunnen de 

projecten in de kustzone al een bijdrage leveren aan het onttrekken van slib. Daarmee draagt Vitale 

Kust bij aan kwaliteitsverbetering van het habitattype estuaria. De maatregelen zijn bovendien 

uitstekend te combineren met het laten meegroeien van de kustzone met de zeespiegelstijging, zoals 

bedoeld in het Deltaprogramma.

De troebelheid van het estuarium neemt stroomopwaarts toe: van matig in het mondingsgebied 

tot hypertroebel in de getijdenrivier. Sedimentatie in nieuw bezinkgebied zal dus naar verwachting 

stroomopwaarts (Dollard) sterker zijn dan stroomafwaarts (nabij Eemshaven). Slibonttrekkingen 

werken door in het totale systeem, maar hebben een sterker effect in hun directe omgeving (Sas, 

2015). Het toevoegen van areaal waar slib kan bezinken kan in de kustzone zowel binnendijks als 

buitendijks plaatsvinden. Getijdepolders en kwelders zijn door de lagere dynamiek uitstekend om 

slib aan het water te onttrekken. Voor de havens geldt dit ook, maar omdat hier geen meerwaarde te 

behalen is voor herstel van estuariene leefgebieden worden deze hier niet verder behandeld.

Voor binnendijkse vergroting van het bezinkgebied kan het concept van een wisselpolder toegepast 

worden. Dit zijn gebieden die in directe verbinding met het estuarium staan, waardoor het getij er 

toegang heeft en er slib achter gelaten kan worden. Na opslibbing kan het gebied afgegraven worden 

voor een nuttige toepassing van het slib (de slibmotor) of opgehoogd teruggegeven worden aan de 

oorspronkelijke functie (de wisselpolder). In de tussentijd kan het gebied fungeren als binnendijkse 

overgangszone voor natuur, maar ook functiecombinaties met innovatieve landbouw en kustveiligheid 

lijken mogelijk. Zo kan de kust meegroeien met de zeespiegelstijging. Dat is gunstig voor de bestrijding 

van verzilting en voor de waterveiligheid. Laaggelegen gebieden lijken hiervoor bijzonder kansrijk 

(zie figuur 3). Uitgaande van een opslibbingssnelheid van 2 cm per jaar (droog slib) en een soortelijk 

gewicht van 2.100 kg/m3, draagt 1 ha wisselpolder bij aan het jaarlijks onttrekken van 420 ton slib. 

De andere optie is het vergroten of optimaliseren van het kwelderareaal. Kwelders hebben door de 

aanwezige vegetatie namelijk ook de capaciteit om slib in te vangen, vooral jonge kwelders (PRW, 

2014). Ter indicatie: het huidige Nederlandse kwelderoppervlak langs de Eems-Dollard is 760 ha 

groot en hier bezinkt jaarlijks gemiddeld 134.064 ton slib, uitgaande van een jaarlijkse opslibbing van 
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8,4 mm (Esselink e.a., 2011). De kansrijkheid voor het aanleggen van kwelders is in paragraaf 3.1.2 

al nader toegelicht. Uitgaande van een opslibbingssnelheid van 8,4 mm per jaar (droog slib) en een 

soortelijk gewicht van 2.100 kg/m3, leidt 1 ha kwelder tot een jaarlijkse onttrekking van 176 ton slib. 

 Doelen
 • vergroten van bezinkgebied

 Kennisvragen
 • Op welke wijze is meer bezinkgebied effectief te combineren met andere functies?

 • Is er aan slib een nuttige toepassing te geven? (kennisvraag voor het    

  Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib)

Figuur 3     Hoogtekaart van de kustzone langs de Eems-Dollard (AHN, 2015).
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3.1.6  Interactie met andere deelprogramma’s
Het deelprogramma Vitale Kust hangt samen met de twee andere deelprogramma’s van het meerjarig 

adaptief programma Eems-Dollard: Hydromorfologische Verbetering en Nuttig Toepassen Slib. 

Het deelprogramma Hydromorfologische Verbetering onderzoekt maatregelen om de hydromorfologie 

van de Eems-Dollard structureel te verbeteren. Dit kunnen maatregelen in de kustzone zijn en op 

zee. Als dit onderzoek op termijn tot daadwerkelijk uitvoering van maatregelen leidt, kunnen deze 

onderdeel worden van het programma Vitale Kust. Het onderzoek kan ook leiden tot inzichten om 

nieuwe estuariene overgangen en leefgebieden zo uit te voeren dat deze ook bijdragen aan de 

gewenste hydromorfologie. Daarom is afstemming met dit deelprogramma van belang. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is het effect van buitendijkse maatregelen op de hydromorfologie. 

Ook het deelprogramma Nuttig Toepassen Slib heeft raakvlakken met de Vitale Kust. Het 

innovatieprogramma richt zich op het verkennen van nuttige toepassingen van slib. Slib uit de 

kustzone kan daar een bron voor zijn. De kustzone kan ook een rol spelen bij het verwerkingsproces 

en als depotruimte. Daarnaast kan slib ook weer een nieuwe functie krijgen in de ontwikkeling van 

de kustzone zelf, bijvoorbeeld in nieuwe dijken. Op deze manier kan een kustproject tegelijkertijd een 

nuttige toepassing van slib zijn. Met dit deelprogramma is continue afstemming daarom van belang.  

3.1.7  Niet-ecologische gebiedsopgaven en kansen
Naast ecologische verbetering bestaan er ook andere opgaven en ambities voor de Eems-Dollard. 

Combinaties met dergelijke ontwikkelingen lijken kansrijk en kunnen duurzaam gebruik van de 

kustzone verbeteren. Naast ecologische winst kan Vitale Kust daardoor ook aanvullende meerwaarde 

creëren. Drie thema’s waarvoor dit kan gelden worden hieronder toegelicht.  

 Waterveiligheid

Allereerst is er de noodzaak de dijken langs de kust te versterken voor de waterveiligheid. Deze opgave 

bestaat voor het hele Waddengebied; figuur 4 geeft een uitsnede voor de Eems-Dollard. Bodemdaling, 

zeespiegelstijging en zelfs aardbevingen zorgen ervoor dat de zorg voor waterveiligheid onverminderd 

aandacht vraagt. De huidige opgave voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma komt voort uit 

de ‘Derde Toetsing Primaire Waterkeringen’, die na verlenging in 2013 werd afgerond. De vierde 

toetsronde start in 2017. Het Deltaprogramma streeft voor de versterking van de waterkeringen 

naar een gebiedsgerichte en integrale aanpak. Het op lange termijn laten meegroeien van de 

kustzone, waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke processen, is één van de doelen voor het 

Waddengebied. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij gebiedsontwikkelingen voor natuur, recreatie 

en regionale economie. De belangrijke waarden van het Waddengebied moeten met zo natuurlijk 

mogelijke maatregelen behouden blijven. 

Hiervoor zijn meerdere innovatieve dijkconcepten voorzien, die in de vorm van de Projectoverstijgende 

Verkenning Waddenzeedijken door de drie noordelijke waterschappen zowel in theorie als praktijk 

onderzocht worden. Voorbeelden van dergelijke dijkconcepten zijn multifunctionele dijken, brede 

groene dijken, dijken met voorland en dubbele dijken.
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De komende jaren ligt de nadruk langs de Eems-Dollard op de versterking van de dijk tussen de 

Eemshaven en Delfzijl, die vanwege het lokale aardbevingsgevaar in een recordtempo uiterlijk in 2020 

versterkt moet zijn, en de dijk langs de Dollard. De innovatieve dijkconcepten die hier verkend worden 

zijn respectievelijk de dubbele en rijke dijk en de brede groene dijk.

Figuur 4     Dijkversterkingsopgave voor de kust langs de Eems-Dollard.

 Economie

In de kustzone langs de Eems-Dollard zijn tal van economische activiteiten gaande: grootschalige in 

het agrarische achterland en op de bedrijventerreinen van de Eemshaven en Delfzijl en kleinschalige 

in de verschillende dorpen, waar toerisme en horeca belangrijk zijn. Vooral de kleinschalige activiteiten 

lijken goed te verenigen met het concept van Vitale Kust, waar ook de later te bespreken recreatie aan 

bij kan dragen. Maar ook de grootschalige economische ontwikkeling biedt kansen. 

Mede door een hoge werkloosheid en de ligging in het aardbevingsgebied is een versterking van 

de gebiedseconomie gewenst. Kansen daarvoor zijn er, want de Eemshaven ligt centraal in de 

Wadden-, Noord- en Oostzee, op de grens van Nederland en Duitsland. De beschikbare ruimte, 

gecombineerd met de ligging aan diep vaarwater, een groot agrarisch achterland en de nabijheid 

van kenniscentra (Groningen en Oldenburg) bieden het gebied een groot ontwikkelpotentieel. Hier 

is plaats voor grootschalige ontwikkelingen waartoe elders de ruimte ontbreekt. De verslechterde 

natuurwaarden van het Eems-estuarium kunnen ontwikkelingen echter beperken of hinderen, vooral 
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Figuur 5     Overzichtskaart van de verwachte verziltingsrisico’s in het Waddengebied (Acacia Water, 2012).
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als baggeractiviteiten nodig zijn. Verbetering van de natuurwaarden kan de ontwikkelruimte voor de 

economie vergroten. 

De landbouw is de tweede pijler onder de gebiedseconomie, die op deze rijke gronden vanouds 

heel succesvol is. De regio is koploper in de productie van pootaardappelen. Tegelijkertijd is de 

directe bijdrage aan de werkgelegenheid beperkt. De landbouw in de regio is grootschalig en 

arbeidsextensief. De landbouw staat voor de opgave de toegevoegde waarde te vergroten, de productie 

te verduurzamen en meer bio based te werken. Samen met de kenniscentra kan de landbouw kennis 

ontwikkelen en exporteren. Daarnaast kunnen ook de bodemdaling en verzilting tot aanpassingen 

van het landbouwgebied leiden. Door de aardbevingen daalt de bodem langs de Eems-Dollard zelfs 

sneller dan elders. Prognoses voor 2050 laten zien dat vooral nabij de Eemshaven en Termunterzijl 

verziltingsrisico’s ontstaan (zie figuur 5). Dat laatste kan ook tot kansen leiden. Op Texel wordt door 

het Zilt Proefbedrijf al geëxperimenteerd met het telen van zilte groenten en aardappelen en ook de 

Groningse kust lijkt hiervoor kansrijk. 

 Recreatie 

Als onderdeel van de wat meer kleinschalige economie heeft de recreatie veel potentie langs de Eems-

Dollard. Hieruit komt dan ook de wens voort om de kust recreatief te versterken, zoals ook in figuur 6 

te zien is. De Werelderfgoedstatus van de Waddenzee benadrukt de aantrekkelijkheid van het gebied. 

Er bestaan mogelijkheden om de beleving van deze status te optimaliseren. 

Figuur 6     Overzichtskaart uit de Opgave Waddengebied, als onderdeel van de Omgevingsvisie van de provincie Groningen. 

De blauwe pijlen staan voor het zoeken van recreatieve verbindingen met de kust.
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De dijk leidt tot een strakke scheiding tussen binnendijks en buitendijks gebied. Groningen is daardoor 

met de rug naar de zee komen te staan: de waterveiligheid wordt gegarandeerd en de dynamiek 

van de Waddennatuur is door de Deltadijk aan het zicht en gevoel onttrokken. De weidsheid en de 

overgangen tussen land en water zorgen daarentegen juist voor de belevingskwaliteit voor publiek. De 

Waddenkust blijft een plek voor de fijnproever, maar door de relatie tussen land en zee te versterken en 

toegankelijk te maken zijn de voorwaarden voor recreatieve ontwikkeling aanwezig. Het versterken van 

een kustzone waarin de dynamiek van de Waddenzee zowel binnen- als buitendijks aanwezig is, kan 

daaraan een bijdrage leveren. Een koppeling met het verbeteren van het culturele aanbod sluit daar 

ook goed bij aan. 

3.2  Eerste tranche Vitale Kust
De eerste tranche van Vitale Kust richt zich op de periode 2016-2020 en bestaat uit zeven projecten. 

Deze dragen bij aan alle vijf programmalijnen. Een deel richt zich op directe verbetering van de 

natuurwaarden, een ander deel wordt als pilot ingezet. In alle projecten is de link gelegd met andere 

opgaven en kansen in het gebied, zoals duurzaam gebruik. Hierdoor staat het totaal voor een 

integrale ontwikkeling van de kustzone van de Eems-Dollard. De verschillende projecten betreffen het 

Broedeiland Eemshaven, de Dubbele Dijk, de Rijke Dijk, Marconi Buitendijks, de Groote en Kleine Polder, 

Polder Breebaart en de Brede Groene Dijk. Figuur 7 geeft de ligging van deze projecten weer. 

In aanvulling hierop worden maatregelen voorbereid voor het stimuleren van mosselbanken en het 

realiseren van een broedgelegenheid op de platen Hond/Paap. Deze liggen verder van de kustzone 

en moeten in overleg met Duitse partners tot stand komen. Doel is om deze ook binnen deze eerste 

uitvoeringsperiode te realiseren.

Figuur 7     Overzichtskaart van de verschillende kustprojecten in de periode 2016-2020.



IN
TEGR

ALE VER
BETER

IN
G VAN

 ESTU
AR

IEN
E O

VER
GAN

GEN
 LAN

GS D
E EEM

S-D
O

LLAR
D

23

3.2.1  Broedeiland Eemshaven
Vanwege de behoefte aan duurzaam broedhabitat nabij de Eemshaven, wordt in de Eems ter 

hoogte van Nieuwstad een broedeiland van 2 ha aangelegd voor sterns en visdiefjes. Dit voorkomt 

broedvestigingen op het bedrijventerrein van de Eemshaven en zal aanvaringsslachtoffers met 

windmolens verminderen. Het gebied zal daarnaast dienen als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers 

zoals de bontbekplevier. Voor de aanleg wordt gebruik gemaakt van materiaal dat vrijkomt bij de 

vaargeulverruiming Eemshaven-Noordzee. 

Vanwege het beperkte oppervlak zal het broedeiland weinig tot geen invloed hebben op het 

stromingspatroon van de Eems. 

 Projecteigenaar: Provincie Groningen

3.2.2  Dubbele Dijk
In het kader van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl wordt bij Hoogwatum achter de primaire 

kering een tweede dijk aangelegd. In de zone tussen de twee dijken kan zout water uit de Eems in- en 

uitstromen via een getijdenduiker. Hierdoor ontstaat een nieuw getijdengebied van 58 ha, waarvan 25 

ha beschikbaar is voor natuur en 30 ha voor innovatieve zilte landbouw. De tweede dijk draagt tevens 

bij aan de kustveiligheid van de primaire kering.

Het gebied zal gesplitst worden in twee delen. De getijdenduiker geeft het zeewater toegang tot 

het natuurgebied, waar een laagdynamisch getijdengebied ontstaat dat meer ruimte geeft aan 

het estuarium. Hier kan de natuur haar gang gaan, wat zal leiden tot binnendijkse kweldervorming, 

pionierbegroeiing en nieuw leefgebied voor onderwaterfauna en vogels. Tegelijkertijd zal het gebied 

fungeren als bezinkgebied voor slib, waarmee jaarlijks 10.500 ton droog slib aan het water onttrokken 

wordt. Dit deel dient als pilot voor de onttrekking van slib. Gemonitord wordt in hoeverre de onttrekking 

bijdraagt aan de lokale troebelheid. Na voldoende opslibbing kan het slib uit het gebied gehaald 

worden, om bijvoorbeeld via de Kleirijperij een nuttige toepassing te krijgen.

Via het natuurgebied stroomt het zoute water vervolgens naar het tweede deelgebied waar 

geëxperimenteerd wordt met innovatieve zilte landbouw, zoals het binnendijks kweken van 

schelpdieren (kokkels), zeewier en zilte. De verwachte grondopbrengst van deze teelten is veel groter 

dan de huidige opbrengst (pootaardappelen).

Tot slot heeft het gebied ook een waterveiligheidsfunctie. De tweede kering wordt als pilot onderdeel 

van de primaire kering, waardoor de totale kosten voor de dijkversterking lager zijn dan bij een 

reguliere dijkversterking. Voorwaarde hiervoor is dat het tussenliggende gebied zijn economische 

waarde behoudt; hiervoor wordt ingezet op de zilte teelten. Op de lange termijn kan het bezinkgebied 

ook bijdragen aan het meegroeien van het gebied met de zeespiegelstijging. De dijken rond het gebied 

worden bovendien vrij toegankelijk, wat mogelijkheden voor publieksbeleving biedt. Doordat het nieuwe 

getijdengebied meerwaarde voor de economische opbrengsten en natuur met zich meebrengt, levert 

de ‘Dubbele Dijk’ een integrale bijdrage aan de kustzone. 

 Projecteigenaar: Provincie Groningen
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Figuur 8     Inspiratiebeeld van de Dubbele Dijk en het Broedeiland Eemshaven (door Bosch Slabbers)

3.2.3  Rijke Dijk
In hetzelfde dijktraject tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt ook het concept van de ‘Rijke Dijk’ 

toegepast. Er worden getijdenpoelen aangelegd, strekdammen als hoogwatervluchtplaatsen ingericht 

en een palenbos geplaatst. 

Bij Delfzijl wordt een vijftal getijdenpoelen langs de dijk aangelegd, waarin water wordt vastgehouden 

bij eb. Dit biedt nieuw leefgebied en hard substraat voor wieren en schelp- en schaaldieren. Vogels 

profiteren mee van dit verbeterde foerageergebied. Op deze manier draagt de aanwezigheid van de dijk 

bij aan de natuurwaarde en biodiversiteit van de kustzone. 

Langs de dijk liggen nu 11 strekdammen die beperkt gebruikt worden als hoogwatervluchtplaats. De 

strekdammen liggen vast aan de kust, waardoor vogels onder meer door predatoren verstoord worden. 

Voor steltlopers zoals de scholekster en tureluur zijn verstoringsvrije hoogwatervluchtplaatsen van 

groot belang, omdat ze tijdens vloed niet kunnen foerageren en op veilige plekken moeten overtijen. 

Daarom worden vijf dammen van de kust ontkoppeld en verlengd of verlegd. Tegen twee van deze 

strekdammen worden schelpenstrandjes aangelegd als broedplaats voor de bontbekplevier. 

Het palenbos wordt vlak onder de Eemshaven bij het gemaal Spijksterpompen geplaatst om te 

voorzien in substraat voor mosselbanken. Mosselbanken zijn een belangrijke kwaliteitsindicator en een 

typische soort voor estuaria. Voor de eider zijn mosselbanken een belangrijke voedselbron. Al lange tijd 

bevinden zich op deze locatie mosselbanken, maar de omvang is de laatste jaren sterk afgenomen. 

Voor het verbeteren van de herkolonisatie van mosselbanken wordt daarom een palenbos geplaatst. 

De palen zijn voorzien van touwen waaraan mosselen zich makkelijk kunnen hechten. Deze maatregel 

draagt hierdoor bij aan verbetering van het habitattype estuaria.

 Projecteigenaar: Provincie Groningen
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3.2.4  Marconi Buitendijks
Het project ‘Marconi’ heeft als doel de stad Delfzijl sterker te verbinden met de Waddenzeekust 

en de haven. Dit moet leiden tot een aantrekkelijker leef-, woon- en werkklimaat in Delfzijl. Het 

projectonderdeel ‘Marconi Buitendijks’ richt zich op de aanleg van een kwelderlandschap voor de kust. 

In totaal wordt 55 ha kwelder aangelegd voor de Handelskade Oost en de Schermdijk. Hierin kan nog 

onderscheid gemaakt worden tussen de stadskwelder (20 ha) en de pionierskwelder (35 ha). Beide 

zorgen voor een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de habitattypen schorren en zilte graslanden 

(buitendijks) en zilte pionierbegroeiing en dragen bij aan het vergroten van het bezinkgebied. 

De stadskwelder ligt het dichtst bij het stadscentrum en krijgt een functie voor zowel natuur 

als recreatie. Zo worden een knuppelpad door de kwelder en een vogelkijkhut aangelegd zodat 

bewoners en bezoekers van Delfzijl de Waddenkust van dichtbij kunnen ervaren. Tevens zal het 

bestaande zeestrand vergroot en verbeterd worden door de landwaartse verlegging van de 

nieuwe multifunctionele zeedijk. De vogelkijkhut biedt uitzicht op een broedeiland van 4 ha voor 

sterns en visdiefjes. Net als bij de Eemshaven moet dit eiland broedvestigingen en overlast op het 

bedrijventerrein voorkomen en zal het aanvaringsslachtoffers met de windmolens op de Schermdijk 

verminderen. Ook de bontbekplevier profiteert van dit vogeleiland.

Aangrenzend aan de schermdijk wordt de pionierkwelder gerealiseerd. Hier wordt vooral 

geëxperimenteerd met de ontwikkeling (opslibbing) van kwelders, om de kennis over natuurlijke 

kwelderontwikkeling te vergroten. Het gebied wordt daarom afgesloten voor publiek. Na aanleg draagt 

het gebied direct bij als bezinkgebied voor slib. Samen met de stadskwelder kan dit leiden tot een 

jaarlijkse onttrekking van 9.702 ton droog slib. Hoewel de kwelders in de praktijk ook zullen bijdragen 

aan het remmen van golven, wordt dit formeel niet als onderdeel van de kustveiligheid beschouwd.  

Voor Marconi Buitendijks is een nadrukkelijke koppeling gemaakt met het verwijderen van de Griesberg, 

een ophoping van kalkgries van 22 ha voor de kust van Delfzijl. Het verwijderen van dit gebied 

compenseert de zeewaartse kustuitbreiding enigszins. Voor de aanleg wordt gebruik gemaakt van 

materiaal dat vrijkomt bij de vaargeulverruiming Eemshaven-Noordzee.

Marconi Buitendijks is het eerste project van Vitale Kust dat in uitvoering gaat. Dit zal het icoonproject 

voor de kustontwikkeling worden. 

 Projecteigenaar: Gemeente Delfzijl
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Figuur 9     Inspiratiebeeld van Marconi Buitendijks (door Bosch Slabbers)

 

3.2.5  Polders Termunterzijl / Groote en Kleine Polder
Naast Termunterzijl liggen twee polders tegen de dijk: de Groote en de Kleine Polder. De Kleine en 

een deel van de Groote Polder komen binnenkort beschikbaar. De precieze inrichting wordt nog 

afgestemd met omwonenden en belanghebbende organisaties, maar de gebieden zijn kansrijk voor de 

ontwikkeling als binnendijkse brakwatergebieden. 

De Kleine Polder ligt tussen de dorpskernen van Termunten en Termunterzijl, de zeedijk en het 

Termunterzijldiep. Het gebied is 8 ha groot en heeft voor de dorpsbewoners een belangrijke recreatieve 

functie. Recreatie is daarom een belangrijke pijler onder de toekomstige inrichting van het gebied. 

Combinaties met brakke natuur lijken goed mogelijk, bijvoorbeeld door een directe verbinding met 

de Eems of het reeds brakke Termunterzijldiep te maken. Dat maakt de habitattypen schorren en 

zilte graslanden (binnendijks) en zilte pionierbegroeiing mogelijk, evenals een vergroting van het 

laagdynamisch getijdengebied en bezinkgebied. Dit levert ook meerwaarde voor vogels, insecten en 

onderwaterfauna op. 

De Groote Polder ligt ten westen van Termunterzijl en heeft een oppervlakte van 15 ha. Ook dit gebied 

kent een hoge mate van recreatief gebruik, door bewoners van Borgsweer en Termunterzijl en gasten 

van de naastgelegen camping. Er is sprake van verzilting van het grondwater, dat in de vorm van 

brakke kwel naar boven komt. Het gebied biedt daarom mogelijkheden om binnen de bestaande kaders 

brakke natuur te ontwikkelen. Dit komt zilte pionierbegroeiing en bijbehorende vogels en insecten ten 

goede. Voor de lange termijn is in de naastgelegen polder in aanvulling een zoet-zoutovergang beoogd. 

Door daar een koppeling mee te maken, is de vernatting te versterken (zie H 3.3 voor meer informatie).

 Projecteigenaar: Het Groninger Landschap
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3.2.6  Polder Breebaart
Polder Breebaart is een bestaand natuurgebied dat op de overgang van het Eems-estuarium naar de 

Dollard ligt. Het grenst aan de Punt van Reide en ligt eveneens aan de voet van het bezoekerscentrum 

Reidehoeve. De polder is 63 ha groot, waarvan ongeveer 23 ha onder invloed van een gedempt getij 

staat. Het gebied is sinds 2001 namelijk verbonden met de Dollard via een getijdenduiker, waardoor 

een getijverschil van 30 cm aanwezig is. Vooral kluten wisten Polder Breebaart daardoor veelvuldig 

als broedgebied te vinden, maar ook lepelaars zijn er regelmatig te vinden. Onder andere door de 

toegenomen vertroebeling is het gebied sindsdien echter sneller dichtgeslibd dan destijds verwacht. 

De noodzaak bestaat dan ook om het gebied te verlagen. Hiermee kunnen de natuurwaarden hersteld 

worden. Het vrijkomende slib kan een nuttige toepassing in de ‘Pilot Brede Groene Dijk’ krijgen. 

Door de versnelde opslibbing zijn de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit onder 

druk komen te staan. Het leegbaggeren van de slenk zorgt ervoor dat de vispassage naar het 

Afwateringskanaal weer goed bereikbaar is, dat er weer voldoende leefruimte voor vis en ander 

onderwaterleven ontstaat, dat de vogeleilanden weer predatorvrij zijn en dat er meer plek voor 

pionierkwelders en pioniervegetatie komt. Dit betekent vooral een verbetering voor de kluut, de fint, 

schorren en zilte graslanden (binnendijks) en zilte pionierbegroeiing. Tegelijkertijd wordt hiermee 

ervaring opgedaan met het ontslibben van een gebied met zoveel mogelijk behoud van natuurlijke 

kwaliteiten, wat van belang is voor een duurzame functiecombinatie tussen natuur en een slibmotor. 

Aanvullend zullen ook drie diepere bezinkputten aangelegd worden. Hierin kan sediment uit de 

Dollard bezinken. Door de aanleg van de bezinkputten vermindert de opslibbing in andere delen van 

de polder, waardoor de natuurwaarden in stand blijven. Het slib dat vrijkomt wordt naar de Kleirijperij 

getransporteerd, waar het kan rijpen en vervolgens als klei in de Pilot Brede Groene Dijk toegepast 

wordt. Wanneer hieruit blijkt dat het slib uit Polder Breebaart nuttig toegepast kan worden, kunnen 

de bezinkputten cyclisch leeggehaald worden en ze opnieuw als bezinkgebied functioneren. Door het 

toevoegen van bezinkgebied kan Polder Breebaart jaarlijks 10.920 ton droog slib aan de waterkolom 

onttrekken. Dit projectonderdeel dient net als de Dubbele Dijk als pilot voor de onttrekking van 

slib. Door te monitoren ontstaat inzicht in de mate waarin deze onttrekking bijdraagt aan de lokale 

troebelheid. Vanwege de koppeling met de dijkversterking is uitvoering van het baggerwerk in 2017 

noodzakelijk. 

Andere maatregelen in Polder Breebaart zijn het afplaggen van het broedeiland, het aansluiten van het 

interne zoetwaterbekken en het optimaliseren van recreatieve voorzieningen. Het broedgebied van de 

kluut wordt verbeterd door de toplaag van het bestaande broedeiland af te plaggen. In samenhang met 

het verlagen van de slenken rondom het broedeiland zorgt dit voor een duidelijke kwaliteitsverbetering 

van het leefgebied van de kluut.  

Er wordt verder een open verbinding tussen de zoetwaterplas en de rest van de polder gegraven, 

waardoor de plas gaat meebewegen met de getijdendynamiek. Hiermee wordt 2 ha nieuw bezinkgebied 

en laagdynamisch getijdengebied aan de polder en het estuarium toegevoegd. Over de verbinding 

komt een houten brug om de recreatieve functie van het gebied te behouden en versterken. Langs 

de randen van de plas wordt grond afgegraven en worden flauw oplopende oevers gecreëerd. Naast 

de plas komt een vogelscherm, zodat bezoekers de verschillende broedende en foeragerende vogels 

kunnen bekijken. Om de unieke waarden van de Eems-Dollard en polder Breebaart te kunnen laten 
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beleven door bezoekers, worden de recreatieve voorzieningen in en rond de polder, waaronder het 

informatiecentrum, geoptimaliseerd.

 Projecteigenaar: Het Groninger Landschap

Figuur 10     Inspiratiebeeld van Polder Breebaart (door Bosch Slabbers)

3.2.7  Pilot Brede Groene Dijk
De Brede Groene Dijk is een pilotproject langs de Dollard, waar in plaats van een traditionele 

dijkversterking met harde bekleding een dijk met een flauw, groen talud aangelegd wordt. Hiermee 

ontstaat een vloeiende overgang tussen de aanwezige kwelders en de dijk. Het uitgangspunt is op een 

meer natuurlijke manier de waterveiligheid te garanderen. Hiervoor is een grotere hoeveelheid klei 

nodig dan gebruikelijk. Daarvoor is mogelijk slib uit de Eems-Dollard te gebruiken. Het belangrijkste 

doel is om slib uit de Eems-Dollard een nuttige en rendabele toepassing in de dijk te geven. Het 

pilottraject betreft één kilometer dijk waar 100.000 m3 klei voor nodig is. Dit deel moet in 2020 gereed 

zijn. 

Er zal gebruik gemaakt worden van drie kleibronnen. De eerste twee zijn de haven van Delfzijl en 

Polder Breebaart. Het gebaggerde materiaal uit deze gebieden wordt in de Kleirijperij gerijpt tot klei, 

zodat het veilig toegepast kan worden in de Brede Groene Dijk. Een beschrijving van de Kleirijperij 

staat in het deelprogrammaplan Nuttig Toepassen Slib. De derde bron is de kwelder ter hoogte van 

de Carel Coenraadpolder. Hier wordt een kwelderoppervlak van 3,5 ha met gemiddeld 1 m verlaagd 

en via een nieuw te graven slenk verbonden met de Dollard. Hiermee wordt de kwelder verjongd en 

ontstaat een nieuw bezinkgebied dat jaarlijks 617 ton droog slib kan onttrekken. Dit levert een bijdrage 

aan de kwaliteit en diversiteit van schorren en zilte graslanden (buitendijks). Binnen de afgegraven 

zone behoudt ongeveer 1 ha van de huidige kwelder de bestaande hoogte. Dit deel gaat fungeren als 

broedeiland voor met name kluten. 

 Projecteigenaar: Waterschap Hunze & Aa’s
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Figuur 11     Inspiratiebeeld van de Brede Groene Dijk met de klutenplas op de kwelder.

3.2.8  Overzicht meerwaarde kustprojecten
De hierboven beschreven projecten voor de periode 2016-2020 zijn in het ‘Projectoverzicht Vitale Kust’ 

(zie bijlage 2) samengevoegd. De tabel op de volgende pagina beperkt zich tot de meerwaarde van 

deze projecten. 
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Projectnaam Zoet-zout Overgang Overgang Broed- & HVP Slibopname HMI Water- Economie Recreatie Uitvoering

  buitendijks binnendijks    veiligheid

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

Broedeiland    2 ha broed-     Ontwikkelruimte  2016-2017

Eemshaven    en HVP    Eemshaven

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

Dubbele Dijk   25 ha  25 ha leef- en 25 ha 55 ha Goedkoper,  30 ha zilte Beleving 2017-2019

   laagdynamisch  foerageergebied bezinkgebied getijdengebied multi-functioneel landbouw

   getijdengebied    (10.500 ton p.j.) 

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

Rijke Dijk  5 getijdepoelen   11 HVP’s en     Beleving 2017-2019

  (leefgebied,   2 broedplaatsen

  substraat) 

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

Marconi  20 ha stadskwelder,  4 ha broed- en 55 ha    Knuppelpad, 2016-2017

Buitendijks  35 ha pionierkwelder HVP bezinkgebied     vogelkijkhut

     (9.702 ton p.j.) 

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

Groote &    23 ha 23 ha leef- en    Mogelijk Legio 2018-2020

Kleine Polder   brakwatergebied foerageergebied     kleinschalig 

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

Polder Breebaart Optimalisatie   2 ha Optimalisatie Optimalisatie 2 ha   Vogel-kijkscherm,  2017-2018

 vismigratie   laagdynamisch  15 ha broed-  26 ha getijdengebied   loopbrug, 

   getijdengebied,  en HVP en 26 ha bezinkgebied    bezoekerscentrum

   optimalisatie  foerageergebied (10.920 ton p.j.)

   24 ha leefgebied 

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

Pilot Brede   3,5ha kwelder-  1 ha broedplaats 3,5 ha  Goedkoper,    2017-2019

Groene Dijk  verjonging   bezinkgebied   duurzaam

     (617 ton p.j.) 

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

Totaal Optimalisatie  55 ha kwelder, 27 ha 6 broedplaatsen, 109,5 ha 57 ha n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 vismigratie   3,5 ha kwelder- laagdynamisch 74 ha leef- en bezinkgebied getijdengebied

  verjonging,  getijdengebied,  foerageergebied (31.739 ton (p.j.)

  5 getijdepoelen 23 ha Brakwater-

   gebied

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

Tabel 1     Overzicht van de meerwaarde van de Vitale Kust in de periode 2016-2020.
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3.3  Tweede tranche Vitale Kust
De projecten uit de eerste tranche dragen al bij aan de ecologische verbetering van de kustzone Eems-

Dollard. De doelen voor de verschillende programmalijnen (paragraaf 3.1) worden hiermee echter nog 

niet behaald. Een aantal uitvoeringsprojecten dient daarom ook als pilot om te verkennen of de aanpak 

ook elders aan de kust succesvol toe te passen is. De resultaten van de eerste tranche zijn dus mede 

bepalend voor de invulling van Vitale Kust 2021-2025, de zogenaamde tweede tranche.

Vooruitlopend daarop zijn er al een aantal voornemens, kansen en opgaven te benoemen die in deze 

betreffende periode tot uitvoering kunnen komen. Een overzicht daarvan staat in bijlage 2. Enkele 

worden hier kort toegelicht.

De Brede Groene Dijk zal in de eerste tranche over één kilometer gerealiseerd worden, maar dient in 

de periode daarna over de gehele lengte uitgevoerd te worden. In de pilot wordt verkend of dit met 

slib uit de Eems-Dollard kan gebeuren. Het voornemen is de resterende kilometers ook van lokaal 

gewonnen klei te maken. Hiermee is, als de pilot in combinatie met de Kleirijperij positief uitwerkt, 

in totaal gedurende ruim 3,5 jaar 1 miljoen ton slib uit het systeem te verwijderen en toe te passen. 

Ongeacht de uitkomsten van de pilot moet de dijk in de periode 2021-2028 versterkt worden. Dit biedt 

mogelijkheden om ook de overgangszone tussen land en water te verbeteren.

Andere ontwikkelingen waarbij aangesloten kan worden zijn de overige dijkversterkingsopgaven (langs 

de westelijke Dollard en tussen Oterdum en de Punt van Reide) en de omlegging van de spuilocatie 

van het Eemskanaal. Dit biedt kansen voor verdere verbetering van het binnen- en buitendijkse 

overgangsgebied en zoet-zoutovergangen. Bepalend hiervoor is de mate waarin de economische 

waarde van de grond te behouden is. De Dubbele Dijk en de Kleirijperij zullen daar inzicht in geven.  

Indien de pilots succesvol zijn bestaan er interessante mogelijkheden voor opschaling: voortzetting 

van de Brede Groene Dijk langs een groot deel van de Dollard in combinatie met slibonttrekking, 

toepassing van de Rijke Dijk op meerdere plekken, de toepassing van een Dubbele Dijk tussen Oterdum 

en de Carel Coenraadpolder en slibinvang in de vele laaggelegen gebieden. 

3.4  Specifieke aandachtspunten en randvoorwaarden 
Vitale Kust richt zich op zowel het binnendijkse als het buitendijkse gebied in de kustzone. Toekomstige 

binnendijkse maatregelen kunnen botsen met het bestaand gebruik, voornamelijk landbouw. Ook 

kunnen maatregelen verzilting van zoet water veroorzaken. Het is daarom belangrijk maatregelen 

integraal te beschouwen en te zoeken naar behoud of verbetering van bestaande kwaliteiten. De pilots 

zetten hier de eerst stap in. Het is van belang om via deze pilots of vergelijkbare praktijksituaties aan 

te tonen of risico’s goed te beheersen zijn. Ook communicatie met het brede publiek is belangrijk, 

omdat sommige maatregelen ingrijpend zijn. 

De belangrijkste randvoorwaarden voor het programma zijn voldoende financiering, het verkrijgen 

van vergunningen en draagvlak. De eerste twee spreken voor zich en worden in paragraaf 4.2 nader 

behandeld. Vanwege de veelheid aan belangen in de kustzone is investeren in draagvlak gedurende 

de gehele looptijd van dit deelprogramma noodzakelijk. Regelmatige afstemming en gezamenlijke 

planontwikkeling is van belang. Dit is in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt. 
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4 Besturing

4.1 Eisen aan de uitvoering 
Het deelprogramma Vitale Kust is gericht op verbetering van de natuur langs de Eems-Dollard. Alle 

onderdelen van het programma moeten daaraan bijdragen. Het is nu nog niet bekend wat geschikte 

maatregelen voor de lange termijn zijn. Daarom moeten de maatregelen die nu in uitvoering gaan 

geen-spijtmaatregelen zijn: ze mogen toekomstige maatregelen niet in de weg staan. Om hier zeker 

van te zijn, is het nodig voldoende tijd voor de voorbereiding van de pilotprojecten te nemen en de 

pilots zorgvuldig af te stemmen met de andere deelsporen en stakeholders. 

4.2  Kansen en bedreigingen
De belangrijkste kans is:

 • Door integrale kustontwikkeling zijn verschillende opgaven te combineren, zodat  

  er meer draagvlak en nieuwe mogelijkheden voor cofinanciering ontstaan. Externe  

  niet-ecologische ontwikkelingen kunnen daarom kansen meebrengen voor de natuur. 

De belangrijkste risico’s zijn: 

 • Voor de financiering is het uitvoeringsprogramma afhankelijk van de deelname 

  van enkele grote financiers. Het wegvallen van een daarvan kan het programma  

  doen stagneren. Goede afstemming met deze financiers en het blijven verkennen van  

  alternatieve financieringsbronnen helpen dit risico te verkleinen.

 • Het proces van vergunningverlening kan vertraging of annulering van een   

  project(onderdeel) veroorzaken. Het vroegtijdig betrekken van het bevoegd gezag en  

  de omgeving kan dit risico beheersen. 

 • Effecten zijn pas over meerdere jaren zichtbaar. Daardoor kan de aandacht voor het  

  probleem verzwakken. Goede communicatie over verwachtingen en het regelmatig  

  presenteren van tussenresultaten kan dit risico verminderen.

 • De pilots leveren een negatief resultaat op. Het blijven verkennen van alternatieve  

  maatregelen om tot het einddoel te komen is van belang. 

 • Betrokken partijen sturen te veel op eigenbelang in plaats van gemeenschappelijk  

  belang. De programmattrekker dient de gezamenlijkheid te bewaken. 

4.3  Mijlpalen en kantelmomenten
Voor het bijsturen van Vitale Kust zijn mijlpalen en kantelmomenten vastgesteld. Mijlpalen zijn 

belangrijke resultaten die dienen voor de aansturing van een project. Als mijlpalen zijn voor dit 

deelprogramma de start, oplevering en monitoringsresultaten van de uitvoeringsprojecten benoemd.  

Kantelmomenten zijn inzichten of ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de oriëntatie van het 

programma en een besluit over bijstelling vereisen. Voor alle deelprogramma’s geldt dat onvoorziene 

ontwikkelingen, binnen en buiten het programma, aanleiding kunnen zijn voor het bijstellen van de 

koers. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van voldoende financieringsmogelijkheden. Voor Vitale 

Kust specifiek zijn de volgende drie kantelmomenten benoemd:
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 • de (eerste) onderzoeksresultaten van het deelprogramma Hydromorfologische  

  Verbetering, die kunnen leiden tot nieuwe inzichten voor maatregelen in de kustzone;

 • de resultaten van de pilotprojecten, die opschaling of herhaling al dan niet mogelijk  

  maken;

 • en de Vierde Toetsronde Primaire Waterkeringen, die nieuwe kansen voor   

  kustontwikkeling met zich mee kan brengen.

4.4  Monitoring en rapportage
De voortgang van zowel het proces als van de uitvoering zal gemonitord worden. De 

deelprogrammatrekker is verantwoordelijk voor het eerste, het tweede valt binnen de 

verantwoordelijkheid van de uitvoeringsprojecten. De programmatrekker is vervolgens wel weer 

verantwoordelijk voor het bundelen van de verschillende monitoringsgegevens, zodat een eenduidig 

beeld over de effectiviteit van het programma ontstaat. De voortgang in zijn algemeenheid zal viermaal 

per jaar worden gerapporteerd aan het Platform Vitale Kust (zie H 5).

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt de monitoringsbehoefte afgestemd met de andere 

deelsporen, om dwarsverbanden te leggen en tot een samenhangend monitoringsprogramma voor het 

meerjarig adaptief programma voor de Eems-Dollard te komen. 

4.5  Maatregelen 
Evenals het programma Eems-Dollard 2050 heeft het deelprogramma Vitale Kust een adaptief 

karakter. Dit betekent dat regelmatig bijsturen op basis van nieuwe inzichten mogelijk moet zijn. 

Het Platform Vitale Kust wordt tijdens de uitvoering betrokken bij keuzen die de voortgang bepalen 

of van invloed zijn op het resultaat. De deelprogrammatrekker is degene die nieuwe inzichten of 

ontwikkelingen vertaalt naar het deelprogramma. 
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5 Organisatie en besluitvorming

Voor het Programma Eems-Dollard 2050 wordt een programmabureau opgericht. 
Het programmabureau bestaat uit een programmamanager, de trekkers van de 
deelprogramma’s en ondersteuning. De trekker van het deelprogramma Vitale Kust is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelprogramma. Taken die hierbij horen 
zijn het coördineren en verbinden van de verschillende projecten en initiatieven, het 
stimuleren van gezamenlijke en integrale ontwikkelingen, het voorbereiden van de 
bijeenkomsten van het Platform Vitale Kust (zie hieronder), het evalueren van de 
programmavoortgang en het bundelen van de projectmonitoring.  

De programmatrekker leidt een projectgroep waarin de inhoudelijke en strategische voortgang 

centraal staat. De verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten blijft nadrukkelijk bij de 

betreffende projecteigenaar. 

Figuur 12     Organisatiestructuur Programma Eems-Dollard 2050

Het Platform Vitale Kust is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van en besluitvorming 

over het deelprogramma Vitale Kust. Deze stuurgroep adviseert tevens het programmabureau en de 

Stuurgroep E&E over Vitale Kust en de interactie met de andere deelprogramma’s. 

De volgende partijen hebben zitting in het Platform Vitale Kust: provincie Groningen, gemeente 

Eemsmond, Delfzijl en Oldambt, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s, Rijkswaterstaat, 

Groningen Seaports en het Groninger Landschap namens de Waddenvereniging, Vereniging 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Groningen en Stichting Wad. De 

verbinding met kustontwikkeling en Waddengebied wordt geborgd via Programma naar een Rijke 

Waddenzee (PRW).
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6 Samenwerking

6.1  Interne omgeving
De projecten van de eerste tranche van Vitale kust worden door de projecteigenaren zelf in uitvoering 

gebracht. Van belang is dat de samenhang en de onderzoeksvragen die bij ieder project zijn gesteld, 

gecoördineerd worden en dat de resultaten in samenhang worden geanalyseerd. Hiervoor en voor 

de samenwerking tussen de verschillende sporen vormt het programmabureau een belangrijke spil. 

De programmamanager en de trekkers van de verschillende deelprogramma’s komen regelmatig bij 

elkaar om de ontwikkelingen door te spreken en af te stemmen. Zij handelen vanuit de brede doelen 

van het adaptief programma, maar doen dan met de kennis, ervaring en het netwerk vanuit hun eigen 

organisatie. Zij richten zich op het leggen van verbindingen, tussen Rijk en regio, tussen overheid, 

bedrijfsleven en NGO’s en tussen bestuur en ambtelijke voorbereiding.

6.2  Externe omgeving
Belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat de projecten door de individuele partners getrokken 

worden, maar wel op gerichte momenten als gezamenlijk programma naar buiten gepresenteerd 

worden. Daarnaast is het nodig de inhoud en planning van enkele projecten (zoals Polder Breebaart, 

Kleirijperij en Brede Groene Dijk) regelmatig op elkaar af te stemmen. De verschillende projectleiders 

moeten daarvoor een netwerk vormen. Het programmabureau speelt daar een rol in door de 

individuele projecttrekkers bijeen te brengen en de benodigde afstemming te faciliteren. 

Afstemming en samenwerking met Duitsland is eveneens belangrijk. De samenwerking wordt in het 

kader van het Programma Eems-Dollard 2050 opgepakt. Voor Vitale Kust biedt dit mogelijkheden om 

het beheer af te stemmen en gezamenlijke projectaanvragen in te dienen (bij bijvoorbeeld Interreg).  

6.3  Communicatie 
Communicatie over dit deelprogramma is zoveel mogelijk onderdeel van de communicatie op 

programmaniveau. Vitale Kust raakt het sterkst aan de belangen van bewoners en bezoekers van de 

Eems-Dollard, wat een actieve en diverse communicatiestrategie wenselijk maakt. Aantrekkelijke 

momenten voor communicatie zijn het verkrijgen van financiering, de start van een project of de 

oplevering daarvan. De kernboodschap is verbetering van ecologische waarden in combinatie met een 

bredere, integrale ontwikkeling van de kustzone.
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7 Financiën 

7.1 Kosten en financiering
De kosten van het programma bestaan uit kosten voor de uitvoering van de projecten en kosten 

voor de organisatie van het deelprogramma. De kosten van de projecten die nu in Vitale Kust zijn 

opgenomen, staan in de tabel hieronder. De kosten voor de deelprogrammaorganisatie, zoals 

beschreven in hoofdstuk 5, vallen onder de algemene programmakosten van Eems-Dollard 2050. Er is 

dan ook geen vooraf beschikbaar gesteld budget. Indien nodig kan in het Platform Vitale Kust of Eems-

Dollard 2050 budget beschikbaar worden gesteld voor bijvoorbeeld een gezamenlijke verkenning of 

onderzoek. 
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Project Investeringsomvang Gedekt Nog te financieren 

   (beoogde bron)

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

Broedeiland  € 1.500.000,- € 1.500.000,- (Prov. Groningen) € 0,-

Eemshaven 

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

Rijke Dijk € 614.680,- € 122.936,- (Prov. Groningen)  € 0,-

  € 491.744,- Waddenfonds)

  € 614.680,-

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

Dubbele Dijk € 32.176.000 € 20.000.000,- (HWBP) € 0,-

  € 8.990.800,- (Waddenfonds)

  € 2.985.200,- (Prov. Groningen)

  € 200.000,- (Min. EZ)

  € 32.176.000,-

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

Polders € 10.000.000,- € 7.250.000,- (Waddenfonds) € 2.750.000,-

Termunten    (Prov. Groningen, Min. EZ,  

   overige partijen)

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

Polder € 2.878.252,- € 1.462.287,- (Waddenfonds) € 25.965,-  

Breebaart  € 900.000,- (Prov. Groningen)

  € 290.000,- (Gron. Landschap)

  € 200.000,- (Min. EZ)

  € 2.852.287,-

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

Pilot Brede € 6.248.000,- € 5.000.000,- (HWBP) € 0,-

Groene Dijk  € 998.388,- (Waddenfonds)

  € 200.000,- (Hunze & Aa’s)

  € 50.000,- (Min. I&M)

  € 6.248.388,- 

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

Totaal € 53.416.932,- € 50.640.967,- € 2.775.965,-

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

Marconi  € 24.000.000,- € 24.000.000,- € 0,-

Buitendijks*

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

Totaal € 77.416.932,-  € 74.640.967,- € 2.775.965,-

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

* Het project Marconi Buitendijks was al gefinancierd voordat het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard ontwikkeld werd 

en is daarom in overige begrotingen niet opgenomen.

Tabel 2     Overzicht van de uitvoeringskosten van de projecten uit het programma Vitale Kust (eerste tranche).
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