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Dit is de eerste monitorings-

rapportage van het Meerjarig adaptief 

programma Eems-Dollard 2050 

(ED2050). De rapportage geeft 

inzicht in de toestand van de natuur, 

de voortgang van de projecten tot 

en met 2018 en de tussenstand 

van het programma. De partijen die 

samenwerken aan ED2050 gebruiken 

de monitoringrapportages om zicht 

te houden op de voortgang en de 

koers bij te sturen als dat nodig lijkt.
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Deze monitoringsrapportage geeft voor het eerst een 

totaalbeeld van de langetermijntrends in de natuur en 

de projecten. Het resultaat is een preciezer beeld van 

de achteruitgang van de natuurkwaliteit in de afgelopen 

decennia. De komende jaren zal het accent in de  

rapportages steeds meer verschuiven naar de effecten 

van projecten.

De toestand van de natuur
Slib

In het water van de Eems-Dollard zit extreem veel slib, 

met name bij de overgang naar de Eems-rivier en in de 

Dollard. Sinds 2014 lijken de slibconcentraties iets af te 

nemen (maar ze zijn nog steeds heel hoog). Het is nog 

niet duidelijk of dit een structurele verandering is of een 

tijdelijke verandering in het grillige patroon, bijvoorbeeld 

door relatief gunstige weersomstandigheden. 

Platen, geulen, kwelders

Uit de metingen blijkt dat het estuarium zich geleidelijk 

opvult met slib: het plaatoppervlak groeit en het opper-

vlak van de geulen krimpt. Uitzondering is de Dollard 

waar het enorme plaatoppervlak sinds 1995 gelijk is 

gebleven (80% van het totale oppervlak). De platen 

worden hier wel steeds slibrijker. Het areaal kwelders  

is de afgelopen twintig jaar niet verder afgenomen, 

maar ook niet substantieel gegroeid.

Soorten

Metingen sinds 1991 laten zien dat de hoeveelheid 

algen in het water gestaag is afgenomen, vooral in het 

middengebied en in de Eems-rivier. De lage algencon-

centratie hangt deels samen met de hoge troebelheid: 

er is weinig licht voor algenproductie. Ook de biomassa 

van bodemdieren is sterk afgenomen, op de Heringsplaat 

in de Dollard met wel 75% sinds 1991. Dit hangt waar-

schijnlijk samen met de afgenomen algenproductie  

en de slibrijkere bodem. Schelpdieren laten de sterkste 

achteruitgang zien. 

De totale biomassa van vis is fors gekelderd, waar-

schijnlijk vooral doordat er minder algen en bodem-

dieren te eten zijn. De Eems-Dollard vervult alleen nog 

voor jonge haring een substantiële rol als opgroeigebied; 

andere jonge zeevis is er nauwelijks. Onder de trekvissen 

ontbreken de Natura 2000-soorten fint, zeeprik en 

rivierprik vrijwel geheel, ook omdat paaigebieden soms 

moeilijk bereikbaar zijn. Ook vissen die jaarrond in de 

Eems-Dollard leven, zijn sterk in aantal afgenomen. 

De afgenomen hoeveelheid bodemdieren en vis en het 

ontbreken van geschikte broed- en foerageergebieden 

werkt door in de vogelstand. Achttien soorten met een 

Natura 2000-opgave hebben de afgelopen dertig jaar 

een neergaande trend laten zien, vooral visetende 

vogels en vogels die van schelpdieren en wormen 

leven. Visdief en noordse stern doen het de laatste jaren 

weer relatief goed, dankzij nieuw, veilig broedgebied. 

Met het nieuwe kluteneiland kan mogelijk ook de kluut 

weer in aantal toenemen.

Samenvatting

Project Dubbele Dijk tijdens de realisatie 

Programmamanager ED2050 toont slibrijk water uit het estuarium
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De voortgang van projecten
De afgelopen jaren zijn verschillende projecten opgestart. 

Het doel is enerzijds te onderzoeken hoe slib efficiënt uit 

het water gehaald of vastgelegd kan worden (zodat het 

water minder troebel wordt) en anderzijds leefgebieden 

te vergroten. De meeste projecten dragen bij aan beide 

doelen. Het gaat nu nog veelal om kleinschalige pilots  

die bij succes opgeschaald kunnen worden. 

In 2018 is in totaal meer dan 100.000 ton slib uit het 

water gehaald: circa 2.250 ton door slib te laten bezinken 

(slibinvang) en circa 108.000 ton door baggerslib uit het 

estuarium te halen en een bestemming op het land te 

geven (slibonttrekking). De pilots Kleirijperij en Brede 

Groene Dijk (uitgraven Klutenplas) hebben hier het 

meest aan bijgedragen. 

De projecten hebben verschillende nieuwe leefgebieden 

opgeleverd. In 2018 zijn drie nieuwe broedgebieden 

voor watervogels ontstaan: de nieuwe eilanden Stern 

en Marconi en het kluteneiland bij de Brede Groene 

Dijk. In 2018 is het kwelderoppervlak met 29 hectare 

gegroeid in het project Marconi. Experimenten met 

het palenbos en met netten op Hond-Paap geven 

kansen voor leefgebieden voor mosselen. Herstel van 

zoet-zoutovergangen is nog niet gerealiseerd.

De tussenstand van het programma
Hoewel het programma nog maar kort loopt, tekent 

zich al een eerste indruk van de voortgang af. De tussen-

resultaten voor 2020 (eerste tranche) komen groten-

deels in zicht. Er loopt een groot aantal projecten die al 

verschillende nieuwe leefgebieden hebben opgeleverd. 

De ambitie om vanaf 2022 jaarlijks 1 miljoen ton slib uit 

het water te halen blijkt niet realistisch. Het kost meer 

tijd om de pilots op te schalen. De verwachting is dat de 

ambitie op zijn vroegst vanaf 2025 haalbaar is. Nieuwe 

inzichten in zeespiegelstijging en een aantal opvallende 

trends in de natuur vragen om nader onderzoek. 

SLIBINVANG/SLIBONTTREKKING

PILOT BUITENDIJKSE 
SEDIMENTATIE

eb

vloed

KLUTENEILAND

BREDE 
GROENE DIJK

POLDER BREEBAART
DUBBELE DIJK 

GROOTE POLDER

KLEIRIJPERIJ
(VAN SLIB NAAR KLEI)

- slibinvang
- klimaatadaptatie
- nieuwe leefgebieden

- slibinvang/slibontrekking
- nieuwe leefgebieden

- innovatieve dijkconcepten
- geleidelijke overgangen

- slibinvang/slibontrekking
- herstel leefgebieden

Keten van slibonttrekking en slibinvang, nieuwe leefgebieden en nuttige toepassingen
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Overheden, natuurorganisaties en 

bedrijven werken samen aan betere 

natuur in de Eems-Dollard. Ze 

hebben daarover afspraken gemaakt 

in het Meerjarig adaptief programma 

Eems-Dollard 2050 en willen 

regelmatig de resultaten delen.  

Dit rapport geeft een eerste beeld 

van de voortgang.



9Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

1. Inleiding

In deze eerste rapportage over de 

voortgang van het programma ED2050 

ligt het accent op langetermijntrends 

in de natuur. Deze trends ondersteu-

nen de conclusie dat de natuur van de 

Eems-Dollard in de afgelopen dertig jaar 

is verslechterd en geven daar met nieuwe 

gegevens een preciezer beeld van.  

De projecten zijn net van start gegaan; 

effecten op het systeem zijn nu nog niet 

zichtbaar, maar zullen de komende jaren 

een steeds belangrijker onderdeel van de 

rapportage gaan vormen.

1.1
Aanleiding: de natuur van de 
Eems-Dollard kan (veel) beter
Het gaat niet goed met de natuur van de 

Eems-Dollard. Voor veel vogels, vissen 

en kleinere waterdieren ontbreekt het 

aan geschikte leefgebieden. Ook wordt 

er weinig voedsel aan de basis van het 

ecosysteem geproduceerd. De drie 

belangrijkste oorzaken zijn:

• het water is zeer troebel (slibrijk);

• het ontbreekt aan geleidelijke over-

gangen tussen zoet en zout water;

• er zijn weinig geleidelijke overgangen 

van land naar water.

Sinds 2016 werken overheden, bedrijven 

en natuurorganisaties1 samen aan het 

Meerjarig adaptief programma Eems- 

Dollard 2050 (ED2050) om de natuur 

van de Eems-Dollard te verbeteren. Deze 

partijen hebben mensen en middelen 

beschikbaar gesteld om samen onder-

zoeken en projecten uit te voeren en te 

monitoren hoe de natuur zich ontwikkelt.

1.2
Doel: resultaten van ED2050 
delen
De samenwerkende partijen willen de 

resultaten van het programma regelma-

1 Provincie Groningen (voorzitter), waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de gemeenten 

Delfzijl, Oldambt en Het Hogeland, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, 

Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap (mede namens 

de Waddenvereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Wad)

tig delen met de betrokken overheden, 

onderzoekers, bedrijven, natuurorgani-

saties en financiers. Deze eerste voort-

gangsrapportage geeft inzicht in:

1. de toestand van de natuur, op basis 

van monitoringgegevens en onder-

zoek;

2. de voortgang van de geplande pro-

jecten en de betekenis voor slibinvang 

en -onttrekking en leefgebieden;

3. de tussenstand van het programma 

ED2050 en aanbevelingen voor de 

komende jaren.

Deze rapportage biedt hiermee een 

totaalbeeld van de voortgang. Zo’n beeld 

is voor alle betrokkenen van belang. Voor 

de samenwerkende partijen van ED2050 

om de vinger aan de pols te houden en 

de koers zo nodig bij te stellen. Voor 

de onderzoekers van de verschillende 

vakgebieden om dwarsverbanden te 

signaleren. Voor financiers om te zien 

of hun middelen goed besteed worden. 

En voor andere belanghebbenden en 

geïnteresseerden om mee te kunnen 

denken over de wijze waarop het gebied 

zich ontwikkelt.

1.3
Meten is weten
Deze rapportage geeft inzichten op 

basis van meetgegevens. De gepresen-

teerde gegevens over de toestand van 

de natuur komen grotendeels uit het 

langjarige monitoringprogramma van 

Rijkswaterstaat (MWTL) en van het minis-

terie van LNV. Ook is gebruik gemaakt 

van gegevens uit andere bronnen, zoals 

van SOVON. De gegevens over de  

projecten zijn beschikbaar gesteld door 

de verschillende projecteigenaren.

ONS PUNT OP  
DE HORIZON:
Het ecologisch 
streef  beeld voor de 
Eems-Dollard in 2050 
is een estuarium met 
passende dimensies en 
een natuurlijke dyna-
miek. De insnoering 
van het estuarium 
komt tot stilstand en de 
oppervlakte kwelders 
verdubbelt. Er is grote 
variatie aan leefgebie-
den van goede kwaliteit 
en er zijn geleidelijke 
overgangen tussen 
land en water en tussen 
zoet en zout, ook in de 
zijwateren. Dat is onder 
meer essentieel voor 
trekvissen. Daarnaast is 
de troebelheid op een 
natuurlijk niveau en 
mede daardoor produ-
ceert het estuarium 
voldoende voedsel aan 
de basis van de voedsel-
keten. 

Bron: Meerjarig adaptief 

programma ED2050.



10 Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

De natuur in de Eems-Dollard is in de 

loop van eeuwen fors verslechterd. 

Het oppervlak is steeds kleiner 

geworden. De afgelopen decennia 

is het water troebeler geworden. 

Overgangen tussen land en water 

en tussen zoet en zout water 

verlopen tegenwoordig heel abrupt. 

Tegelijkertijd zijn er goede kansen 

om de natuur te verbeteren. Dit 

hoofdstuk geeft een overzicht van  

de knelpunten en de kansen. 
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2.1
Knelpunten en kansen uit het 
MIRT-onderzoek
In de Eems-Dollard spelen verschillende 

ecologische knelpunten. Het MIRT- 

onderzoek ‘Economie en Ecologie 

Eems-Dollard in balans’2 heeft de 

problemen in beeld gebracht. Gelukkig 

heeft de Eems-Dollard nog unieke  

kenmerken van een estuarium: de ver-

binding tussen rivier en zee is nog intact 

en er is nog sprake van getijdenwerking. 

Juist die kenmerken zijn wereldwijd op 

veel plaatsen verdwenen, in Nederland 

bijvoorbeeld door de afsluiting van de 

Zuiderzee, de Lauwerszee en de zee-

armen in Zuidwest-Nederland. Daarom 

is het essentieel de bijzondere estuarium-

natuur in de Eems-Dollard te verbeteren. 

Het aanwijzingsbesluit Natura 2000 

onderstreept dat. 

Van te troebel naar natuurlijk troebel
Het water is troebeler geworden. In het 

troebele water dringt minder licht in het 

water door en daardoor kunnen algen 

minder goed groeien. Algen vormen het 

voedsel onderaan de voedselketen. Als 

er minder algen zijn, is er minder voedsel 

voor bodemdieren en zoöplankton. 

Minder bodemdieren en zoöplankton 

betekent minder voedsel voor vissen 

en vogels. En als er minder vis is, is er 

minder voedsel voor visetende vogels  

en zoogdieren zoals bruinvis. Zo werkt  

het troebele water door in het hele eco-

systeem.

In het ecologisch streefbeeld heeft de 

Eems-Dollard nog steeds troebel water, 

dat is een kenmerk van een estuarium. 

Maar het is wel aanzienlijk minder troebel 

dan nu: er is genoeg licht voor een 

gezonde algenproductie. 

2  Economie en Ecologie Eems-Dollard in Balans, eindrapport MIRT-onderzoek, november 2015

3 De eerste vier punten komen uit Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050. De laatste jaren 

is duidelijk geworden dat klimaatverandering de urgentie vergroot. Daarom is binnen ED2050 het 

vijfde punt toegevoegd.

Van harde overgangen naar geleidelijke 
overgangen
Overgangszones tussen land en water 

en zoet en zout zijn de afgelopen 

eeuwen steeds verder verloren gegaan. 

Juist die overgangszones zorgen in 

een estuarium voor rijke natuur. Op de 

overgang van land naar water zijn vooral 

natuurlijke kwelders schaars geworden. 

De resterende kwelders zijn bovendien 

minder gevarieerd, onder meer door 

intensieve begrazing. Door harde 

overgangen tussen zoet en zout water 

kunnen verschillende vissoorten hun 

paaigebieden niet meer bereiken. 

In het ecologisch streefbeeld zorgen 

geleidelijke overgangen van land naar 

water en van zoet naar zout voor een 

grote rijkdom aan soorten. Het areaal 

kwelders is substantieel groter dan nu. 

De verschillende ontwikkelingsstadia van 

kwelders zijn allemaal aanwezig en de 

begroeiing is gevarieerd. Door geleide-

lijke zoet-zoutovergangen kunnen 

kenmerkende vissen als fint en rivierprik 

ongehinderd van en naar hun paai-

gebieden zwemmen.

Van vernauwing naar passende  
dimensies en natuurlijke dynamiek
Door inpoldering, bedijking, afdamming 

en vaargeulverdieping is het estuarium 

in de loop van eeuwen steeds nauwer 

geworden. Dat heeft ook gevolgen voor 

de dynamiek van processen: er is minder 

ruimte voor natuurlijke verschuivingen 

van platen en slikken. Daardoor is de 

variatie in leefgebieden afgenomen. 

Zeegrasvelden en mosselbanken zijn 

bijna helemaal verdwenen.

In het ecologisch streefbeeld komt de 

vernauwing tot stilstand. Het totale 

oppervlak van de Eems-Dollard en het 

2. De knelpunten en de kansen

ECOLOGISCHE  
VERBETERING IS  
URGENT3:
1. De natuur van dit 

soort open zeearmen 
is zeer zeldzaam 
geworden, terwijl 
deze natuur typisch 
Nederlands en ook 
internationaal gezien 
heel waardevol is.

2. Als de natuur van 
de Eems-Dollard 
veerkrachtiger wordt, 
komen ecologie en 
economie meer  
in balans en blijft 
economische ont-
wikkeling mogelijk.

3. Ecologische ver-
betering is urgent 
vanwege de doelstel-
lingen van Europese 
richtlijnen voor dit 
gebied: Kaderrichtlijn 
Water en Natura 
2000.

4. Verbetermaatregelen 
zijn te combineren 
met andere opgaven 
die nu spelen, met 
name dijkversterkin-
gen, economische 
innovatie en leef-
baarheid.

5. Klimaatverandering 
leidt tot zeespiegel-
stijging, hogere 
temperaturen en 
veranderingen in de 
zoetwaterafvoer. Dat 
maakt de noodzaak 
van gevarieerde en 
veerkrachtige natuur 
nog groter: soorten 
kunnen de klimaat-
stress dan beter 
opvangen.
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oppervlak van platen en slikken blijft gelijk. In het midden-

deel (op de plaat Hond-Paap) komen zeegrasvelden en 

mosselbanken tot ontwikkeling door natuurlijke proces-

sen. De Dollard behoudt zijn waarde als groot brak en 

slibrijk slikkengebied. 

2.2
Nieuwe inzichten uit recente onderzoeken

Grootschalige trends
De afgelopen jaren heeft onderzoek plaatsgevonden 

naar grootschalige hydromorfologische veranderingen 

in het verleden en in de toekomst. Daaruit blijkt dat de 

Eems-Dollard al eeuwenlang netto sediment importeert. 

In de loop van de tijd heeft het systeem grote veran-

deringen ondergaan. De grootste gevolgen hebben de 

inpolderingen gehad - vooral de Dollard is daardoor 

aanzienlijk kleiner geworden - en de omslag van een 

estuarium met twee geulen naar een systeem met één 

geul. Ook harde lagen in de ondergrond, van keileem, 

potklei en veen, hebben veel invloed op de morfolo-

gische ontwikkelingen gehad.

De troebelheid van het water is sinds 1950 sterk toege-

nomen, vooral door de inpolderingen en het verdiepen 

van de vaargeul in het estuarium en de Eems-rivier. Ook 

het feit dat Duitsland in 1994 is gestopt met slibont-

trekkingen uit de haven van Emden heeft bijgedragen 

aan de toegenomen troebelheid. Er is veel import van 

slib vanuit zee. Zandige platen - vooral Hond-Paap 

en Heringsplaat - zijn de afgelopen decennia slibrijker 

geworden.

De zeespiegelstijging komt er nu als belangrijke veran-

dering bij. Hierdoor zal meer slib sedimenteren, ook in 

ondiepe zones waar voorheen voornamelijk zand bleef 

liggen. Zandige platen worden slibrijker, platen die nu al 

slibrijk zijn blijven dat. De verwachting is dat het water 

in de Dollard hierdoor nog troebeler wordt, doordat slib 

steeds wordt opgewoeld. De kwelders houden slib vast, 

omdat de kweldervegetatie slib invangt.

De verwachting is dat geulen en zandige platen in de 

periode tot 2050 lang niet overal meegroeien met de 

zeespiegelstijging. Kwelders en slibrijke platen zullen 

naar verwachting wel meegroeien.

Oplossingsrichtingen 
Voor de aanpak van het slibprobleem zijn verschillende 

oplossingen bedacht. De afgelopen jaren is met com-

putermodellen geanalyseerd welke oplossingen bij 

grootschalige toepassing substantieel effect hebben 

op de slibconcentratie. Het effectiefst blijkt het aan 

land brengen van gebaggerd slib. Daardoor halveert de 

troebelheid in de Dollard en middengebied. Dit onder-

steunt de gekozen inzet op pilots waarbij baggerslib aan 

de Eems-Dollard wordt onttrokken om het vervolgens 

te gebruiken. 

Ook binnen- en buitendijkse slibinvang leiden tot een 

lagere troebelheid in het estuarium. Het effect van 

een binnendijkse slibinvang is direct na de aanleg het 

grootst. Door de slibsedimentatie komt de bodem van 

de slibinvang steeds hoger te liggen. Daarbij ontstaat 

waardevolle natuur, maar de effectiviteit als slibinvang 

vermindert. Er loopt een MIRT-verkenning voor een 

pilot met buitendijkse slibsedimentatie. Ook pilots voor 

binnendijkse slibsedimentatie zijn in voorbereiding.
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Inzicht in de toestand van de natuur 

vraagt veel geduld: er zijn lange 

reeksen van metingen nodig om te 

zien in welke richting de natuur zich 

ontwikkelt. In de Eems-Dollard zijn 

voor verschillende onderdelen van 

de natuur al zulke lange reeksen 

beschikbaar. Dit hoofdstuk geeft voor 

het eerst een overzicht van de trends. 

Door te blijven monitoren, wordt op 

den duur duidelijk of de maatregelen 

het gewenste effect hebben.
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3. De toestand van de natuur

3.1
Vooraf
De levende en niet-levende natuur laat vrijwel altijd een 

grillige ontwikkeling zien met uitschieters naar boven 

en beneden. Door lang terug te blikken, tekent de trend 

in het grillige patroon zich af. Daarom laten we hier de 

toestand van de natuur zien met meetgegevens die 

twintig tot dertig jaar teruggaan in de tijd. Deze lange 

tijdreeksen zijn nu voor het eerst in beeld gebracht. 

Sommige trends laten opvallende ontwikkelingen zien 

waar nog geen verklaring voor is. Ook zijn de onder-

linge verbanden nog niet altijd duidelijk. Daar is nader 

onderzoek voor nodig. 

3.2
Slib en troebelheid
De grote hoeveelheid slib in het water is een belangrijke 

oorzaak van de slechte toestand van de natuur. In het 

troebele water dringt weinig licht door. Dat beperkt de 

algengroei en daardoor komt er weinig voedsel in het 

ecosysteem. 

De slibconcentraties in het water wisselen sterk, 

afhankelijk van het weer en het getij. De concentraties 

zijn extreem hoog bij de monding van de Eems-rivier 

en zeer hoog in het middengebied en de Dollard. In 

het buitengebied zijn de concentraties normaal. In 

de Eems-rivier leiden extreem hoge slibconcentraties 

regelmatig tot zuurstofloosheid, wat gevolgen heeft 

voor vissen en ander waterleven.

Sinds 2014 lijken de slibconcentraties iets af te nemen. 

Het is nog niet duidelijk of dit een structurele veran-

dering is of een tijdelijke verandering in het grillige 

patroon, bijvoorbeeld door relatief gunstige weersom-

standigheden. De tijd zal dat leren. De concentraties 

zijn nog steeds veel te hoog en komen niet in de buurt 

van de ambitie. 
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Figuur 3.2 Het oppervlak van platen neemt in het buitengebied en middengebied licht toe en blijft in de Dollard stabiel.

3.3
Platen, geulen en kwelders
Het areaal platen, geulen en kwelders zegt iets over 

de kansen voor verschillende leefgebieden. Het areaal 

kwelders is de afgelopen eeuwen fors afgenomen. De 

ambitie is een aanzienlijke uitbreiding van kwelders 

- buitendijks of binnendijks - en natuurlijke variatie 

binnen de kwelders. 

 

Het buitengebied en het middengebied vullen zich heel 

langzaam op: de platen zijn sinds 1995 gegroeid (van 

47% naar 53% van het totale oppervlak) en de geulen 

gekrompen. Dat is een normale ontwikkeling in een 

estuarium. 

DELFZIJL

EEMSHAVEN

EMDEN

Eems-rivier

Westerwoldse Aa

slib

AFNAME 
DOORZICHT

TOENAME 
SLIBCONCENTRATIE

AFNAME ALGEN / 
VOEDSELPRODUCTIE

AFNAME 
BIOMASSA

De relatie tussen troebelheid en biomassa
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In de Dollard treedt deze verschuiving niet op. De 

platen beslaan daar al een groot deel van het opper-

vlak (80%) en dat aandeel is sinds 1995 gelijk gebleven. 

Platen in de Dollard worden wel steeds slibrijker. Dat 

blijkt uit metingen op de Heringsplaat, het meest  

zandige deel van de Dollard.

Kwelders liggen in het Nederlandse deel van het 

Eems-estuarium alleen langs de Dollard, op kleine 

stukjes op andere plaatsen na. Het totale areaal is sinds 

1999 nauwelijks veranderd. Er zijn wel verschuivingen 

in de kweldervegetatie opgetreden. Die hangen onder 

meer samen met veranderingen in het beheer. De inten-

siteit van zomerbeweiding met runderen heeft invloed 

op de vegetatie. Dat geldt ook voor het onderhoud van 

kwelders en het daarmee samenhangende zoutgehalte  

(in particuliere kwelders worden greppels nog wel 

onderhouden, in de kwelders van Het Groninger Land-

schap sinds 1984 niet meer). Rond de uitstroom van de 

Westerwoldse Aa is het zoutgehalte het laagst, wat het 

grote areaal riet daar verklaart. Brakke kwelders zijn in 

oppervlak afgenomen, het oppervlak lage kwelders is 

juist toegenomen. De kwelders met particulier beheer 

bestaan voor het grootste deel uit lage kwelders. De 

pionierbegroeiing is daar geminimaliseerd.

Kwelders zijn van belang voor verschillende vogel-

soorten met een Natura 2000-doel. De randen van de 

kwelders dienen als rustplaats voor steltlopers (bonte 

strandloper, kanoet, goudplevier en wulp), terwijl 

ganzen en eenden op grazige delen rusten (brandgans, 

grauwe gans, smient, bergeend, wilde eend en winter-

taling). Vooral ‘s winters foerageren vogels ook op de 

kwelders: ganzen en eenden eten de korte, grazige 

begroeiing en steltlopers als kievit zoeken wormen, 

emelten en insecten. Voor verschillende soorten 

pionier-, weide- en moerasvogels vormt het kwelder 

waardevol broedgebied (onder meer voor kluut, bruine 

kiekendief, scholekster, tureluur, graspieper, veldleeu-

werik, kleine karekiet en blauwborst).

3.4
Soorten
Belangrijke soortgroepen in het ecosysteem zijn algen 

en zeegras, bodemdieren, vissen en vogels. 

3.4.1 Algen en zeegras
Algen vormen het voedsel aan de basis van de voed-

selketen. De hoeveelheid algen is het resultaat van de 

productie van algen (met behulp van licht en nutri-

enten) en de begrazing van algen door zoöplankton, 
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Figuur 3.3 De Heringsplaat, een relatief zandige plaat in de  

Dollard, wordt steeds slibrijker (fractie kleiner dan 16 µm).

Figuur 3.4 Sinds 1999 is het areaal lage kwelders toegenomen en het areaal brakke kwelders afgenomen.

Zeehonden staan samen met visetende vogels aan de top van 

de voedselketen in de estuarium.
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garnalen, bodemdieren en vissen. Sinds het begin van 

de metingen in 1991 is de hoeveelheid algen in het 

water gestaag afgenomen. Deze trend tekent zich in 

alle delen van het estuarium af, maar het sterkst in de 

Eems-rivier. Uit modelonderzoek blijkt dat de algenpro-

ductie in het middengebied, de Dollard en de Eems- 

rivier zeer laag is door te weinig licht (troebel water). In 

het buitengebied is meer licht en is de algenproductie 

groter. Er is nader onderzoek nodig om verbanden te 

kunnen leggen tussen recente ontwikkelingen in de 

slibconcentratie, algenconcentratie en algenproductie.

Naast algen die in het water zweven zijn er ook algen 

die op de bodem van slikken en platen groeien. De 

trend in de bodemalgen is niet bekend, omdat deze 

nog niet gemeten worden. Op dit moment loopt een 

innovatieproject om met satellietopnames kwantitatieve 

gegevens over bodemalgen te verzamelen. Bodemalgen 

groeien als de platen droogvallen en hebben dus geen 

last van troebel water. In de Dollard zullen bodemalgen 

daarom naar verwachting een substantieel deel van de 

totale algenproductie voor hun rekening nemen. Ook in 

het buitengebied zijn bodemalgen van grote betekenis 

voor de algenproductie, omdat het areaal platen daar in 

absolute zin heel groot is (ongeveer even groot als de 

hele Dollard). 

Ook zeegras behoort tot het voedsel aan de basis van 

de voedselketen. Zeegras groeit op slechts twee loca-

ties: klein zeegras op het Groninger Wad (net buiten 

de Eems-Dollard) en groot zeegras op de plaat Hond-

Paap. Beide soorten vertoonden een korte opleving 

rond de eeuwwisseling, maar zijn nu vrijwel verdwenen. 

Een mogelijke verklaring is dat Hond-Paap lager is 

geworden en dus langer overstroomt.
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Figuur 3.5 De algenconcentratie (chlorofyl-a-concentratie) in 

het water is in alle delen van het estuarium afgenomen.
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Figuur 3.6 Groot zeegras is nagenoeg verdwenen en ook klein zeegras is nauwelijks meer te vinden in het Eems-estuarium.
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3.4.2 Bodemdieren
Rond 1970 en in de periode 2008-2012 is de bodem-

dierengemeenschap van de Eems-Dollard in kaart 

gebracht. Hieruit blijkt dat de gemiddelde biomassa van 

bodemdieren in die periode is afgenomen. Dit betekent 

dat er minder voedsel beschikbaar is voor vissen en 

vogels die van bodemdieren leven. Ook de soorten-

samenstelling is veranderd: in 1970 overheersten de 

schelpdieren, in 2012 vormden borstelwormen het 

grootste deel van de biomassa.

Op de Heringsplaat - een meetpunt voor de Kader-

richtlijn Water in de Dollard - zijn het aantal soorten 

bodemdieren en de totale biomassa sterk afgenomen. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse metingen die daar sinds 1991 

plaatsvinden. De huidige biomassa is 10 tot 20 keer 

zo laag als op de Balgplaat en de Piet Scheveplaat in 

de Waddenzee. Borstelwormen vormden in 1991 al 

het grootste deel van de bodemdierbiomassa op de 

Heringsplaat en dat is nu nog steeds zo. Schelpdieren 

als nonnetje en strandgaper zijn de laatste jaren heel 

schaars geworden. Deze ontwikkelingen hangen  

waarschijnlijk samen met de toename van fijn slib in  

het water en op de plaat. 

In de bodemdierengemeenschap ontbreken verschil-

lende belangrijke soorten. Mosselen komen bijvoor-

beeld alleen nog voor op de wadplaten Voolhok en 

Hond-Paap, maar het areaal op Hond-Paap is sinds 

2003 sterk afgenomen van 200 ha tot zo’n 5 ha (areaal 

met meer dan 5% bedekking door mosselen). De voor-

malige mosselbanken op Hond-Paap zijn nu gekolo-

niseerd door de Japanse oester, een exoot. Op de 

Heringsplaat komen geen kokkels meer voor. In de geul 

naast de Heringsplaat ontbreken ook andere kenmer-

kende soorten, zoals groene zeeduizendpoot en wulk. 

3.4.3. Vissen
De hoeveelheid vis in de Eems-Dollard is klein. Haring 

en spiering domineren de visstand. De Eems-Dollard 

vervult drie belangrijke functies: als opgroeigebied voor 

zeevis, als toegangspoort naar zoete binnenwateren 

voor trekvis en als leefgebied voor onder meer bodem-

vissen.
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Figuur 3.7 Het aantal soorten bodemdieren op de Heringsplaat 

daalt sinds 1991 gestaag.
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De Eems-Dollard vervult een beperkte rol als opgroei-
gebied voor jonge zeevis. Jonge schol en schar zijn 

sterk in aantal afgenomen. De oorzaak is mogelijk de 

beperkte hoeveelheid bodemdieren die het voedsel 

voor deze vissen vormen. Jonge haring heeft vooral 

plankton op het menu staan, waaronder jonge garnalen. 

Die zijn in de Waddenzee overvloedig aanwezig. 

De meest voorkomende trekvissen in de Eems-Dollard 

zijn spiering, driedoornige stekelbaars en glasaal. In het 

voorjaar trekken ze via het Eems-estuarium naar de zoete 

binnenwateren om daar verder op te groeien. Glasaal 

trekt vooral bij Nieuwstatenzijl naar binnen, driedoornige 

stekelbaars bij Termuntenzijl en spiering bij het gemaal 

Spijksterpompen. De voorzieningen voor visintrek werken 

op deze locaties goed voor de genoemde soorten.

In het kader van Natura 2000 gelden verbeteropgaven 

voor de trekvissen fint, rivierprik en zeeprik. De aantallen 

variëren sterk. De laatste jaren kwam zeeprik nauwelijks 

voor. Fint neemt de laatste jaren weer af, net als in de 

rest van de Waddenzee. Oorzaken zijn fysieke barrières 

tussen zoet en zout water, beperkt paaibiotoop en de 

slechte waterkwaliteit in de Eems-rivier. 

De Eems-Dollard heeft ook een functie voor vissen 

die hier het hele jaar verblijven (residente soorten). Dit 

zijn merendeels bodemvissen die voornamelijk van 

bodemdieren leven, zoals puitaal en slakdolf. Deze 

vissoorten zijn de afgelopen dertig jaar sterk in aantal 

afgenomen. De oorzaak is waarschijnlijk dat er weinig 

voedsel beschikbaar is door de afgenomen biomassa 

van bodemdieren.

Figuur 3.12 Glasaal trekt in het Eems-estuarium vooral bij Nieuwstatenzijl de Nederlandse binnenwateren in.
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Figuur 3.10 De Eems-Dollard vervult alleen voor jonge haring 

een substantiële rol als opgroeigebied. 
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Figuur 3.11 Onder de trekvissen komen de drie Natura 

2000-soorten fint, zeeprik en rivierprik nauwelijks voor. 
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Figuur 3.14 Bodemvissen als puitaal (links) en slakdolf (rechts) zijn de afgelopen dertig jaar sterk in aantal afgenomen.

Figuur 3.13 Schol en schar zijn sinds de jaren negentig van de vorige eeuw sterk in aantal afgenomen. 
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Figuur 3.15 Spiering is de meest aangetroffen trekvis.
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3.4.4. Vogels
De Eems-Dollard – en vooral de Dollard-kwelder - 

vervult voor vogels verschillende functies: broedgebied, 

foerageergebied en hoogwatervluchtplaats. De trends 

in de Natura 2000-soorten geven een totaalbeeld van 

de vogelstand.

Natura 2000-doelen

Voor 49 vogelsoorten in de Waddenzee gelden 

Natura 2000-doelen: voor 13 broedvogelsoorten en 

39 niet-broedvogelsoorten. 18 soorten vertonen een 

duidelijke afname sinds 1987/88. Dit zijn voornamelijk 

watervogels, zoals verschillende soorten eenden en 

steltlopers. De Natura 2000-doelen gelden voor de 

Waddenzee, inclusief de Eems-Dollard. Er is geen  

specifiek doel voor de Eems-Dollard. 

Broedgebied

Sterns (visdief en noordse stern) komen weer in grotere 

aantallen voor in de Eems-Dollard. Dat hing in eerste 

instantie samen met de toename van geschikt broed-

gebied in de Eemshaven. Windturbines en landroof-

dieren als vossen zorgen daar echter in toenemende 

mate voor vogelsterfte en verstoring. De vogels geven 

bovendien overlast voor de bedrijven. Daarom is als 

structurele oplossing het broedeiland Stern aangelegd. 

Dit nieuwe eiland heeft zowel in 2018 als 2019 de 

broedfunctie van de Eemshaven overgenomen (zie 

hoofdstuk 4). De Eems-Dollard herbergt nu voor beide 

soorten sterns een aanzienlijk deel van de beoogde 

Waddenzeepopulatie (respectievelijk 20 en 15%).

Ook voor kluten biedt de Eems-Dollard belangrijk 

broedgebied: hier broedde in 2016 een kwart van de 

totale klutenpopulatie van de Waddenzee. Het aantal 

broedparen nam begin deze eeuw tijdelijk toe, doordat 

in Polder Breebaart broedgebied ontstond. Na 2005 

kelderde de broedpopulatie, onder meer door hoge 

predatiedruk en toegenomen begroeiing. Daarom is in 

2018 een kluteneiland aangelegd bij de Groene Brede 

Dijk en wordt in 2019 het broed- en foerageergebied 

in Polder Breebaart hersteld (hoofdstuk 4). Het totale 

aantal kluten in de Waddenzee ligt ver beneden de 

Natura 2000-doelstelling. 
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Figuur 3.17 Vanaf 2005 is de broedpopulatie van de kluut in de 

Eems-Dollard sterk afgenomen door predatie. 

5

0

10

15

20

25

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

A
an

d
ee

l v
an

 in
st

an
d

h
o

u
d

in
g

sd
o

el
 W

ad
d

en
ze

e 
[%

]

Figuur 3.16 De noordse stern is in de Eems-Dollard sterk toege-

nomen, van minder dan 10 broedparen in 1990 tot tegen de 200 

in de laatste jaren. In de rest van de Waddenzee is de populatie 

juist kleiner geworden.
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Figuur 3.18 Deze grafiek laat voor verschillende vogelsoorten de gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering in de Eems-Dollard 

zien. Voor de meeste soorten betreft dit de gemiddelde verandering in de jaren 1987-2017, voor sommige soorten een kortere 

periode. Een aantal vogelsoorten is in aantal toegenomen (groen). Meer soorten zijn in aantal afgenomen (rood), dit zijn met name 

watervogels. Voor vrijwel alle soorten in deze grafiek gelden Natura 2000-doelen (*). ‘Grijze soorten’ bleven stabiel en ‘oranje soorten’ 

vertonen grote fluctuaties.
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Foerageergebied

De vogelsoorten die in aantal zijn afgenomen, zijn 

voornamelijk watervogels die leven van specifieke 

soorten bodemdieren of van vis. Deze voedselbronnen 

zijn sterk verminderd. Soorten die daaronder te lijden 

hebben zijn bijvoorbeeld duikeenden en scholeksters 

(schelpdiereneters), plevieren en strandlopers (wormen-

eters) en zaagbekken (viseters op open water). Soorten 

die hun voedsel op het land zoeken of een gemengd 

dieet hebben, doen het wel goed. Daartoe behoren 

bijvoorbeeld slechtvalk, kleine mantelmeeuw en zwart-

kopmeeuw. Opvallend is de afname van smienten en 

ganzen, beide graseters, die het landelijk wel goed doen.

Hoogwatervluchtplaatsen

Als rond hoogwater de platen en slikken onder water 

staan, trekken veel vogels zich terug op hoogwater-

vluchtplaatsen. De belangrijkste hoogwatervlucht-

plaatsen zijn de kwelders rond de Dollard en langs de 

Duitse kust (Manslager Nacken). Sommige vogelsoorten 

overtijen binnendijks. In 2017/18 kwamen twee nieuwe 

hoogwatervluchtplaatsen beschikbaar: in het project 

Marconi en op het eiland Stern (zie hoofdstuk 4).
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Figuur 3.20 Vogels die van schelpdieren, wormen of vis leven, 

zijn sterk in aantal afgenomen. De vogelsoorten met een 

gemengd bodemdierendieet doen het wel goed. Dat geldt ook 

voor de lepelaar die van vis in de oeverzone leeft. Waar de index 

hoger dan 100 is, waren de aantallen groter dan gemiddeld in 

de periode 1987-2016. Als de index lager dan 100 is, waren de 

aantallen kleiner dan gemiddeld. 

De meeste hoogwatervluchtplaatsen liggen rond de Dollard en 

de Duitse kust (blauw). In 2017/2018 kwamen in Nederland drie 

nieuwe hoogwatervluchtplaatsen beschikbaar (rood).

Wildcamera Kluteneiland
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Polder Breebaart is aantrekkelijk broedgebied voor kluten, sterns en andere steltlopers

Visdief met jong
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In de Eems-Dollard zijn verschillende 

projecten in uitvoering om de natuur 

te verbeteren. Het doel is vooral het 

water helderder te maken en nieuwe 

leefgebieden toe te voegen. Dit 

hoofdstuk gaat in op de voortgang 

van de afgesproken projecten en 

de betekenis voor helder water en 

leefgebieden. 
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4. De projecten

4.1
Vooraf
De eerste tranche van het Meerjarig adaptief programma 

Eems-Dollard 2050 (tot 2020) omvat meerdere projec-

ten. Vrijwel alle projecten hebben het karakter van een 

pilot. Het doel voor de korte termijn is ervaring opdoen 

en daarvan leren, zodat daarna opschaling mogelijk 

wordt. Het uiteindelijke doel is de Eems-Dollard minder 

troebel te maken (slib invangen of onttrekken en een 

nuttige toepassing geven) en leefgebieden te vergroten 

of te verbeteren. 

Hieronder volgt eerst een overzicht van de stand van 

zaken per project en daarna het effect van de projecten 

op slibinvang/slibonttrekking en het herstel van leef-

gebieden. 

4.2
Voortgang per project
De eerste tranche bestaat uit meer dan tien projecten. 

Een deel is al afgerond, andere zijn nog in uitvoering of 

in voorbereiding. 

Vogelbroedeiland Stern

Voor de kust van de Eemshaven is in 2018 het broedei-

land Stern gereedgekomen (ongeveer 2 hectare). Het 

eiland is aangelegd met zand en keileem dat vrijkwam 

bij de vaargeulverdieping. Hier kunnen broedvogels als 

visdief, noordse stern en bontbekplevier veilig broeden: 

het eiland is onbereikbaar voor vossen en andere 

rovers. Het eiland dient ook als hoogwatervluchtplaats 

en als voedselgebied voor trekvogels.

Vaargeulverdieping

Pilot Buitendijkse sedimentatie

Rijkswaterstaat onderzoekt grootschalige mogelijk-

heden om buitendijks meer slib te laten bezinken in 

combinatie met natuurherstel en klimaatadaptatie. De 

verwachting is dat deze maatregel substantieel kan 

bijdragen aan de ambitie om jaarlijks 1 miljoen ton slib 

uit het water te halen. In 2018 vond de voorbereiding 

plaats, in 2019 is de verkenning gestart. De planstudie 

volgt in 2020.

Zicht op broedeiland Stern

Marconi Buitendijks

In 2018 is bij Delfzijl een stadskwelder van circa 13 

hectare aangelegd (natuur en recreatie) en een pionier-

kwelder van 16 hectare (pioniervegetatie en slibinvang). 

Onderdeel van het project is ook een broedeiland voor 

sterns en andere ‘kalegrondbroeders’ van 2,5 hectare. 

De werkzaamheden zijn in de loop van 2019 klaar. Het 

project is onderdeel van een groter project waarbij het 

centrum van Delfzijl een verbinding met de Waddenzee 

krijgt via een loopbrug en een stadsstrand.

buitendijkse
sedimentatie

Pionierkwelder
Slibinvang

Het nieuwe broedeiland Stern
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Dubbele Dijk en tussengebied

Dubbele dijk is een innovatieve dijkversterking, waarbij 

de zeedijk samen met een lage landinwaarts gelegen 

dijk de waterveiligheid waarborgt. In 2018 is de tweede 

dijk aangelegd. Na inrichting dient het gebied tussen de 

dijken als leefgebied voor vogels en getijdennatuur, als 

bezinkgebied voor slib en als experimenteergebied voor 

zilte teelten. Via een getijdenduiker zal zout water in en 

uit het tussengebied stromen. 
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Pilot Brede Groene Dijk (inclusief kluteneiland)

De dijk langs de Dollard wordt extra breed en krijgt een 

grasbekleding. De klei hiervoor komt uit de kwelder 

voor de dijk, het Zeehavenkanaal van Delfzijl en Polder 

Breebaart. Slib uit het Zeehavenkanaal en Polder Bree-

baart wordt eerst gerijpt in de pilot Kleirijperij. In 2018 is 

een plas gegraven in de kwelder voor de dijk. In de plas 

is een eiland aangelegd waar inmiddels kluten broeden. 

In de plas zelf bezinkt weer slib. In 2018 is daar circa 

2.250 ton slib ingevangen. Om de invangcapaciteit te 

behouden, is het nodig regelmatig slib uit de plas weg 

te halen.

 
Kluteneiland

Geleidelijke
overgang

Rijke Dijk  

De dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl wordt 

gecombineerd met de aanleg van verschillende leef-

gebieden op de overgang van land naar water: een 

palenbos als leefgebied voor schelpdieren (aangelegd  

in 2018) en vijf getijdenpoelen bij Delfzijl als leefgebied 

voor jonge vis en schelp- en schaaldieren en als 

foerageergebied voor wadvogels (eind 2019 gereed). 

De geplande aanpassing van een aantal strekdammen 

voor verstoringsvrije hoogwatervluchtplaatsen is  

afgevallen.

Palenbos

Getijdenpoelen

Groote en Kleine Polder

In 2018 werden de eerste plannen gemaakt voor de 

Kleine en Groote Polder in Termunten. Deze twee 

brakke overgangsgebieden krijgen een inrichting voor 

recreatie en natuur en de Groote Polder ook voor slib-

invang. Omwonenden denken mee met plannen voor 

wandelpaden, een nieuw spuimiddel en kleine broedei-

landen. De inrichting van de Kleine Polder start in 2019. 

Polder Breebaart

Het binnendijkse natuurgebied Breebaart is na de 

aanleg in 2001 grotendeels dichtgeslibd. In het gebied 

vinden de volgende maatregelen plaats om de natuur 

te versterken: slib wegbaggeren, het getijdegebied 

vergroten, de visintrek verbeteren en het eiland beter 

beschermen tegen roofdieren en geschikt maken voor 

broedvogels als de kluut. Het gebaggerde slib gaat naar 

de kleirijperij. 

De verwachting is dat de polder daarna met periodiek 

uitbaggeren jaarlijks zo’n 10.000 ton slib uit de Eems- 

Dollard zal invangen.

Inspectie Dubbele Dijk Polder Breebaart
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Herstel mosselbanken

Het ministerie van LNV voert samen met kennisinstitu-

ten in Nederland en Duitsland het pilotproject Herstel 

mosselbank uit. In 2018 zijn op de plaat Hond-Paap 

netten met mosselzaad neergelegd. Uit de eerste 

monitoringresultaten blijkt dat de netten in het midden 

loslaten, waardoor de mosselen doodgaan. Aan de 

randen van de netten kunnen de mosselen zich beter 

handhaven. Op basis van deze resultaten vindt in 2019 

een nieuwe pilot plaats met een verbeterde opstelling. 

Pilot Kleirijperij

De pilot Kleirijperij bestaat uit experimenten om van 

slib uit de Eems-Dollard klei voor dijkversterkingen 

te maken. In 2018 is 78.000 ton slib uit de haven van 

Delfzijl naar de Pilot Kleirijperij bij Delfzijl gebracht. 

De gerijpte klei zal in 2021 een toepassing krijgen in 

de Brede Groene Dijk langs de Dollard. In 2018 is een 

tweede kleirijperij ingericht op de kwelder langs de  

Dollard met 28.000 ton klei uit de klutenplas. In 2019 

wordt hier slib en klei uit Polder Breebaart naartoe 

gebracht om te rijpen tot dijkenklei. 

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Slib uit de Eems-Dollard is te benutten om arme 

zandgronden in de veenkoloniën te verrijken, zodat de 

opbrengst van gewassen toeneemt. Vanaf 2015 is slib 

uit de Eemshaven onttrokken en opgebracht op per-

celen van particulieren en van een proefboerderij. De 

hoeveelheid opgebracht slib is jaarlijks verdubbeld, van 

186 ton in 2015 tot 1.871 ton in 2018. Vijf akkerbouwers 

en vijf veeteeltbedrijven hebben tot nu toe meegedaan. 

De deelnemers zijn enthousiast over de resultaten.  

Pilot Persen bouwblokken

Slib uit de Eems-Dollard kan een nuttige toepassing  

krijgen door er stoffen aan toe te voegen en in de vorm 

van bouwblokken te persen. In 2018 is circa 60 ton slib 

uit de Eemshaven onttrokken om de eerste bouwblok-

ken te maken. Er lopen onderhandelingen voor groot-

schalige inzet van blokken bij de verbreding van de N33 

(vanaf 2020). Ook andere toepassingen worden verkend.

Pilot Ophoging landbouwgrond

Deze pilot laat zien of het haalbaar is dalende land-

bouwgronden in het Groningse veenoxidatiegebied 

op te hogen met slib uit de Eems-Dollard. In 2018 zijn 

voorbereidingen getroffen om een gebied van 4 hectare 

met circa één meter slib uit de Eemshaven te verhogen 

(40 ton slib). De uitvoering start in2020. Tegelijkertijd 

start de voorbereiding voor opschaling van het concept 

vanaf 2022. 

Kleidepot Brede Groene Dijk

Pilot Kleirijperij

Pilot Kleirijperij

 
 

Slibinvang Nieuwe  
brakke natuur

Recreatie
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4.3
Betekenis voor slibinvang en -slibonttrekking
Een groot deel van de projecten van ED2050 heeft 

uiteindelijk als doel slib uit het water te halen om het 

minder troebel te maken. Dat is essentieel voor de 

natuur: alleen als het onder water lichter wordt, komt 

de voedselproductie weer goed op gang. In deze fase 

gaat het nog om kleinschalige pilots.

Ambitie
De ambitie van ED2050 is ten minste één miljoen ton 

slib per jaar uit de waterkolom te verwijderen. Dat kan 

op twee manieren: met slib invangen en slib onttrek-

ken. Slib invangen gebeurt door nieuwe bezinkplaatsen 

te creëren of bestaande bezinkplaatsen leeg te maken 

zodat er weer slib bij kan. Slib onttrekken vindt plaats 

door slib op te baggeren en dat vervolgens op het land 

een nieuwe bestemming te geven. 

Resultaat 2018
In 2018 is in totaal ongeveer 110.000 ton slib uit de 

waterkolom gehaald: circa 2.250 ton door slibinvang en 

circa 108.000 ton door onttrekkingen.

Slibinvang in 2018:
Pilot Brede Groene Dijk (klutenplas):  2.250 ton

Polder Breebaart:    zeer beperkt

Marconi:     zeer beperkt

Totaal:     2.250 ton

Slibonttrekking in 2018:
Pilot Kleirijperij (haven Delfzijl):  78.000 ton

Pilot Brede Groene Dijk (klutenplas):  28.000 ton

Pilot Waddenslib zandgrondverbetering:   2.000 ton

Pilot Persen bouwelementen:          60 ton

Totaal:                  108.060 ton

Perspectief
De huidige pilots moeten duidelijk maken of de ver-

schillende nuttige toepassingen van slib technisch, 

financieel en juridisch haalbaar zijn. De hoeveelheid 

ingevangen en onttrokken slib is in deze fase nog 

gering. De komende jaren worden voorbereidingen 

getroffen om succesvolle pilots op te schalen. Onder-

zoek moet eerst nog uitwijzen of de fysische en  

chemische kwaliteit van het slib toepassingen op het 

slib
kleirijperij

Dijkversterking1

Bouwblokken

veen

3

2 Structuurverbetering 
landbouwgrond

4 Ophogen
landbouwgrond

Nuttige toepassingen van slib uit de Eems-Dollard
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land toelaat. De ambitie om vanaf 2022 jaarlijks één  

miljoen ton slib uit het water te halen is waarschijn-

lijk niet haalbaar. Het kost meer tijd dan verwacht om 

de toepassingen van onttrokken slib op te schalen. De 

prognose is dat de ambitie op zijn vroegst vanaf 2025 

gerealiseerd kan worden. Vanaf 2022 worden naar 

verwachting jaarlijks enkele tienduizenden tonnen slib 

ingevangen, met name in de pilot Buitendijkse slibinvang, 

Polder Breebaart en Dubbele Dijk. De grootste bijdrage 

aan de ambitie moet echter van onttrekkingen komen. 

Toepassing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gerealiseerd gerealiseerd prognose prognose prognose prognose prognose prognose prognose

Kleirijpen voor  

dijkversterking

209.000 70.000

500.000 1.000.000

Persen bouwelementen 100

3.000 35.000 100.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Ophogen  

landbouwgronden

25.000 50.000 25.000

500.000 1.000.000 1.000.000

Verbetering arme  

zandgronden

2.000 4.000 2.000 2.000

50.000 100.000 250.000 250.000 250.000

Totaal m3 2.000 213.100 100.000 87.000 175.000 350.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000

Totaal M ton droge stof 0,00 0,09 0,04 0,03 0,07 0,14 0,40 0,80 1,00

Pilot Voorbereiding opschaling Opschaling

Palenbos

Slibonttrekkingen voor nuttige toepassingen in de periode 2017-2025 (gerealiseerd en geschat). De hoeveelheden zijn in de pilotfase 

gering en nemen pas substantieel toe als de opschaling van start gaat. De prognoses zijn indicatief en hangen af van het succes van 

de pilots en de opschalingsmogelijkheden. Let op: de getallen in de tabel geven de hoeveelheden in kubieke meters, met uitzondering 

van de laatste regel waar het om de hoeveelheden in miljoenen tonnen droge stof gaat.
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4.4
Betekenis voor leefgebieden
De uitgevoerde projecten leveren vaak direct nieuwe 

of betere leefgebieden op. Vogels, vissen en andere 

dieren weten die snel te vinden. Voor de Eems-Dollard 

zijn vooral verstoringvrije broedgebieden, geleidelijke 

zoet-zoutovergangen, geleidelijke land-waterover-

gangen en vestigingsplaatsen voor schelpdieren in het 

water van belang.

In 2018 zijn drie nieuwe broedgebieden voor water-

vogels ontstaan: de nieuwe eilanden Stern en Marconi 

en het kluteneiland bij de Brede Groene Dijk. Het eiland 

Stern trok datzelfde jaar al 399 paren visdiefjes en 98 

paren noordse sterns; het broedsucces was goed. Op 

het eiland Marconi zijn nog geen gegevens verzameld. 

Op het kluteneiland verdrievoudigde het aantal broed-

paren van de kluut ten opzichte van 2017 (van 100 naar 

310). Op het eiland kwamen veel meer eieren uit dan op 

het nabijgelegen kwelder, waar veel eieren opgegeten 

werden door roofdieren. Toch was het broedsucces 

op het eiland uiteindelijk heel klein, omdat tijdens de 

zomerstorm van 22 mei 2018 het eiland overstroomde. 

De kuikens zijn waarschijnlijk verdronken of onderkoeld 

geraakt. 

Herstel van zoet-zoutovergangen is essentieel voor 

trekvissen die een deel van hun levensfase in brak of 

zoet water doorbrengen. In Polder Breebaart functio-

neert de vispassage niet goed meer, doordat het gebied 

hoog is opgeslibd. Na de herstelwerkzaamheden (gestart 

in 2019) zal het gebied weer voor meer vis bereikbaar 

worden. In 2018 zijn plannen gemaakt om een aantal 

brakke zones te creëren in de Groote en Kleine Polder 

bij Termunten. Ook daar zullen verschillende vissoorten 

gebruik van maken.

Geleidelijke land-waterovergangen zijn de afgelopen 

tientallen jaren steeds schaarser geworden. Herstel 

van deze overgangen is van belang voor verschillende 

(broed)vogels en een gevarieerde kwelderbegroeiing. 

In 2018 nam het areaal kwelders toe met 29 hectare in 

het project Marconi: circa 13 hectare ‘stadskwelder’ met 

recreatiefunctie en 16 hectare pionierkwelder. 

Ook vestigingsplaatsen voor schelpdieren als mosselen 

vragen aandacht. In 2018 is in het project Rijke Dijk  

een palenbos aangelegd. De palen waren na enkele 

maanden al begroeid met zeepokken en alikruiken. De 

verwachting is zich in 2019 nog geen jonge mosselen 

op de palen zullen vestigen, omdat de broedval van 

mosselzaad zeer gering was

Wad bij Punt van Reide
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Met de inzichten in de toestand van 

de natuur en in de projecten is het 

mogelijk een tussenstand van het 

programma voor de Eems-Dollard 

te schetsen: komen de beoogde 

resultaten en ambities in zicht en 

geven nieuwe inzichten aanleiding 

voor nieuw onderzoek?  

Dit hoofdstuk gaat daarop in. 
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5. Het programma

5.1
Vooraf
De partijen die samenwerken aan het programma 

Eems-Dollard 2050 willen deze en volgende monito-

ringrapportages gebruiken om zicht te houden op de 

voortgang van het programma en de koers bij te sturen 

als dat nodig lijkt. Hoewel het programma nog maar 

kort loopt, is een eerste indruk al mogelijk. De aanleg 

van nieuwe leefgebieden is volop in uitvoering en er 

is een start gemaakt met pilots om de troebelheid te 

verminderen. Een aantal opvallende trends in de natuur, 

nieuwe inzichten in de effecten van zeespiegelstijging 

en de ervaringen met de slibpilots leiden tot nieuwe 

onderzoeksvragen. 

5.2
Tussenstand programma Eems-Dollard 
2050
De samenwerkende partijen hebben in het Programma-

plan ED2050 beschreven welke resultaten ze van de 

projecten verwachten in 2020. Hier geven we deze  

verwachtingen puntsgewijs weer (in blauw), met daar-

onder de huidige stand van zaken (eind 2019). Effecten 

op het niveau van de gehele Eems-Dollard zijn in dit 

stadium nog niet te geven; daarvoor zijn de resultaten 

nog te pril en de omvang van de pilots te beperkt. De 

komende jaren zal daar een steeds beter beeld van 

ontstaan. 

Er bestaat meer inzicht in de hydromorfologische 
processen die de troebelheid veroorzaken en in 
mogelijke maatregelen om deze te beïnvloeden 
voor een structurele aanpak van de ecologische 
problemen.
Uit modelonderzoek blijkt dat vooral slib onttrekken zeer 

effectief kan zijn om de troebelheid te verminderen; ook 

grootschalige buitendijkse slibinvang en binnendijkse 

slibinvang zijn effectief. Dat ondersteunt de ingezette 

strategie van ED2050. De maatregelen worden nu in 

pilots uitgeprobeerd. Het effect van zeespiegelstijging 

op de troebelheid vraagt nader onderzoek. 

Langs de rand van het estuarium liggen nieuwe 
leefgebieden voor kenmerkende soorten van  
de Eems-Dollard, aangelegd in combinatie met 
dijkversterkingen.
De projecten hebben drie nieuwe buitendijkse broed-

gebieden opgeleverd (Marconi, Stern, Kluteneiland) en 

het areaal kwelders is heel licht toegenomen (Marconi). 

De komende jaren worden ook binnendijks nieuwe of 

herstelde leefgebieden gerealiseerd, in Polder Breebaart  

en in de Kleine en Groote Polder. Bij Rijke dijk en Brede 

Groene Dijk zijn nieuwe leefgebieden ontstaan in 

combinatie met innovatieve dijkconcepten. Nieuwe 

zoet-zoutovergangen zijn nog niet gerealiseerd, maar 

de Groote Polder biedt kansen voor een grootschalige 

zoet-zoutverbinding.

In verschillende pilots is ervaring opgedaan met 
innovatieve manieren om slib uit de Eems-Dollard 
te onttrekken, te bewerken en een nieuwe toepassing 
te geven, zoals in de Kleirijperij.
Er lopen vier pilots. Deze leveren ervaringen op met  

klei rijpen voor dijkversterking, slib toepassen in bouw-

blokken, laaggelegen landbouwgronden ophogen en 

arme zandgronden verbeteren. Enkele pilots lopen door 

tot 2023.

Er is inzicht in de kosten en baten van concepten 
voor rendabele slibketens, passend bij de ambitie 
om vanaf 2022 jaarlijks 1 miljoen ton slib uit het 
estuarium te halen en een nuttige toepassing te 
geven.
In 2017 heeft de Universiteit Groningen een eerste 

analyse gemaakt van de haalbaarheid van vier toepas-

singen van slib. Hieruit blijkt dat de toepassing van slib 

in dijkversterkingen en het ophogen van landbouw-

grond verreweg de grootste bijdragen kunnen leveren 

aan de ambitie voor het verwijderen van 1 miljoen ton 

Gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van 

Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie 

Niedersachsen) ondertekenen het gezamenlijke Leitbild  

(5 april 2019).
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slib per jaar uit de waterkolom. Met de resultaten van  

de lopende pilots wordt een verbeterde kosten-baten-

analyse mogelijk. Voor de opschaling van nuttige  

toepassingen worden business cases opgesteld.  

Uit de pilots blijkt dat de ambitie voor het onttrekken 

van 1 miljoen ton slib uit de Eems-Dollard op zijn 

vroegst vanaf 2025 realiseerbaar is. De haalbaarheid 

hangt af van onzekere factoren, zoals het welslagen 

van de pilots, de kwaliteit van het beschikbare slib en 

de opschaling van slibketens door publieke en private 

partijen. 

Er is zicht op maatregelen die bijdragen aan de 
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en 
Natura 2000.
Bijna alle projecten en pilots dragen bij aan natuurdoelen. 

Volgende rapportages zullen hier meer aandacht aan 

besteden. 

Nederland en Duitsland hebben hun gezamenlijke 
kennisbasis verbeterd door intensiever samen te 
werken aan inhoudelijke vraagstukken.
De landen hebben op verschillende manieren de geza-

menlijke kennisbasis verbeterd. In 2018-2019 hebben 

ze samen een intensieve meetcampagne uitgevoerd 

om meer inzicht te krijgen in de uitwisseling van slib 

tussen de Eems en het estuarium. Ook hebben ze in 

2019 samen een streefbeeld (Leitbild) opgesteld en 

bestuurlijk vastgesteld en werken ze aan een gezamen-

lijke ecologische strategie voor sedimentmanagement.

 

5.3
Aandachtspunten en nieuwe onderzoeks-
vragen
De onderzoeken en ervaringen in de afgelopen jaren 

leiden tot een aantal nieuwe onderzoeksvragen. 

Belangrijke vraagstukken zijn onder meer:

• Zeespiegelstijging en klimaatverandering: wat zijn 

de gevolgen voor de hydromorfologie, de troebel-

heid en de slibconcentratie in de waterbodem en de 

natuur?

• Ontwikkelingen in slib- en algenconcentraties in de 

Dollard en het effect van (pilot)maatregelen: uitbrei-

ding van slib- en algenmonitoring om verbanden 

te kunnen leggen, in aansluiting op de metingen 

in Duitsland en satellietbeelden voor vlakdekkende 

monitoring.

• Slibkwaliteit en nuttige toepassingen: stelt de  

kwaliteit van slib uit de Eems-Dollard beperkingen 

aan nuttige toepassingen op het land?


