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1 Inleiding 

Het Eems-Dollard gebied is een uniek gebied waar ecologie en economie samen komen. De 

staat van de natuur in dit gebied is echter flink verstoord door ingrepen in de morfologie en de 

grote hoeveelheden slib in het water. Het Programma ED2050 heeft in 2016 een ecologisch 

streefbeeld 2050 voor het Eems-Dollard gebied opgesteld dat aangeeft in welke richting 

verbeteringen gewenst zijn. Kort samengevat is het huidige ecologisch streefbeeld voor het 

Eems-Dollard gebied in 2050: "een estuarium met passende dimensies en een natuurlijke 

dynamiek. De insnoering van het estuarium komt tot stilstand en het oppervlakte kwelders 

verdubbelt. Er is grote variatie aan leefgebieden 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 produceert het estuarium voldoende voedsel aan de basis van de voedselketen" 

(Postma 2015). 

 

Al bij de formulering van het streefbeeld is benoemd dat het bijstellen of nader invullen ervan 

gewenst kan zijn op grond van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. En er zijn voortschrijdende 

ontwikkelingen in (kennis over) hydromorfologie, zeespiegelstijging, temperatuurstijging, zoet 

waterafvoer en beheer die invloed hebben op de ecologische situatie in het Eems-Dollard 

gebied (figuur 1-1). Naast de problematiek van de hoge slibconcentraties benadrukt Baptist 

(2017) dat zeespiegelstijging in de toekomst ook een ecologisch probleem zal gaan vormen, 

vanwege effecten op primaire productie, bodemfauna en draagkracht voor vogels. De nieuwe 

inzichten in het functioneren van het systeem, de slibproblematiek en toekomstige 

ontwikkelingen t.a.v. klimaatverandering maken een actualisatie en herijking van het ecologisch 

streefbeeld nodig. 

 

 
Figuur 1-1 Factoren die inhaken op de autonome ontwikkeling van de ecologie in het Eems-Dollard gebied.  
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Voor het programma ED2050 is daarom in 2020 een evaluatie voorzien, als input voor de 

actualisatie voor de periode 2021-2026. Het vertrekpunt voor deze herijking is: “In 2050 is het 

Eems-Dollard gebied veilig en klimaatbestendig en ook aangepast aan de veranderingen, die 

het gevolg zijn van de klimaatveranderingen. Het ecosysteem is veerkrachtig, dynamisch en 

gezond”. Om tot een nader ingevuld streefbeeld en/of andere oplossingstrategieën te komen, 

zal er nagedacht moeten worden over de toekomst van het estuarium. Aan de hand van de 

toekomstbeelden die daaruit voortkomen, kan het huidige streefbeeld bijgesteld worden. Er is 

daarbij vraag naar een adaptief programma, waarbij 'leren door doen' centraal staat.  

 

Voorliggend document vormt een kennisdocument over de Ecologie in het Eems-Dollard 

gebied met een overzicht van de meest recente gegevens en inzichten. Dit kennisdocument 

dient als inhoudelijke bouwsteen voor de discussie over de sporen 'Vitale kust', 'Nuttig 

toepassen slib' en 'Hydromorfologische verbetering'. Deze discussie vindt plaats tijdens een 

aantal kennistafels, waar samenhangende en haalbare toekomstbeelden van het estuarium 

worden ontwikkeld. In een later stadium volgt dan de aanpassing van de koers voor 2021-2026 

en een herijking van het ecologische streefbeeld. Vragen die daarbij naar voren komen zijn: 

wat wordt er als probleem ervaren, hoe is dat óm te buigen, welke strategieën kunnen ingezet 

worden en wat is de haalbaarheid van de strategieën. In dit document wordt naast de 

ecologische kennis ook een aanzet gegeven voor de strategieën. Deze worden tijdens de 

kennistafels nader besproken en uitgewerkt.  
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2 Huidige ecologische toestand en ontwikkelingen  

2.1 Het Eems-Dollard gebied 

Het Eems-Dollard gebied is een uniek natuurgebied waar de Eemsrivier via de Waddenzee de 

Noordzee instroomt. Het estuarium bestaat in Nederland grofweg uit vier delen (Figuur 2-1, 

indeling overgenomen uit o.a. MIRT 2015). Het mondingsgebied is het deel van het estuarium 

dat een vrije verbinding heeft met de Noordzee (fig. 2-1). In het middendeel is sprake van een 

sterke vermenging van zeewater en zoetwater. De Dollard is een groot brakwater 

getijdengebied gekenmerkt door wadplaten en kwelders, ontstaan in de middeleeuwen als 

gevolg van een reeks stormvloeden, en door landaanwinningen en bedijkingen tot zijn huidige 

vorm gebracht. De getijdenrivier zelf (Unterems overgaand in Emder Fahrwasser) ligt in 

Duitsland en wordt als vierde regio onderscheiden, maar in dit document verder niet 

besproken.  

 

 

 

Figuur 2-1 Kaart van het Eems-Dollard gebied, welke geografisch gezien het gebied beslaat van Borkum tot de stuw bij 

Herbrum. Er wordt onderscheid gemaakt in vier verschillende regio’s: mondingsgebied, middendeel, Dollard en 

getijdenrivier met het Emder Fahrwasser (uit Bos et al. 2012).  
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2.2 Abiotiek van het estuarium 

Het Eems-Dollard gebied wordt sterk gekarakteriseerd door gradiënten (fig. 2-2; uit Brinkman 

et al. 2014). De abiotiek is sterk sturend voor de aanwezigheid en variatie in natuurwaarden. 

Hieronder vatten we de huidige situatie daarom samen en schetsen de toekomstige 

ontwikkelingen zoals die gegeven zijn in een parallel kennisdocument over de hydromorfologie 

(Dankers et al. 2019).  

 

Richting het mondingsgebied (zeewaarts) neemt het zoutgehalte sterk toe. Daarentegen 

nemen de slibconcentraties in de richting van de monding van de Eemsrivier en de Dollard toe: 

de harmonicabeweging van het getij zorgt ervoor dat er zich achter in de Dollard veel slib 

verzameld. De gradiënt in doorzicht en de inval van licht hangt hiermee samen, met heel 

weinig doorzicht in de Dollard en meer doorzicht in het mondingsgebied. 

Nutriëntenconcentraties laten een tegenovergestelde gradiënt zien met hogere waardes in de 

Dollard (Brinkman et al. 2014, Leuven concept). Deze abiotische gradiënten bepalen sterk de 

omgeving voor de biotiek. Primaire productie door fytoplankton (in gC m
-2

 per jaar) is hoger in 

het mondingsgebied als gevolg van een lagere troebelheid (zie ook tabel 2.2). Productie door 

microfytobenthos is echter hoger in de Dollard, omdat deze soorten vooral voorkomen op de 

droogvallende platen (hoewel ze daarnaast ook geresuspendeerd voorkomen in de 

waterkolom) (Colijn & de Jonge 1984).   

 

De gradiënten, weergegeven in figuur 2.2, zijn enigszins gechargeerd om de processen op 

hoofdlijnen te duiden. De werkelijkheid is complexer. 

 

 

 Figuur 2-2 Schematisch overzicht van gradiënten in het Eems-Dollard gebied, (uit Spiteri et al. 2011). Doorsnede van 

elk symbool representeert de grootte van de parameter, afhankelijk van de locatie in het estuarium.  

 

Naast deze ruimtelijke karakteristieken, is het huidige karakter van het Eems-Dollard gebied 

ook sterk veranderd in de tijd. Het estuarium staat al eeuwenlang onder invloed van natuurlijke 

veranderingen en antropogene invloeden. Door vroege inpoldering, kustverdediging, 

vaarwegverdieping, verspreiden van sediment en natuurlijke invloeden is het estuarium, 

inclusief de getijdenrivier, veranderd van een twee- naar een één-geulsysteem met relatief 

weinig getijdengebied. Herrling & Niemeijer (2006), De Jonge & Brauer (2006) en Claus (1998) 

geven informatie waaruit blijkt hoe het gebied van de getijdenrivier is veranderd: in totaal ging 
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35% van de droogvallende platen, 42% van de ondiep waterzone en 37% aan 

voorlandgebieden verloren tussen 1900 en 1990 (met enkele verschillen door de gekozen 

begrenzing van gebieden). Het grootste deel van de droogvallende wadplaten in het Eems-

Dollard gebied ligt in de Dollard, waar het relatief gezien 83% van het gebied bestrijkt (RWS 

data, De Jonge et al. 2019b, tabel 2.1).  

 

Tabel 2.1. Dimensies van het Eems-Dollard gebied (tabel uit De Jonge et al. 2019b) 

 
Door de afname in getijdengebied is er minder ruimte om slib in te vangen. Tegelijkertijd 

hebben de verdieping van de vaargeul, de daarmee samenhangende bagger- en 

verspreidingsactiviteiten, de toename van de getijslag en de toegenomen asymmetrie in het 

getij geleid tot een sterke toename van de slibconcentraties in de Eemsrivier en een kleinere 

toename in het Nederlandse deel van het estuarium (zie voor achtergronden en overzicht: Bos 

et al. 2012; De Jonge & Schückel 2019). Sinds de jaren '50 zijn de slibconcentraties in de 

waterkolom in het Eems-Dollard gebied dan ook toegenomen (De Jonge 1983, Vroom et al. 

2012, De Jonge et al. 2014, Taal et al. 2015). De conclusie dat het Eems-Dollard gebied 

troebeler geworden is, is gebaseerd op de resultaten samengevat in figuur 2.3 en figuur 2.4 (uit 

De Jonge 2019).  

 

 
Figuur 2-3 Slibconcentraties langs de lengteas van het estuarium vanaf de stuw bij Herbrum in kilometers. Het gaat 

hier om een uitsnede van 55 tot 100 km van Hebrum. Hier zijn Emden en het station Huibertgat Oost (HGO) 

ingetekend. De groene symbolen representeren ~1954, de blauwe 1975-76, de zwarte 1992-93 en de rode 2005-06. 

Figuur overgenomen uit De Jonge (2019), data uit De Jonge et al (2014). 

 

Figuur 2.3 laat zien dat gemiddelde slibconcentraties in het gebied stroomafwaarts van Emden 

(km 57 – 90) gemiddeld een factor 2 hoger zijn dan begin vijftiger jaren. De laatste decennia 

zet de slibtoename bij Groote Gat Noord door en is de toename tussen 1990 en 2017 

gemiddeld ruim 3.5 mg/l per jaar (De Jonge et al. 2014, Deltares 2019, De Jonge 2019). In 

station Huibertgat Oost in de oostelijke Waddenzee zijn de concentraties vanaf 2011 op gelijk 
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niveau met die in de periode 1990-2000 (Deltares 2019) en lijken daarmee af te vlakken. 

Recent is ook gekeken naar het Duitse station Knock in het middendeel van het Eems-Dollard 

gebied (Deltares 2019). Dit is een meetstation dat vanaf 2006 de concentratie continu meet. 

Tussen 2006 en 2012 is voor dit meetstation geen duidelijke trend zichtbaar. Vanaf 2016 lijkt er 

sprake te zijn van een lichte afname in sedimentconcentraties. 

 

Het gebruik van de Nederlandse MWTL stations voor trendanalyses kent echter enige 

beperkingen (De Jonge 2019). O.a. omdat: 

 er slechts een beperkt aantal stations bruikbaar is: station Huibertgat Oost valt onder 

de Waddenzee en niet onder het Eems-Dollard gebied, de Bocht van Watum heeft 

geen continuïteit in de metingen en ligt niet goed gepositioneerd; 

 er slechts 2 x per maand wordt bemonsterd en alleen boven in de waterkolom in 

dezelfde fase van het getij; 

 metingen voor 1990 niet bruikbaar zijn voor een vergelijking met de huidige metingen 

omdat op wisselende tijdstippen of fasen binnen het getij is bemonsterd.  

 

Het station Groote Gat Noord in de Dollard is wel representatief en goed bruikbaar. 

 

 

Figuur 2-4 Temporele ontwikkeling van de jaargemiddelde concentraties zwevend materiaal op het station Groote Gat 

Noord (Dollard) tot en met 2017. De slibtoename voor Groote Gat Noord zet door en is tussen 1990 en 2017 

gemiddeld ruim 3.5 mg/l per jaar. Figuur uit De Jonge 2019 en De Jonge et al. 2014. 

 

De organische belasting van het water van het Eems-Dollard gebied door de aardappelmeel- 

en strokartonindustrie was tot 1980 zeer hoog (Essink & Esselink 1998). Door de vermindering 

van de toevoer van organisch materiaal uit de Westerwoldsche Aa en de Eems en door het 

algehele beleid voor oligotrofiëring (Bos et al. 2012) is de organische en ook de 

nutriëntenbelasting afgenomen. Achtergrondconcentraties van nutriënten (met name stikstof en 

fosfor) worden vaak gebruikt als indicator voor de natuurlijke draagkracht van een kustgebied 

omdat de primaire productie mede bepaald wordt door de hoeveelheid beschikbare nutriënten. 

Verhoogde concentraties kunnen vervuilend werken en tot een achteruitgang van 

natuurwaarden en draagkracht leiden. Na een piek in de toevoer van fosfor vanuit de rivieren 

rond 1982, namen door overheidsmaatregelen de concentraties af (fig. 2-5). Voor zowel fosfor 

als voor stikstof zijn de laatste tien jaar de laagste nutriëntenconcentraties sinds 1977 gemeten 

(Van Beusekom et al. 2017, 2019). Voor fosfor vlakt de afname af en komen de huidige 

concentraties weer in de buurt van de achtergrondconcentraties  (rond 0.5 μmol l-1 ) (Van 

Beusekom et al. 2017, 2019). Ook stikstofconcentraties zijn afgenomen, maar liggen nog hoger 
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dan de natuurlijke achtergrondconcentraties (Van Beusekom et al. 2017, 2019). Daarnaast 

suggereren ook hoge N/P ratios dat er nog een te hoge toevoer is van stikstof.   

 
Figuur 2-5 De verandering in de concentraties van DIP (orthofosfaat) en DIN (opgelost anorganisch stikstof) tot en met 

2000 ten opzichte van de concentraties in het referentiejaar 1985, in het Eems-Dollard. Uit Prins et al. (2002). 

 

De fysisch chemische waterkwaliteit van het Eems-Dollard gebied wordt als ‘matig’ beoordeeld 

en de chemische waterkwaliteit als ‘slecht’ in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW 2000). De input van vooral stikstof (d.w.z. DIN in de winterperiode) en specifieke 

verontreinigende stoffen zoals arseen, is nog steeds hoger dan de natuurlijke waardes 

(Factsheet: NL81_2 Eems-Dollard 2018, PBL 2019).  

 

In de zoetwatergetijdenrivier de Eems is zuurstofloosheid nog steeds een zeer groot knelpunt 

(Schuchardt &. Scholle 2017). Dit is het gevolg van de extreem hoge sliblast, waarvan ~max 

10% organische materiaal is. Dit organisch materiaal wordt in de zomer zo snel 

gemineraliseerd dat de re-aerering via het wateroppervlak dat proces niet kan bijhouden. Dit 

leidt tot onderverzadiging of zelfs zuurstofloosheid (De Jonge 2007) 

 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Momenteel staat de ecologie in het Eems-Dollard gebied vooral door de hoge slibconcentraties 

en als gevolg daarvan de troebelheid en daarmee samenhangende slechte lichtcondities onder 

druk. Ook in de toekomst zal het Eems-Dollard gebied voor veel uitdagingen komen te staan: 

de troebelheid zal naar verwachting toe nemen boven de slibrijke gebieden, de bodem verslibt 

verder en de  zeespiegel kan mogelijk sneller en hoger stijgen waardoor zandige platen niet 

overal kunnen meegroeien (Haasnoot 2018, Van Maren et al. 2019). Door opwarming van de 
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aarde zal de zeewatertemperatuur naar verwachting verder stijgen en er zullen vaker extreme 

weeromstandigheden voorkomen.  

 

Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor het oppervlak en de kwaliteit van de 

estuariene gebieden. Op hoofdlijnen bespreken we ze in onderstaande paragraaf 2.3. Daarna 

beschrijven we in 2.4 de gevolgen voor de soortgroepen in het Eems-Dollard gebied. 

 

Wat zijn de kennisleemtes?  

Om trends en fluctuaties in sediment-, nutriënt- en chlorofyl-a concentraties nu, maar ook in de 

toekomst, goed te kunnen volgen, moeten monitoringsprogramma’s van deze parameters op 

een consistente en goed gedefinieerde manier worden uitgevoerd waarbij rekening wordt 

gehouden met ruimtelijke schaal en monitoringsfrequentie. Het is daarom belangrijk om de 

bestaande MWTL meetpunten en meetfrequentie te handhaven en aan te vullen met 

volcontinue metingen en representatieve locaties in het middendeel.  Daarnaast is het 

belangrijk om op basis van de huidige gegevens, analyses uit te voeren zodat de meest 

recente ontwikkelingen in kaart worden gebracht en beleid daarop kan worden afgestemd. 

Lange tijdreeksen van nutriëntenconcentraties, specifiek voor het Eems-Dollard gebied, 

worden momenteel nader onderzocht in opdracht van RWS. 

 

2.3  Oppervlak en kwaliteit estuariene gebieden  

Getijdengebied (sublitoraal en litoraal) 

Op basis van de ecotopenkaart van het Eems-Dollard gebied is het huidige oppervlak van de 

geulen en permanent ondergedoken wadplaten (sublitoraal) ongeveer 24.300 ha (Ysebaert et 

al. 2016). Het oppervlak droogvallende platen (litoraal) is ongeveer 29.600 ha (Ysebaert et al. 

2016). Sinds 1995 is het areaal droogvallend getijdegebied in het mondingsgebied en in het 

middengebied toegenomen van 47% tot 53% in 2014 (RWS data). Wadplaten in de Dollard 

hebben de grootste variatie in droogvalduur. Droogvalduur op Hond en Paap en het 

middendeel zijn het kortst. Het sediment in de Dollard is zeer slibrijk (mediane korrelgrootte = 

mgs = 84 µM). Richting het middendeel (mgs = 110 µM) en het mondingsgebied (mgs = 139 

µM) wordt het zandiger (Compton et al. 2013, Baptist 2017).  

 

Toekomstige ontwikkelingen  

De import van zand naar het Eems-Dollard gebied is heel gering en zal slechts beperkt 

toenemen bij zeespiegelstijging (Dankers 2019). Modelberekeningen geven aan dat de zandige 

platen maar ten dele zullen kunnen meegroeien met de zeespiegelstijging (van Maren et al. 

2019). Hierdoor zal er een kleine verschuiving kunnen plaatsvinden van het areaal litoraal naar 

sublitoraal in de toekomst (van Maren et al. 2017). Slibrijke platen groeien naar verwachting 

grotendeels mee. Slib is, in tegenstelling tot zand, wel voldoende aanwezig in het estuarium, 

waardoor de slibrijke platen redelijk goed meegroeien met zeespiegelstijging (Dankers 2019). 

In de huidige situatie zijn de slibrijke platen van de Dollard al lange tijd redelijk stabiel. De 

zeespiegelstijging zal naar verwachting tot meer sedimentatie van slib leiden, ook in veel 

ondiepe gebieden waar voorheen voornamelijk zand sedimenteerde (Dankers 2019). De 

zandige platen worden iets slibrijker, de al slibrijke platen blijven zeer slibrijk. Het systeem 

wordt slibrijker en het zeer slibrijke deel schuift op en wordt groter richting het mondingsgebied. 

De troebelheid van het water neemt, door de opwerveling van slib van de bodem, toe. Voor 

meer details over deze ontwikkelingen verwijzen wij naar het kennispaper Hydromorfologie 

(Dankers 2019).  
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Wat zijn de kennisleemtes? 

Kennisleemtes met betrekking tot dit onderwerp worden in detail besproken in de Kennispaper 

Hydromorfologie.  

Kwelders (supralitoraal) 

Het merendeel van het kwelderareaal ligt in de Dollard, met een oppervlak van bijna 750 ha in 

het Nederlandse deel (Jentink 2018) en 250 ha in het Duitse deel (Baptist & Elschot 2018). In 

Duitsland worden de kwelders als onderdeel van de zeewering beschouwd. Om deze reden en 

omdat ze kwetsbaar liggen t.o.v. NW-ZW wind wordt de kwelderrand daar grotendeels goed 

vastgelegd (Hofstede 2003). Het totaaloppervlak aan kwelder in de Dollard is in de periode 

2010-2015 nagenoeg gelijk gebleven aan de periode 1998-2003.  

 

In de verschillende kwelderzones zijn wel veranderingen te zien (Jentink 2018, fig. 2-6): 

 

 Pionierzone (laagst begroeide kwelderzone, twee maal per dag overspoeld): afname in 

oppervlak 

 Lage kwelder: sterke toename te zien in oppervlak van 107 ha. 

 Middelhoge kwelder: toename in oppervlak 

 Hoge kwelder: toename in oppervlak 

 Climax zone (eindstadium van successie, vaak met riet): toename in oppervlak 

 Brakke kwelder (met zoet en zout water): afname in oppervlak met 136 ha 

 

Veel kwelders in Nederland laten een vegetatieontwikkeling zien die in de richting gaat van een 

eindfase van de successie, i.e. met Zeekweek als dominerende soort (Van Wesenbeeck et al. 

2014). In brakke getijdenwateren zoals de Dollard, domineert Riet de climaxvegetatie.  
 

 

 

 

Figuur 2-6 Vergelijking van vegetatiesamenstelling (in KRW-kweldertypen) tussen het gebied van het Groninger 

Landschap en het gebied in particulier beheer (figuur overgenomen vanuit RWS data). 

 

Er is een duidelijk verschil zichtbaar tussen vegetatiesamenstelling van de particuliere kwelders 

en kwelders van het Groninger Landschap; de particuliere kwelder heeft naar verhouding een 

veel groter areaal Lage kwelder en een veel lager areaal aan climax vegetatie met riet. De 

achteruitgang van de brakke- en pionierkwelder en de toename van de lage kwelder vinden in 

beide gebieden plaats. Het verschil in areaal Lage kwelder tussen beiden delen, kan verklaard 

worden door een verschil in begrazingsdruk: in het deel van Stichting Groninger Landschap is 

er sprake van ongeveer 1.0 GVE (Groot Vee Eenheid per hectare) t.o.v. 2.5 GVE in het 

particuliere deel (Esselink et al., 2011). Intensieve begrazing remt successie (o.a. Esselink et 
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al., 2011; Van Wesenbeeck et al. 2014) en maakt kwelders gevoeliger voor erosie (Esselink et 

al., 2011). De mate waarin dit gebeurt, is echter ook afhankelijk van de afwatering en de 

begrazingsdruk door ganzen (o.a. Esselink et al., 2011; Van Wesenbeeck et al. 2014). 

 

Als maat voor kwelderkwaliteit, kan de verdeling van vegetatiezones worden gebruikt (Jentink 

2018). Op basis hiervan is de kwaliteit van de kweldervegetaties in het Eems-Dollard verbeterd 

ten opzichte van de periode 1998-2003 (fig. 2-6).  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Het is de verwachting dat kwelders in hoogte zullen meegroeien met zeespiegelstijging 

(Dankers 2019). Voor de ontwikkeling in areaal onder invloed van erosie en sedimentatie zijn 

echter geen goede modelberekeningen, maar de kans op autonome uitbreiding van het 

kwelder areaal is klein. Er is nu al sprake van afslag van de kwelders waardoor er nauwelijks 

tot geen uitbreiding is en bij een stijgende zeespiegel wordt het risico op afslag groter (Esselink 

et al. 2011). Waar afslag als probleem wordt ervaren, kan de ontwikkeling van rietvelden op de 

kwelderrand worden bevorderd (Esselink et al. 2011). Om verdere afslag in de toekomst tegen 

te gaan of bij streven naar uitbreiding van het kwelderareaal is het (deels) vastleggen van de 

kwelders noodzakelijk.  

 

In dit verband is het relevant dat het beheer van de Nederlandse vastelandskwelders 

gekenmerkt wordt door een sterke neiging om in te willen grijpen en te willen sturen. Daarmee 

verliezen we mogelijkerwijs essentiële informatie over lange-termijn ontwikkeling van deze half-

natuurlijke vastelandskwelders. Van Wesenbeeck et al. (2014; zie ook Esselink et al. 2017) 

bevelen daarom aan om zeker niet overal kwelders vast te leggen, en over langere termijn te 

blijven monitoren, en te zoeken naar een nog beter begrip van het ontstaan en eroderen van 

kwelders. Zo kan ook onderzocht worden of kweldergroei zonder landaanwinnings-

/kwelderwerken en zonder begrazing met vee kan resulteren in de ontwikkeling van natuurlijke 

kwelders in luwe zones. Natuurlijke kwelders, zoals die heel vroeger bestonden voor de start 

van de dijkenbouw, ontbreken nu volledig langs de vastelandskust doordat landeigenaren 

vanaf de 17e eeuw begonnen met stimulatie van kwelderaanwas voor landaanwinning 

(Dijkema et al. 2009). 

 

Volgens Esselink et al. (2019) en de Vlas et al. (2013) is de diversiteit aan planten, 

ongewervelden, broedvogels en overwinteraars op de kwelder gebaat bij een ruimtelijke 

combinatie of mozaïek van verschillende beheervormen en meer natuurlijke 

kwelderontwikkeling: intensieve beweiding, extensieve beweiding en ook de beheervariant 

“niets doen” zou onderdeel moeten zijn van een dergelijk mozaïekbeheer. Met de bestaande 

verschillen in beheer tussen de kwelders van Het Groninger Landschap en de particuliere 

kwelders is van een dergelijk mozaïek nog geen sprake, omdat natuurlijke onbegraasde 

kwelders ontbreken.  

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

Het is wenselijk om een nog beter begrip te verkrijgen van het ontstaan en eroderen van 

kwelders om in de toekomst met meer vertrouwen tot een lange termijn, dynamisch 

kwelderbeheer te komen (Van Wesenbeeck et al. 2014). Het is daarbij vooral de vraag waarom 

kwelders in de Dollard niet vanzelf aangroeien. Onderzoek naar de ontwikkeling van natuurlijke 

kwelders zonder begrazing (bijv. in luwe zones in de Dollard met minimaal menselijk ingrijpen) 

is wenselijk.  
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2.4 Estuariene soorten en soortgroepen  

In dit kennisdocument is gekozen om de volgende groepen organismen te behandelen: de 

algen (in het water en op de platen), zeegras, zoöplankton, macrozoöbenthos, hyperbenthos 

(krabben en garnalen), vissen, vogels en zoogdieren (BOEDE 1985, Baretta & Ruardij 1988a). 

Deze lijst is niet uitputtend, maar dient het doel van dit document, namelijk een beknopt 

overzicht geven van de meest recente kennis van de ecologie.   

Primaire producenten  

Aan de basis van het voedselweb in het Eems-Dollard gebied staan grotendeels algen, die 

leven op het sediment van (droogvallende) wadplaten (microfytobenthos) en in de waterkolom 

(fytoplankton). Opgewerveld microfytobenthos is ook terug te vinden in de waterkolom en vormt 

een belangrijk onderdeel van de primaire productie (De Jonge 1995; Christianen et al. 2017).. 

Lichtomstandigheden en de beschikbaarheid van nutriënten in het water zijn sleutelfactoren 

voor de primaire productie.  

 

De grootste hoeveelheid van de primaire productie vindt vooral plaats in het mondingsgebied 

wat verklaarbaar is door het grote oppervlak, in combinatie met een lagere troebelheid dan in 

het middengebied en in de Dollard. De Bruto Primaire Productie van de waterfase lag in de 

periode 1955-80 hoger dan in de jaren 2005-2013 (tabel 2.2, fig. 2-7). De algengroei in de 

Dollard en het Middengebied wordt voornamelijk gelimiteerd door licht vanwege de hoge 

slibconcentraties in het water (o.a. De Jonge & Schückel 2019a,b). Nutriënten kunnen voor 

korte tijd beperkend zijn, terwijl licht dat altijd is (vanwege de slibconcentraties).  

 

Tabel 2.2. Fytoplankton primaire productie en de licht extinctiecoëfficiënt (kd) in het Eems-Dollard gebied over de 

periode 1955-2005 (tabel uit De Jonge & Schückel 2019a). 
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Figuur 2-7  Bruto Primaire Productie van de waterfase in de periode 1978-1980, vergeleken met 2012-2013. Stations 

liggen vanaf west naar oost in het estuarium. Station 1 en 2 liggen in het mondingsgebied, stations 3 en 4 liggen in het 

middendeel en station 5 en 6 liggen in de Dollard. (figuur uit Taal et al. 2015).  

 

 

Naast algen is detritus ook een zeer belangrijke voedselbron aan de basis van het voedselweb. 

In het Eems-Dollard gebied is het belang van detritus ongeveer even groot als dat van algen. 

Ook zijn er aanwijzingen dat, naast het feit dat het een belangrijke voedselbron is, detritus als 

buffer fungeert bij een afname in algen (De Jonge & Schuckel 2019a). De mate waarin hiervan 

gebruik wordt gemaakt, hangt af van het dieet van soorten (d.w.z. hoe groot het aandeel 

detritus is in hun dieet en of ze kunnen wisselen tussen algen en detritus). Bij een verdere 

afname van primaire productie kunnen soorten die met name op detritus leven, zoals wormen, 

beter overleven. Bij systeemgericht beheer is het daarom belangrijk om ontwikkelingen in 

zowel algen als detritus te volgen en te duiden (De Jonge & Schuckel 2019a). 

 

Wat is het probleem? Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

Door De Jonge & Schückel (2019) is berekend dat de primaire productie van het fytoplankton 

onder invloed van de troebelheid met ca. 60% zou zijn afgenomen ten opzichte van 1950/1960. 

Die berekeningen stroken goed met de productiemetingen in de jaren 2011-2013 (Brinkman & 

Tamis 2017).Vooral de afname in het mondingsgebied was verantwoordelijk voor de totale 

afname in primaire productie van het gehele estuarium (fig. 2-7 met tijdreeks 1978-2013). Een 

verklaring voor de lage primaire productie door pelagische algen in met name het 

Middengebied en de Dollard is het effect van lichtlimitatie door het hoge slibgehalte in de 

waterkolom. Dit is ook de belangrijkste conclusie van Brinkman & Tamis (2017) en Colijn 

(1982). In het mondingsgebied spelen, naast de slibconcentraties, mogelijk ook nutriënten een 

rol (Brinkman et al. 2014). Het mondingsgebied wordt sterk beïnvloed door de aan en afvoer 

vanuit de Waddenzee en Noordzee. Hier is, naast licht, ook fosfor limiterend.   

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De verwachting is dat de troebelheid - en dus de verminderde hoeveelheid licht in het water –

onder invloed van zeepspiegelstijging zal toenemen (Dankers 2019). Door de vertroebeling is 
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de verwachting dat de primaire productie ook verder zal afnemen. In het middengebied zal dit 

effect het sterkst zijn omdat met de troebelheid in de Dollard al zo hoog is dat er nu al 

nauwelijks pelagische primaire productie plaatsvindt. Het mondingsgebied wordt vooral 

gestuurd door processen in de Waddenzee en wordt niet tot nauwelijks beïnvloed door de hoge 

slibconcentraties in de Dollard en de Eems rivier.  

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

Het is duidelijk dat de primaire productie in het Eems-Dollard gebied is afgenomen door de 

toegenomen troebelheid. Met passende maatregelen t.a.v. de slibconcentraties is de primaire 

productie met name in het middendeel (d.w.z. ten zuiden van de Eemshaven) te verbeteren. 

Het mondingsgebied kan daar mogelijk ook van profiteren, maar dit gebied is veel sterker 

Waddenzee/Noordzee gestuurd. Hoe de primaire productie zich de laatste jaren heeft 

ontwikkeld, is minder duidelijk. Momenteel vindt er in dit kader onderzoek plaats door het NIOZ 

waarbij de benthische en pelagische primaire productie in het Eems-Dollard gebied in kaart 

wordt gebracht.   

 

Zeegras 

Klein Zeegras (Zostera noltii) komt vrijwel alleen voor op het Voolhok. Groot zeegras (Zostera 

marina) groeit op de droogvallende platen Hond-Paap in het middengebied, maar is sinds 2004 

sterk afgenomen in areaal en bedekking. De afname van zeegras en mosselbanken op De 

Hond-Paap en Voolhok heeft zich na 2008 doorgezet. Beide zijn anno 2015 (zo goed als) 

verdwenen. Er is vervolgens weer een lichte toename te zien in 2018, maar de bedekking van 

zeegras is minder dan 5% op dit oppervlak (fig. 2-8). 

 

De aangroei en verlaging van het plaatsysteem Hond-Paap rond het jaar 2002 (i.e. verandering 

in de hoogteligging van het systeem) is mogelijk het mechanisme achter de toe- en afname van 

het Groot zeegras (fig. 2-9. Jager, 2013). Dit wordt nader onderzocht door De Rijksuniversiteit 

Groningen (RuG). De gaswinning heeft tot een bodemdaling van de Paap geleid en dat leidt tot 

lichtproblemen voor Z. marina (De Jonge & De Jong 1992). Een afname in licht als gevolg van 

de toename in sedimentconcentraties in het water, heeft naar verwachting de diepte waar 

Groot zeegras kan groeien ook beperkt (Jager 2013). Geschikt leefgebied voor zeegras komt 

daardoor van twee kanten in de knel te zitten (Jager 2013). Daarnaast is de plaat een stuk 

slibbiger geworden.  

 

 

 

Figuur 2-8 Trend in Groot zeegrasbedekking met bedekking <5% en >5% (ha) op Hond en Paap, conform (Govers, 

2019a) Figuur uit Sas (2019), data afkomstig van RWS. 
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Figuur 2-9. Ruimtelijke verspreiding van Zostera marina en hoogteligging van de platen bij Hond-Paap en Voolhok voor 

de jaren 2004-2011. Zie voor een  langere tijdreeks Jager (2013). Figuur uit Jager 2013, data afkomstig van RWS. 

 

Figuur 2-9 laat zien dat de as van de getijdenplaat verschuift van N-Z naar NNO-ZZW en 

daarmee de hoogteligging van het zeegras. Deze figuur laat ook zien dat de plaat korter wordt, 
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in het zuiden weg erodeert en in het noorden een hoge kop heeft gevormd daar waar vroeger 

de Hond nauwelijks begaanbaar was vanwege al het slib dat er lag. 

 

Wat is het probleem? Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

Groot zeegras neemt af en is alleen nog in lage dichtheden te vinden. Klein zeegras neemt ook 

af sinds decennia in de gehele Waddenzee, afgezien van een aantal locaties zoals 

Groningerwad en Rottum. In het meest recente Quality Status Report (Dolch et al. 2017) wordt 

gespeculeerd over factoren die allemaal mogelijk een reden kunnen zijn voor de slechte status 

van Zeegras in de Nederlandse Waddenzee, waaronder het Eems Dollard estuarium. Zoals 

hierboven benoemd is een verandering in hoogteligging waarschijnlijk relevant voor het 

verdwijnen van zeegras uit het Eems-Dollard gebied. Het dalingsgebied van het Slochteren 

veld reikt tot in het Eems-Dollard gebied met op de Hond en Paap ~18-22 cm daling in 2013 

(NAM 2015). 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

De verwachting is dat zeegras verder zal afnemen. Het lichtklimaat is niet toereikend. 

Zeespiegelstijging i.c.m. bodemdaling zal de huidige situatie hoogstwaarschijnlijk verslechteren 

doordat Hond-Paap niet voldoende meegroeit en er daardoor minder geschikt areaal voor 

zeegras beschikbaar is. In aanvulling daarop zijn zeespiegelstijging en een veranderend 

stormpatroon bedreigingen voor zeegras vanwege sterke golfslag en bijbehorende 

sedimentinstabiliteit (Dolch et al. 2017). Daarnaast kunnen ook pieken in zomertemperatuur 

een negatief effect hebben doordat zeegras kan worden verstikt door macroalgen of verdroogt 

tijdens droge, warme zomers.  

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

Het identificeren van de belangrijkste lokale stressfactoren (zoals bijv. Phytophthora-infectie en 

nutrientenverhoudingen en -concentraties) geeft inzicht in de oorzaak van de slechte status 

van Zeegras in het Eems-Dollard gebied (Dolch et al. 2017). Momenteel worden meerdere 

kennisvragen onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen. 

Zoöplankton 

Zoöplankton vormt een belangrijke schakel tussen primaire productie en carnivoren 1 hoger in 

de voedselketen (BOEDE, 1985). Met name copepoden (mesozoöplankton) uit deze groep zijn 

een belangrijke voedselbron voor vissoorten als haring, sprot en diklipharders (Van der Veer 

2019). Er is echter een duidelijk hiaat in de kennis over deze groep. Er zijn enkele 

beschrijvende publicaties over de soortensamenstelling van zoöplankton in het Eems-Dollard 

gebied van eind jaren 1980 (beschreven in Jonge & Brauer 2006) en een dynamische 

modelstudie (Baretta en Ruardij, 1988b). Daarnaast laten De Jonge & Beuskekom (1992) en 

Loebl & Beusekom (2008) zien dat microzoöplankton een belangrijke rol speelt  in het 

reguleren van fytoplankton en wel tot 123% van het fytoplankton kan weg grazen.   

 

Wat is het probleem? Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

Microzoöplankton speelt een belangrijke rol in het voedselweb. Het is de verwachting dat de 

negatieve effecten van de hoge slibconcentraties op primaire productie doorwerken op 

zoöplankton en dat de biomassa microzoöplankton is afgenomen (De Jonge & Schückel 

2019a). Er ontbreken echter recente veldgegevens en/of publicaties om recente ontwikkelingen 

in kaart te brengen.  

 

 

                                                      
1
 Larven en jongen van vis, garnalen en andere zeedieren zijn afhankelijk van plankton. Ze vallen overigens 

aanvankelijk ook onder het zooplankton, maar ontgroeien dat stadium. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

Er is weinig bekend over de ontwikkelingen in zoöplankton en hoe deze groep zich gaat 

ontwikkelen in de Waddenzee en Noordzee onder invloed van toenemende troebelheid, 

zeespiegelstijging en klimaatverandering. Effecten van troebelheid, zeespiegelstijging en 

klimaatverandering zullen afhankelijk zijn van het metabolisme van deze 'consumenten' en de 

beschikbaarheid van voedsel; en sterk variëren door omgevingscondities en voedselweb 

interacties (O’Conner et al. 2009).  

Macrobenthos (macrofauna, mosselen en Japanse oesters) 

 

Macrofauna 

Recent zijn er twee datasets geanalyseerd die inzicht geven in de macrofauna in het Eems-

Dollard gebied. Compton et al. (2017) hebben data vergeleken van de periode 1974-1975 

(BOEDE) en 2009-2014 (SIBES) en vonden verschillen in ontwikkeling van benthossoorten 

tussen de verschillende gebieden binnen het Eems-Dollard gebied (fig. 2-10): 

 In het mondingsgebied is de benthische biomassa toegenomen, waarbij de biomassa van 

zowel wormen als van schelpdieren (met name kokkels) is toegenomen (Compton et al. 

2017). In 2011 was er een goede broedval van kokkels (piek in 2012, figuur 2-10), wat een 

rol kan spelen in de toename 

 In het middengebied is in de afgelopen vier decennia een sterke afname van de totale 

benthische biomassa waargenomen, veroorzaakt door een afname van 

schelpdierbiomassa (met name Strandgaper en Kokkel). Er heeft daarbij een verschuiving 

plaatsgevonden van een door tweekleppigen gedomineerd benthisch systeem naar een 

door wormen gedomineerd benthisch systeem.  

 In de Dollard is de benthische biomassa eveneens afgenomen, grotendeels door een 

afname in Strandgapers, die sterk meewegen in de biomassa.  

 

 
 

Figuur 2-10. Gemiddelde totale biomassa (AFDM g.m
-2
) van alle soorten samen voor de verschillende surveys. Grijze 

cirkels (matched) bestaan uit soorten die zijn gevonden in beide surveys (figuur uit Compton et al. 2017).  

 

In het kader van MWTL wordt al decennia bemonsterd op de Heringsplaat in de Dollard. Ook 

op de Heringsplaat is de totale biomassa sterk afgenomen sinds 1991 (RWS data, fig. 2-11). 

Hier bestaat de bodemfauna tegenwoordig voornamelijk uit borstelwormen, 

wadkreeftjes/slijkgranalen, brakwaterhorentje, wadslakjes, en in mindere mate uit nonnetjes en 

strandgapers (fig. 2-11). In de jaren 90 was de biomassa van nonnetjes, strandgapers, maar 

ook van borstelwormen aanzienlijk hoger.  
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Figuur 2-11. Biomassa van bodemfauna op de Heringsplaat (Dollard) per m
2
 in de periode 1991-2017, met een afname 

van de totale biomassa aan bodemfauna (C. Schmidt - RWS).  

 

Bij de analyses is het aantal meetpunten in de tijd (Compton et al. 2017) en ruimte (RWS data) 

beperkt en is er sprake van veel variatie. Beide analyses zijn echter consistent met elkaar en 

wijzen op een afname van biomassa in de Dollard. 

 

Wat is er aan de hand en wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

Er is een afname in biomassa van bodemfauna in het middendeel en de Dollard te zien vanaf 

de jaren 1970-1990 tot nu. Daarnaast is ook een verandering in soortensamenstelling te zien. 

De afname in biomassa kan worden geassocieerd met de sanering van de afvalwaterstroom 

vanuit de Westerwoldsche Aa (Essink 2003, De Jonge & Schückel 2019). De Jonge & 

Schückel (2019) berekenen hiervoor een totale biomassa afname van 12,5% voor de Dollard 

door de afname in organische belasting over de periode 1955-2005. Prop (1998) laat een 

duidelijke correlatie zien tussen biomassa afname van bodemfauna (i.r.t. trekvogels) en 

vermindering van organische belasting. In de vergelijking zoals Compton et al. (2017) die 

maakt tussen 1974-1979 en 2009-2014 speelt de sterke vermindering van de organische 

belasting van het systeem begin jaren ‘90 dus een zeer belangrijke rol. Wij bevelen aan om te  

onderzoeken of dit de afgelopen 10-15 jaar ook nog een rol heeft gespeeld of dat er andere 

oorzaken zijn bijv. hoge concentraties slib in de bodem, aangezien op basis van data op de 

Heringsplaat de afname in benthos door lijkt te gaan. 

 

Naar verwachting spelen ook de toegenomen slibconcentraties een belangrijke rol. Hoge 

slibconcentraties hebben negatieve effecten op de bodemfauna en dan vooral op filterende 

organismen, zoals mosselen en oesters. Hoge concentraties anorganisch slib belemmeren de 

voedselfiltratie en in combinatie met de afgenomen primaire productie leidt dit tot verminderde 

groeimogelijkheden voor deze soorten (Widdows et al. 1979, Barillé et al. 1997). Daarnaast 

spelen ook andere drukfactoren, zoals hoge slibgehalte in de bodem en daarmee de 

geschiktheid voor vestiging een rol (zie volgende paragraaf).  
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Door de toename van Alitta succinea en de invasieve soort Marenzelleria viridis heeft voor een 

verschuiving in de wormenbiomassa gezorgd. Daarnaast is de schelpenbiomassa afgenomen. 

Een deel van de afname in totale biomassa in het middeldeel van de Eems is gerelateerd aan 

de afname van de biomassa van de Strandgaper (Mya arenaria) in de hele Waddenzee. Als 

verklaring hiervoor wordt o.a. het uitblijven van goede broedval gegeven, als gevolg van 

mildere winters geassocieerd met klimaatverandering (Beukema 1992) òf dat 

overlevingskansen zijn afgenomen in het Eems-Dollard gebied als gevolg van hoge 

slibconcentraties (Compton et al. 2017; en referenties hierin). De Strandgaper is een 

waterfilterende soort, die heel gevoelig is voor extra slib in het water. Omdat de Strandgaper 

een langlevend, relatief groot schelpdier is dat als volwassen dier niet mobiel is, is hij ook 

gevoelig voor morfodynamische instabiliteit  (Wolff 1973). De Strandgaper doet het echter op 

meerder locaties in de Waddenzee slecht en de oorzaak daarvan is nog onduidelijk. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De verwachting is dat de biomassa aan macrofauna niet zal terugkeren naar niveaus van de 

periode 1970-1990. De verschuiving in de soortensamenstelling die heeft plaatsgevonden 

(Compton et al. 2017), zal waarschijnlijk doorzetten: door de hoge slibconcentraties en lagere 

fytoplanktonconcentraties in het water zal de soortensamenstelling verder verschuiven naar 

slibminnende soorten (zoals Ambergele zeeduizendpoot en Gewone groenworm). Soorten die 

het water filteren voor voedsel zullen het steeds moeilijker krijgen, ook omdat primaire 

productie af zal nemen bij een toename in troebelheid en de verhouding slib/voedsel zal 

toenemen. Mocht de troebelheid in de toekomst verder toenemen, dan is de verwachting dat 

ook de biomassa aan bodemfauna verder zal afnemen (De Jonge & Schückel 2019a).  

 

Door zeespiegelstijging is de verwachting dat het areaal aan droogvallende zandige platen 

afneemt. Hierdoor wordt het foerageergebied voor vogels verkleind. De mate waarin is 

afhankelijk van hoeveel areaal er daadwerkelijk gaat verdwijnen. Voor de slibrijke platen (in de 

Dollard) lijkt dit in de directe toekomst vooralsnog minder probleem op te leveren omdat de 

verwachting is dat deze (grotendeels) meegroeien.  

 

Zeewatertemperatuurstijging zal in de toekomst tot een verandering in soortensamenstelling 

leiden. Hoe die precies gaat veranderen is lastig te voorspellen. Soorten met een 

verspreidingsgebied ten zuiden van Nederland zullen naar het noorden oprukken en vaker 

voorkomen in de Nederlandse Waddenzee. Dit hoeft geen effect te hebben op de 

soortenrijkdom en totale biomassa. Over de periode 1978-2019 is de zeewatertemperatuur 

gemiddeld met 0,06-0,07 graden per jaar toegenomen in het Middendeel en de Dollard en met 

0,03 graden per jaar in het Mondingsgebied (Leuven concept). Grote pieken in temperatuur 

zoals de warme zomer van 2018 kunnen sterke effecten hebben op droogvallende soorten en 

mortaliteit veroorzaken (o.a. bij kokkels en zeegras; Troost & Van Asch 2018; WMR). Ook 

warme winters kunnen nadelig zijn voor schelpdieren, en dan met name voor de broedval (o.a. 

door timing die de (mis)match met fytoplanktonbloei bepaalt, en door toename in de 

aanwezigheid van garnalen; Philippart et al. 2003, Beukema & Dekker 2014, van der Heide et 

al. 2014).  

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

Het is de vraag welke van de factoren (troebelheid, slibconcentraties in de bodem, organische 

belasting) het belangrijkst is voor biomassa, verspreiding en soortensamenstelling van de 

bodemfauna. Daar zijn al wel ideeën over geformuleerd in de recente studies aan benthos en 

slib in het Eems-Dollard systeem (Compton et al. 2017; De Jonge & Schückel 2019): Parallel 

aan een -gesimuleerde- toename in troebelheid, is een afname in primaire productie en een 
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afname in de biomassa van de benthossoorten te zien. De verwachting is dus dat de 

macrofauna baat zal hebben bij een verlaging van de hoeveelheid slib.  
 

Mosselen en Japanse oesters 

Het areaal aan mosselbanken op De Hond-Paap (middengebied Eems-Dollard) nam, na een 

afname in 1998, sterk toe tot het jaar 2000, waarna het areaal min of meer stabiel bleef rond 

200 ha tot het jaar 2004 (Dankers et al. 2005, fig.2-12). De oppervlakte mosselbanken is 

vervolgens afgenomen van 118,3 ha in 2008 tot 12,8 ha in 2015 (Baptist & Geelhoed 2016). In 

2017 is een zaadbankje aangetroffen op de Hond in de Eemsmonding (van de Ende et al. 

2017) en is het areaal mosselbanken iets toegenomen ten opzichte van 2015. In 2018 zijn 

geen nieuwe zaadbanken gevonden en is het areaal pure mosselbanken in 2018 op Hond en 

Paap verder afgenomen (Van de Ende et al. 2017, 2018).  

 

 

Figuur 2-12. Areaal aan mosselbanken op de Hond-Paap (middengebied Eems-Dollard) van 2003-2018 (RWS Data) 

 

Het areaal aan Japanse oesterbanken in 2017 is ten opzichte van 2015 toegenomen. Deze 

toename is deels te danken aan de rekolonisatie van de oude oesterbanken (198 hectare) op 

de Hond en de Paap, waarop sinds 2014 geen levende oesters meer waren waargenomen 

(van de Ende et al. 2017; fig. 2-12). Het areaal gemengde banken (mosselen en Japanse 

oesters) en Japanse oesterbanken is ongeveer gelijk gebleven tussen 2017 en 2018 (Van de 

Ende et al. 2017, 2018). De Japanse oester is een interessante soort om te onderzoeken 

omdat we hieruit kunnen leren hoe deze soort zich ecologisch gaat inpassen of anderen gaat 

verdringen in het Eems-Dollard gebied.  

 

Wat is het probleem? Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

Mosselen zijn grotendeels uit het middengebied van het estuarium verdwenen. De verhouding 

van de concentraties voedsel en slib in de waterkolom is ongunstig met veel slib in verhouding 

tot voedsel. De soorten zijn echter ook gevoelig voor opeenvolgende jaren met slechte 

broedval en erosie (van platen). Mogelijk kunnen de mosselen en Japanse oesters zich samen 

wel handhaven in het middendeel, afhankelijk van de verhouding slib/voedsel in het water, de 

beschikbaarheid van geschikt plaatareaal met substraat en de broedval. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Als de troebelheid toeneemt in het middeldeel (het huidige leefgebied van mosselen en 

Japanse oesters), worden de leefomstandigheden voor beide soorten slechter doordat hoge 
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concentraties slib de voedselfiltratie belemmeren. In combinatie met de afgenomen primaire 

productie leidt dit tot verminderde groeimogelijkheden voor deze soorten (Widdows et al. 1979, 

Barillé et al. 1997).  

 

Daarnaast hebben hogere watertemperaturen invloed op de fenologie en ontwikkeling van 

volwassen mosselen, broedval, hun larven en het voedselweb. De locaties en omvang van 

geschikt habitat voor mossel- en oesterbanken zullen wijzigen met veranderingen in 

plaathoogte en hydrodynamica. Ten slotte is het waarschijnlijk dat door verminderde primaire 

productie de beschikbaarheid van voedsel voor inheemse blauwe mosselen zal verminderen. 

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

Er is weliswaar veel kennis over de biologie en de natuurwaarde van mossel- en oesterbanken, 

maar er is beter inzicht gewenst in de factoren die de ontwikkeling van mossel- en 

oesterbanken sturen (broedval, hydrodynamica, ijsgang en in het geval van het Eems-Dollard 

gebied ook troebelheid; Folmer et al.2017).  

 

Hoewel oesters en mosselen vergelijkbare effecten op het milieu hebben, is het belangrijk om 

de verschillen te begrijpen. Folmer et al. (2017) bevelen gericht grootschalig onderzoek aan 

naar verschillen in het functioneren van ecosystemen in de buurt van mosselbanken, 

oesterriffen en gemengde bedden / riffen met variabele samenstelling; 

Garnalen en krabben 

De biomassa aan ongewervelde dieren in het Eems-Dollard gebied bestaat voornamelijk uit 

garnalen en krabben. Tulp et al. (2012) laten -met de systematische gegevens uit de Demersal 

Fish Survey- zien dat er in de garnalenpopulatie in het gebied geen trend is waargenomen in 

de periode 1970-2010.  

 

Garnalen spelen een zeer belangrijke rol in het voedselweb. Ze zijn voedsel (voor vissen, maar 

ook voor zeehonden) en hebben zelf via predatie op de jonge stadia van tweekleppigen grote 

effecten op biomassa en productie daarvan (Beukema & Dekker 2014). Garnalen groter dan 

50mm hebben commerciële waarde voor de visserij, maar de Dollard en belangrijke delen van 

het middendeel zijn voor de Nederlandse garnalenvisserij gesloten (uitgekocht als mariene 

compensatie voor het ontwikkelen van de Eemshaven). In de monding en elders in de 

internationale Waddenzee staat de garnalenpopulatie onder druk van de visserij (Baer et al. 

2017). In recente jaren is het totaal van de vangsten in de Waddenzee vooral toegenomen. 

Baer et al. (2017) spreken het vermoeden uit dat mortaliteit van garnaal door garnalenvisserij 

relatief belangrijker is geworden dan natuurlijke predatie door vis, als gevolg van een 

overbevissing op vis. Systematische informatie over krabben ontbreekt.  

 

Wat is het probleem en wat zijn de verwachte ontwikkelingen 

Er is te weinig begrepen over de ontwikkelingen in hyperbenthos en de factoren daarachter om 

te voorspellen hoe deze groep zich gaat ontwikkelen in het Eems-estuarium en de hele 

Waddenzee onder invloed van toenemende troebelheid, zeespiegelstijging en 

klimaatverandering.  

 

Wat zijn de kennisleemtes?. 

Er zijn eerste stappen gezet om tot een meer duurzame exploitatie van garnalen in de 

Waddenzee te komen, maar dit wordt bemoeilijkt door gebrek aan betrouwbare methoden om 

de populatieomvang te schatten, de matig begrepen ruimtelijke en seizoenale spreiding, en 

een beperkt begrip van de factoren die van invloed zijn op de populatieontwikkeling (Tulp et al. 

2012; Baer et al. 2017).  
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Vissen  

Kraamkamerfunctie 

Het Eems-Dollard gebied fungeert als opgroeigebied (kraamkamer) van bodemvissen, zoals 

Schol en Bot, en van pelagische vissen, zoals Haring.  

 

 Jonge Schol ‘drijft’ als larve via selectief getijdentransport vanuit de Noordzee het 

estuarium binnen en ondergaat daar een metamorfose van vrij zwevend (transparant) 

larvenstadium naar een op de bodem levende platvis. Jonge Schol blijkt in aantallen te zijn 

afgenomen in het Eems-Dollard gebied. Dit komt overeen met de trend die in de hele 

Waddenzee wordt waargenomen, gerelateerd aan warmer zeewater en voedselbeperking 

in de zomer (Tulp et al. 2017). Oudere (1- en 2-jarige) Schol komt vrijwel niet meer voor in 

de Waddenzee, en dit gaat ook op voor het Eems-Dollard gebied (Jager et al. 2019).  

 Voor Bot is een toename in aantallen te zien, maar dit is niet terug te zien in biomassa. 

Waarschijnlijk komt dit door fluctuaties in jaarklassen.  

 Na een tijd van lage dichtheden, is er sinds 2010 een toename van (jonge) Haring in het 

Eems-Dollard gebied waarneembaar met de hoogste dichtheden in 2016 (Jager et al. 

2019).  

 

Trekvissen 

Het Eems-Dollard gebied fungeert ook als doortrekgebied voor trekvissen. 

 

 Spiering komt algemeen voor langs de Nederlandse kust, maar neemt af sinds 2010. De 

voortplanting vindt in het vroege voorjaar plaats in de zoetwaterzone van het estuarium 

(Jager et al. 2019). Vooral de jaarlijks optredende perioden van zuurstofloosheid in de 

Eems, in combinatie met hoge gehalten zwevende stof, in de periode mei-september, zijn 

funest en waarschijnlijk oorzaak van afname (Jager et al. 2019). Dit geldt ook voor 

trekvissen in het algemeen. 

 Voor de Glasaal geldt dat eind jaren negentig de aantallen sterk afnamen met een 

dieptepunt tussen 2008 en 2011. Daarna is het beeld erg wisselend met pieken 

(2013/2014) en dalen (2015) waardoor van een duidelijke trend geen sprake is. Nieuwe 

Statenzijl en Termunterzijl laten voor 2018 weer een piek / stijgende lijn zien (Jager et al. 

2019).  

 

In het Eems-Dollardgebied komen drie soorten voor die van belang zijn in het kader van 

bescherming op basis van de toewijzing als Natura2000-gebied. Het betreft de vissen Fint, 

Zeeprik en Rivierprik. Alle zijn anadrome soorten, i.e. vissen die als volwassen exemplaren 

vanuit zee de rivieren optrekken om daar te paaien. Nederland is de toegangspoort voor de 

paaipopulaties in Duitsland en België, in de stroomgebieden van o.a. de Eems. De prikken 

gebruiken ons land vooral als opgroeigebied voor de larven. 

 

 De Fint lijkt stabiel met waarden gelijk aan 2008-2010, maar trends zijn onzeker (Jager et 

al. 2019).  

 Voor Rivierprik en Zeeprik worden geen toenemende of afnemende trends waargenomen, 

in de meeste gevallen vanwege grotere onzekerheden in de berekende vangkansen door 

de lage aantallen en sterke wisselingen van jaar tot jaar. Het mechanisme achter deze 

ontwikkelingen heeft mogelijk te maken met de slechte toestand (waterkwaliteit) van het 

Eems-Dollard gebied en de Eemsrivier, maar kan ook te wijten zijn aan afsluitingen van 

waterlopen die op de Dollard uitkomen (verminderde doortrekmogelijkheden; Natura 2000-

beheerplan Waddenzee). 
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Wat is het probleem? Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

De afname van de totale visbiomassa in het Eems-Dollard gebied sinds 1985 is gestopt rond 

eind 1990, terwijl de afname in de westelijke Waddenzee nog doorgaat (Tulp et al. 2017). 

Trends in soorten suggereren dat er in het Eems-Dollard gebied niet iets fundamenteel anders 

aan de hand is dan in de Waddenzee zelf (fig. 2-13 Tulp et al. 2017). Over het algemeen geldt 

dat soorten die het slecht doen in het Eems-Dollard gebied zoals Schol, Schar, Tong, 

Kabeljauw en Puitaal, het ook slecht doen in andere gebieden in de Waddenzee. Bot, Griet en 

Haring lijken het beter te doen in het Eems-Dollard gebied dan in de rest van de Waddenzee 

(Tulp et al. 2017).  

 

 

Figuur 2-13 Trends in totale vis biomassa in verschillende deelgebieden langs de Nederlandse kust tm 2014 (figuur 

overgenomen uit Tulp et al. 2017).  

Het is mogelijk dat de toegenomen slibconcentraties in het Eems-Dollard gebied een rol 

hebben gespeeld in de afname van de totale visbiomassa al daar. De Jonge & Schückel 

(2019a) berekenden een afname in visbiomassa van ~20% op basis van afgenomen primaire 

productie en verschuiving naar alternatief voedsel (detritus). Dit komt overeen met de afname 

die zichtbaar is in de trend van Tulp et al. (2017). Daarnaast remmen de hoge slibconcentraties 

mogelijk ook herstel, zoals bijvoorbeeld in het geval van Spiering die mogelijk afneemt door de 

hoge troebelheid. Maar er is echter nog onvoldoende duidelijkheid over troebelheid, primaire 

productie en slibgehalte van de bodem in relatie tot de voedselsituatie voor vissen in het Eems-

Dollard gebied en in vergelijking met andere estuaria. 
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Daarnaast lijken ook andere processen een rol te spelen bij de ontwikkeling van de visstand. 

Onderliggende mechanismen zijn complex en maar voor enkele soorten onderzocht. 

Mechanismen die een rol spelen zijn zeewatertemperatuurstijging, waardoor voedseltekort, 

groeilimitatie en zuurstoflimitatie optreedt. Maar ook veranderingen in leefgebied (afname 

mosselbedden en zeegras, baggeren, suppleren, barrières in migratie, verandering in paai- en 

kraamkamergebied), visserij en nutriëntendynamiek kunnen effect hebben (Tulp et al. 2017 en 

referentie daarin).  

 

Een algemeen erkend probleem voor trekvissen in het gehele estuarium is een gebrekkige 

verbinding met het achterland door de aanwezigheid van waterbouwkundige werken. Het 

(grootschalige) gebruik van koelwater werd door Jager (2010) als een probleem voor vis op de 

kaart gezet. In de getijdenrivier is het probleem voor vis overigens evident met uitdrukkelijke 

perioden en plaatsen van zuurstofloosheid en een gebrek aan geschikt voortplantingshabitat 

voor kenmerkende vissoorten (Scholle et al. 2007; Bos et al. 2012).  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Hoe de visstand (biomassa, aantallen) zich gaat ontwikkelen in het Eems-Dollard gebied is niet 

te voorspellen. Ondanks deze onzekerheden is het, gezien de temperatuurgevoeligheid van de 

vissoorten, wel de verwachting dat er bij de voorspelde temperatuurstijgingen negatieve 

effecten kunnen optreden. Welke dat precies zijn, is nog niet duidelijk. 

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

De afgenomen primaire productie heeft naar verwachting een rol gespeeld in de afname in 

biomassa vis (De Jonge & Schückel 2019a) Het is echter nog de vraag welke processen 

sturend zijn in de ontwikkelingen in de visstand specifiek voor het Eems-Dollard gebied en wat 

precies de negatieve effecten van zeewatertemperatuurstijging op vissoorten zijn. Het meer 

algemene pleidooi voor een beter begrip van het functioneren van het voedselweb in de drie 

deelgebieden heeft ook geldigheid voor vis: er is een beter begrip gewenst van het effect van 

slibgehalte van de bodem en troebelheid op de voedselsituatie voor vissen (en daarnaast ook 

van andere soorten die mogelijk last hebben van te veel slib). Seizoensmetingen van de 

visstand van de diverse soortsgroepen (ook aan soorten specifiek voor de Dollard) draagt hier 

aan bij. Het voedsel van de vissen kan kwalitatief worden onderzocht door maaginhouden van 

vis te onderzoeken met eDNA-technieken. 

Vogels 

Het Eems-Dollard gebied is voor zowel broed- als niet-broedvogels een belangrijk gebied (Blew 

et al. 2017; Koffijberg et al. 2017). De waargenomen trends zijn recent beschreven in Koffijberg 

& van Winden (2019).  

 

De indruk bestaat dat broedvogels het in het Eems-Dollard gebied sinds 1990 gemiddeld beter 

doen dan in de Waddenzee als geheel. Daarbij gaat het in het Eems-Dollard gebied echter 

soms wel om kleine aantallen. Positieve trends in het Eems-Dollard gebied zijn te zien bij de 

Bergeend, Krakeend, Kleine mantelmeeuw, Visdief en Noordse stern. Waddenzeebreed doen 

deze soorten het minder goed tot slecht. De Scholekster, Bontbekplevier en Wilde eend laten 

stabiele trends zien in de Dollard, terwijl deze soorten het Waddenzeebreed slechter doen. In 

het Eems-Dollard gebied zijn er voor Kluut, Grutto, Tureluur en Zilvermeeuw negatieve trends 

te zien. Deze soorten doen het in de gehele Waddenzee ook slecht. De aanleg van 

predatorvrije broedlocaties (Punt van Reide, Polder Breebaart, 'Klutenplas'; Koffijberg et al. 

2017; Bos et al. 2018) draagt lokaal positief bij aan het uitkomstsucces van nesten, maar 

predatie wordt net als op de andere vastelandkwelders als een sterk limiterende factor gezien 

(van Ulzen & Mulder 2018). Het feit dat in een beschermde predatievrije omgeving makkelijk 
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nieuwe vestigingen ontstaan, en succesvol zijn qua broedresultaten (De Boer 2018, Van Assen 

& Postma 2019), suggereert dat de voedselsituatie voor de betrokken soorten niet beperkend 

is, maar nadere informatie hierover is wenselijk.  

 

Voor de niet-broedvogels is in het Eems-Dollard gebied een toename te zien bij soorten die 

ook in de (Nederlandse) Waddenzee een opwaartse trend laten zien. Een aantal algemeen 

voorkomende soorten dat in de Waddenzee afneemt, neemt ook hier af. Wat duidelijk verschilt, 

is de afname van de Rosse Grutto. Deze contrasteert met de stabiele populatie in de 

internationale Waddenzee en de toename in de Nederlandse Waddenzee. Er is bij deze soort 

in de afgelopen 30 jaar een duidelijke verschuiving zichtbaar van de aantallen vogels van de 

oostelijke Waddenzee naar het westelijke deel. Mogelijk speelt de afname in wadpieren een 

rol. De aantallen Bergeenden, Kluten, Zilverplevieren, Bonte strandlopers en Zwarte ruiters in 

het Eems-Dollard gebied zijn stabiel. Langs de dijken van de Eems zijn de mogelijkheden om 

te overtijen beperkt. Gebieden met een (brede) kwelder, zoals op de Punt van Reide, bieden 

duidelijk meer mogelijkheden. De telgegevens laten het relatieve belang van de regio zien voor 

soorten als Zwarte Ruiter, Brandgans, Kluut, Wintertaling en Bontbekplevier, waarvan 

verhoudingsgewijs relatief veel vogels in het Eems-Dollard gebied voorkomen.  

 

Figuur 2-14 Trends in aantallen (seizoensgemiddelden) geaggregeerd naar voedselgroep. De eerste drie figuren tonen 

de ontwikkelingen per hoofdgroep en subgroep, de laatste figuur laat de ontwikkeling voor alleen de hoofdgroepen 

zien. Indeling in voedselgroepen naar Hornman et al. 2019 (figuur overgenomen uit Koffijberg & van de Winden 2019). 
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Opvallend zijn de gemiddeld negatieve ontwikkelingen bij de bodemdier (benthos) eters, zowel 

soorten die specifiek van schelpdieren leven (bijv. duikeenden, Scholekster) als soorten die 

specifiek afhankelijk zijn van wormen (plevieren en strandlopers)(fig. 2-14). Schelpdiereters 

nemen ook landelijk af. Alleen de bodemdiereters met een bredere en gemengde dieetkeuze 

zoals de Bergeend en Wulpen (ook buiten het estuarium), de "overige bodemdiereters", doen 

het gemiddeld beter. Viseters zijn vooral de afgelopen tien jaar afgenomen en dan vooral 

soorten die pelagische vis eten, zoals de Fuut en Middelste en Grote Zaagbek (Koffijberg & 

van de Winden 2019). Voor Noordse stern en Visdief zijn de trends onzeker. De Lepelaar 

(viseter in de oeverzone) doet het wel goed (fig. 2-13). 

Wat is het probleem? Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?  

Op basis van langjarige datareeksen en correlaties vinden Prop et al. (2012) een sterke 

aanwijzing dat de talrijkheid van vogels in de Dollard gestuurd wordt door het lokale 

voedselaanbod, maar een beter begrip van oorzaken achter de waargenomen trends in niet-

broedvogels is wenselijk (Blew et al. 2017). Van de in het Actieplan Broedvogels (van Ulzen & 

Mulder 2018) voor broedvogels beschreven knelpunten voor de Waddenzee als geheel, zijn 

met name de hoge predatie en het overstromingsrisico van nesten voor het Eems-Dollard 

gebied relevant. Omdat van enkele vogelsoorten onvoldoende bekend is wat de beperkende 

factoren zijn geeft het Actieplan een onderzoeksagenda (zie onder kopje 'kennisleemten'). 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De klimaatverandering zorgt mogelijk voor meer voorjaars/zomerstormen, waardoor vaker 

nesten wegspoelen en jongen vaker sterven door onderkoeling. De predatiedruk zal in de 

huidige landschappelijke context niet minder worden, eerder meer (Belting, pers. med.). In 

Duitsland heeft de Wasbeerhond zich gevestigd, en het is aannemelijk dat deze binnen enkele 

jaren ook in het Nederlandse Waddengebied opduikt (van Ulzen & Mulder 2018).  

 

Het effect van toenemende troebelheid op de bodemdierbiomassa, vis en dus de 

voedselproductie voor vogels is niet eenduidig vastgesteld. Duidelijk komt wel naar voren dat 

schelpdieretende, wormenetende en visetende  vogels het slecht doen in het Eems-Dollard 

gebied  

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

Het is gewenst om een beter begrip te verwerven van de ecologische mechanismen/oorzaken 

achter de waargenomen trends in niet-broedvogels (Prop et al. 2012). Daarmee kunnen ook 

voor de Dollard specifieke vragen worden beantwoord: 

 

 Wat zijn de effecten van de verwachte afname van het zandige wadplaatareaal op 

steltlopers? En op welke tijdschaal speelt dit? 

 Wat is de relatie tussen benthos en vogels en in welke mate wordt dit beïnvloed door 

vertroebeling en afname in primaire productie?  

 Wat is de relatie tussen visetende vogels en voedselbeschikbaarheid; zijn visstanden 

de beperkende factor voor de huidige populatieomvang of is het doorzicht. Hoe kunnen 

we de situatie voor deze soorten verbeteren? 

 Welke soorten zijn specifiek afhankelijk van het Eems-Dollard gebied?  

 

Tenslotte is het zeer relevant om beter te begrijpen wat de meest duurzame vorm is om 

predatie te mitigeren voor een betere bescherming van de broedvogels. Een onderbouwing van 

de hier genoemde selectie van kennisleemtes is te vinden in van Ulzen & Mulder (2018), Blew 

et al. (2018) en Koffijberg et al. (2017). 
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Zeezoogdieren  

De verspreiding en de aantallen zeezoogdieren worden jaarlijks bijgehouden aan de hand van 

vliegtuigtellingen in de zomer en winter door Wageningen Marine Research (WMR). De 

aantallen zeehonden in het Eems-Dollard gebied zijn sterk toegenomen over de laatste 

decennia. Het estuarium herbergt momenteel ongeveer 458 Gewone zeehonden (tegen ca. 30 

in de periode 1975-1980, de Jonge & Schückel 2019a), waarvan de belangrijkste rustgebieden 

op De Hond-Paap en in de Dollard gelegen zijn (Cremer et al. 2017; WMR). Waddenzee-

breed, en ook in het Eems-Dollard gebied, lijkt de populatie Gewone zeehonden te stabiliseren. 

De Grijze zeehond wordt niet vaak waargenomen in het Eems-Dollard gebied, maar neemt wel 

toe in de Westelijke Waddenzee (Cremer et al. 2017). Bruinvissen worden regelmatig 

waargenomen in het Eems-Dollard gebied, maar kwantitatieve informatie over de soort 

ontbreekt (Geelhoed 2007).  

 

Er lijkt echter geen urgent probleem voor zeezoogdieren in de Eems Dollard te spelen. De 

zeehonden die op de platen liggen in het Eems-Dollard gebied, foerageren deels locaal en 

deels op de Noordzee (Brasseur et al. 2010, Brasseur 2017) en zijn daarmee minder gevoelig 

voor veranderingen in het Eems-Dollard gebied. Aantallen nemen in het Eems-Dollard gebied 

wel minder snel toe dan in de meeste andere kombergingsgebieden (data WMR 2018), maar 

dat kan niet aan de jongenproductie liggen, want die is relatief hoog in vergelijking met dieren 

elders in de Waddenzee (Brasseur 2017). Mogelijk speelt de verslibbing van het systeem, 

verstoring en aanbod van geschikte ligplaatsen hierbij een rol.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Op basis van Waddenzee brede trends, is de verwachting dat Gewone zeehonden in aantallen 

stabiliseren. Grijze zeehonden kunnen mogelijk nog wel toenemen, gezien huidige trends. Over 

de bruinvis is weinig bekend. Als litorale zandplaten niet voldoende meegroeien o.i.v. 

zeespiegelstijging, kunnen ligplaatsen van zeehonden op de lange termijn in de knel komen en 

mogelijk verdwijnen. Dit zal het eerst aan de orde zijn op de zandige platen in het 

mondingsgebied en middendeel, die minder snel meegroeien dan de slibrijkere wadplaten. 

 

Wat zijn de kennisleemtes? 

De kennisleemten met betrekking tot zeezoogdieren zijn algemeen van aard en hebben niet 

specifiek op het Eems Dollard estuarium betrekking. Het gaat bijvoorbeeld om de wens om 

beter zicht te hebben op de effecten van menselijke activiteit op gezondheid en populaties van 

zeezoogdieren (Jensen et al. 2017).  

2.5 Voedselweb  

In het voorgaande hoofdstuk is met name trendinformatie van afzonderlijke soortgroepen 

gepresenteerd. Wat de status is van het voedselweb als geheel en hoe veranderingen in 

troebelheid en klimaat doorwerken op het voedselweb, is zeer lastig te duiden. Trendinformatie 

van benthos, vissen, vogels en zeehonden zijn niet zomaar één op één te koppelen met 

veranderingen in het slibgehalte, primaire productie en klimaat. Voedselwebinteracties en 

andere abiotische condities spelen daarbij een sterke rol en zulke interacties zijn (zeer) 

complex. De Jonge & Schückel (2019) hebben een eerste stap gezet in een analyse aan het 

voedselweb in het Eems-Dollard gebied d.m.v. Ecological Network Analyses, en trekken 

daaruit conclusies t.a.v. de te verwachten veranderingen in het voedselweb bij zich wijzigende 

randvoorwaarden (slib en ongezuiverd afvalwater). De analyse laat zien dat een toenemende 

troebelheid leidt tot een gewijzigd voedselaanbod. Voor zover validatie mogelijk was, sloten de 

resultaten aan bij onafhankelijke waarnemingen. In de toekomst kunnen nieuwe stappen gezet 

worden door de passende beheersmaatregelen (zie hoofdstuk 3) te begeleiden met een 
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gedegen monitoringsprogramma, zodat de acties van De Jonge & Schückel (o.a. 2019a) 

opnieuw kunnen worden uitgevoerd als controle op de effecten van de getroffen maatregelen. 

Daarnaast wordt er bij het NIOZ momenteel nog gewerkt aan een completer dynamisch model 

van de Waddenzee en zijn deelgebieden.  

 
In de getijdenrivier (de Unterems van Herbrum tot de monding in de Dollard bij Emden) van het 

Eems estuarium zijn de ecologische knelpunten helder. In het onderhavige document is dat 

deelgebied weliswaar bewust niet belicht, maar het is relevant om te benoemen dat er - vooral 

dáár - sprake is van een groot verlies aan estuariene habitats, extreme troebelheid en 

zuurstofloosheid en duidelijk aanwijsbare problemen voor kenmerkende soorten als gevolg 

hiervan (De Jonge et al. 2014). In het mondingsgebied, het middendeel en de Dollard is de 

situatie niet zo alarmerend als in de getijdenrivier. Maar er is wel een aantoonbaar verhoogde 

troebelheid, en er zijn zorgpunten t.a.v. hydro- en morfodynamiek,  de slibconcentratie en de 

ecologische connectiviteit met het achterland. Er zijn ook goede aanwijzingen dat dit o.a. via de 

primaire productie doorwerkt in het voedselweb. De problemen in de getijdenrivier werken door 

in de Dollard en het Middendeel en vragen dringend om aandacht en de juiste actie. De 

verwachting is namelijk dat de situatie in het Eems-Dollard gebied niet vanzelf verbetert. In het 

volgende hoofdstuk gaan we hier nader op in. Daarnaast bestaat het risico dat problemen in de 

getijdenrivier verschuiven richting het Eems-Dollard gebied, bijvoorbeeld door uitvoering van de 

getijcontrole in het Emssperrwerk. Dit kan mogelijk leiden tot een verhoging van slib in Dollard 

en middengebied. 
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3 Oplossingsstrategieën  

3.1 De autonome ontwikkeling leidt niet naar het streefbeeld 

Het Eems-Dollard gebied voldoet momenteel niet aan het ecologische streefbeeld, zoals dat in 

2015 is geformuleerd (MIRT 2015). De redenen om te werken aan oplossingen zijn ook niet 

fundamenteel anders geworden in de afgelopen vier jaar, behalve dan dat er een relatief groter 

accent is gelegd op de gevolgen van klimaatverandering. De tekst hieronder (aangepast uit 

Iedema 2017) vat de redenen samen. 

 

De slibhuishouding in het Eems-Dollard gebied is sterk verstoord en de troebelheid sterk 

gestegen. In troebel water dringt weinig licht door en dat tast een deel van de basis van het 

voedselweb aan: de productie van algen vermindert. Dit werkt door in het hele voedselweb en 

de ecologische draagkracht van het gebied. Schelpdierbanken - belangrijke leefgebieden in 

een estuarium – zijn nagenoeg verdwenen. In de Eemsrivier in Duitsland is de vertroebeling zo 

extreem dat zuurstofloosheid optreedt en visintrek daar vrijwel onmogelijk is. Ook andere 

ingrepen hebben de ecologische kwaliteit aangetast. Zo zijn er barrières voor visintrek naar de 

regionale wateren en zijn er weinig brakke overgangsgebieden. Klimaatverandering versterkt 

de neergaande trend. Een stijgende temperatuur van de lucht en het water zal verschuivingen 

in de soortensamenstelling in gang zetten. Dit zal gevolgen hebben voor het voedselweb. Door 

klimaatverandering stijgt de zeespiegelstijging en zal de piekwaterafvoer via de rivieren 

toenemen. Baptist (2017) benadrukt dat de zeespiegelstijging tot grote ecologische problemen 

kan leiden als de voorspelde scenario’s gerealiseerd worden, omdat de primaire productie, de 

biomassa aan bodemdieren en de draagkracht voor vogels er negatief door worden beïnvloed.  

 

Op grond van de verkende hydromorfologische ontwikkelingen (Dankers 2019, zie ook § 2.3) 

mag worden verwacht dat de ecologische toestand niet autonoom zal verbeteren en dat de 

ontwikkelingsrichting niet in de richting van het streefbeeld gaat. De verwachting is dat bij 

zeespiegelstijging droogvallende zandige wadplaten niet volledig meegroeien en dat er op 

termijn sprake zal zijn van een afname in plaatareaal en daarmee een afname van 

foerageergebied voor steltlopers. Platen worden slibrijker en de troebelheid zal verder 

toenemen. Kwelders kunnen naar verwachting wel meegroeien in hoogte, maar er zal sprake 

zijn van een hoger afslagrisico door zeespiegelstijging. Door aanwezigheid van de dijken zullen 

de hoge kwelders verder ophogen, maar de natuurlijke successiegradiënt wordt belemmert.   

 

Om een ontwikkeling richting het streefbeeld te krijgen, moet er nagedacht worden over de 

oplossingsstrategieën. Ook moet duidelijk worden in welke mate het streefbeeld haalbaar is, of 

er aanpassingen aan het streefbeeld nodig zijn en wanneer ontwikkelingen in het systeem 

aanleiding gaan geven tot andere oplossingsstrategieën.  

 

3.2 Oplossingsrichtingen 

Een overzicht van maatregelen om tot ecologisch herstel te komen is gegeven in o.a. Bos et al. 

(2012). Deze maatregelen variëren in de mate waarin de achterliggende oorzaken van de 

problemen worden aangepakt. Wat er aan oplossingen is benoemd in het programma ED2050, 

is gegroepeerd onder drie sporen 1) Vitale kust, 2) Hydromorfologische verbetering en 3) 

Slibonttrekking (Postma 2015, Iedema 2017). Een aantal maatregelen is niet opgenomen in het 

programma ED2050, bijvoorbeeld omdat ze het systeem verder wegduwen van de natuurlijke 
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referentiesituatie, niet in Nederland kunnen worden ingezet, of politiek/financieel niet haalbaar 

werden geacht.  

 

Het eerste spoor ‘vitale kust’ betreft vooral maatregelen om het areaal estuariene habitats van 

goede kwaliteit en de ecologische verbinding te vergroten. Het tweede en derde spoor 

‘hydromorfologische verbetering’ en ‘slibonttrekking’ richten zich meer op het verminderen van 

de troebelheid en het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Aangezien de ecologische 

toestand sterk samenhangt met vertroebeling wordt hier terecht veel aandacht aan besteed. 

Aanvullend hieraan kunnen tenslotte ook meer ecologische maatregelen getroffen worden die 

gericht zijn op het behoud van soorten en diversiteit. 

 

De maatregelen moeten volgens Schuchardt et al. (2009) in ieder geval, voor de rivier, worden 

beoordeeld op basis van de mate waarin ze bijdragen aan 1) het reduceren van ‘tidal pumping’, 

2) de verbetering van de zuurstofbeschikbaarheid, en 3) het herstel van estuariene gradiënten 

in de Schuchardt (2009) heeft de maatregelen voor de rivier bekeken. Analoog daaraan stelt 

ED2050 (2016) dat we moeten beoordelen in hoeverre ze bijdragen aan het bereiken van het 

streefbeeld, met als hoofdelementen: a) Passende dimensies en natuurlijke dynamiek; b) 

Gezonde leefgebieden; c) Geleidelijke overgangen; d) Natuurlijk troebel; en e) Voldoende 

voedsel aan de basis.  

 

Hieronder wordt voor de verschillende oplossingsrichtingen binnen ED2050 aangegeven welk 

effect ze hebben, aan de hand van de 5 bovengenoemde hoofdelementen (ED2050 2016). De 

hydromorfologische strategieën zelf worden in Dankers (2019) nader toegelicht en daarom hier 

slechts kort vermeld.  

 

 

Spoor 'Vitale kust' 

Denk bij dit spoor aan de realisatie van estuariene overgangszones (zoet-zout, land-water) in 

combinatie met slibinvang, waterveiligheidsmaatregelen uit het Hoogwater-

beschermingsprogramma, zilte landbouw/aquacultuur en versterking van de beleving. De pilots 

van Vitale Kust uit de eerste tranche (Iedema 2017) vormen de aanzet voor het vervolg na 

2020. Iedema wijst een aantal kansrijke projecten aan voor binnendijkse slibinvang, brakke 

natuur en kansen voor het creëren van slibinvang buitendijks. Het spoor heeft overlap met de 

overige twee sporen (en de verwachte effecten worden daar dan ook besproken).  

 

Sporen 'Hydromorfologische verbetering' en ‘Nuttig toepassen van slib’ 

Binnen het spoor hydromorfologische verbetering wordt gezocht naar structurele oplossingen 

om de troebelheid te verminderen, de productiviteit en ecologische draagkracht te verhogen en 

het voedselweb te verbreden en te versterken. Het spoor ‘slibonttrekking’ betreft het realiseren 

van pilots met nuttige toepassingen van slib om na opschaling een onttrekking van circa 1 

miljoen tonds slib per jaar mogelijk te maken. Drie typen maatregelen blijken - op basis van de 

verkenning door Deltares (van Maren et al. 2017) - effectief om de sliblast omlaag te brengen: 

binnendijkse sedimentatie, buitendijkse sedimentatie en het onttrekken van slib. Het is de 

verwachting dat uiteindelijk een mix van deze drie maatregelen nodig is voor ecologisch herstel 

van het Eems-Dollard gebied (Iedema 2017). Ook andere maatregelen, zoals een andere 

bagger- en stortstrategie, het suppleren van plaatranden met zand en het verlengen van het 

rivierkarakter van de Eems zijn verkend. Dit hebben Schuttelaars et al. (2013) ook al 

voorgesteld, maar deze optie is anders en betreft het omleiden van de rivier de Eems door de 

Dollard. De eerste twee zijn minder effectief maar zouden in een aangepaste vorm wel van nut 

kunnen zijn. De laatstgenoemde is als niet-haalbaar bestempeld. 
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Binnendijkse slibinvang 

Bij binnendijkse slibinvang kan slib vanuit het estuarium sedimenteren in een opengestelde 

polder, waardoor de troebelheid in het estuarium afneemt. Door het openstellen van het 

achterland wordt er areaal getijdengebied toegevoegd aan het estuarium. Het effect op 

vertroebeling is aanvankelijk sterker dan in latere jaren (van Maren et al. 2017), maar de 

maatregel leidt ook tot een gewenste en structurele afname in het getij-debiet en daarmee in 

een afname van de slibaanvoer. Deze maatregel leidt tot kwelderontwikkeling en vergroting 

van de biodiversiteit. Binnendijkse slibinvang kan wringen met cultuurhistorische overwegingen 

en binnendijks aanwezige belangen en wensen. Baptist (2017) en van Maren et al. (2017) 

verkennen dat een ingreep waarbij een binnendijks overstromingsgebied wordt gecreëerd 

effectief en veelzijdig is: het leidt tot (1) een afname in de slibconcentraties (2) een oplossing 

voor meegroeien van het land met zeespiegelstijging en verbeteren van de bodemkwaliteit, en 

(3) veelzijdige natuurgebieden. De oplossingsrichting voldoet aan de criteria, grijpt aan op de 

achterliggende oorzaken, en is consistent met aanbevelingen in diverse eerdere overzichten 

(van der Welle & Meire 1999, Bos et al. 2012). Langs de Schelde zijn voorbeelden te vinden 

die kunnen worden overgenomen en opgeschaald. 

 

Buitendijkse slibinvang 

Sedimentatie-bevorderende maatregelen buitendijks zorgen voor meer sedimentatie, 

vastlegging en bescherming tegen erosie van slib op de platen en pionierkwelders en 

meegroeien met de zeespiegelstijging. Op onderdelen draagt het bij aan het streefbeeld in de 

zin dat de vertroebeling in het estuarium (tijdelijk) af zal nemen (van Maren et al. 2017, van 

Maren 2019) en dat meer geleidelijke overgangen worden gecreëerd. Als buitendijkse 

slibinvang wordt gerealiseerd door het terugleggen van een dijk2, grijpt het aan op de 

achterliggende oorzaken en leidt het ook tot een gewenste en structurele afname in het getij-

debiet en daarmee slibaanvoer.  

In de voorliggende documenten wordt buitendijkse slibinvang echter besproken zonder een 

vergroting van het bestaande oppervlak van het estuarium (Latour & Wymenga, 2019). Dan 

treedt bij deze maatregel een verschuiving op van wadplaat- naar kwelderareaal, hetgeen ten 

koste gaat van een ander element uit het streefbeeld, de passende dimensies en natuurlijke 

dynamiek. Het is onzeker welke invloed het op deze wijze buitendijks slib opvangen zal hebben 

op de ecologie van het systeem. Het is daarmee ook niet bekend vanaf welke oppervlakte een 

dergelijke verschuiving gevolgen heeft voor het voedselweb in het algemeen en -bijvoorbeeld- 

de draagkracht voor vogels in het bijzonder. De kwaliteit van de wadplaten speelt daarbij ook 

een belangrijke rol. De biomassa aan bodemfauna en daarmee de voedselbeschikbaarheid 

voor vogels is de laatste decennia sterk afgenomen op de wadplaten in de Dollard. Effecten 

van een verschuiving van wadplaatareaal met sterk verminderde kwaliteit naar kwelderareaal, 

op de draagkracht voor wadvogels zou daardoor mogelijk klein zijn of een positief effect 

hebben op o.a. de vogels. Gerichte pilots met gedegen monitoring kunnen antwoord geven op 

de vragen of buitendijkse slibinvang de kwaliteit van habitats kan verbeteren én of het ervoor 

zorgt dat de kwelders beter kunnen meegroeien met de zeespiegel. Naast pilots is het 

belangrijk om te kiezen voor adaptief beheer met bijv. om de vijf jaar de mogelijkheid om het 

beheer bij te stellen indien nodig. Dit kan op basis van een monitoringsprogramma wat de 

beheersmaatregelen begeleid. 

 

Slibonttrekking 

Bij slibonttrekking wordt gebaggerd (haven)slib aan land gebracht. Dit heeft nauwelijks invloed 

op de ecotopensamenstelling in 2050 in vergelijking met de autonome ontwikkeling (Baptist 

2017), maar door het onttrekken van slib wordt het water wel minder troebel (van Maren et al. 

                                                      
2
 op gecontroleerde wijze ontpolderen onder aanleg van onbezwijkbare dijken 
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2017). Volgens de auteurs zijn maatregelen gericht op het onttrekken van sediment het meest 

effectief in het reduceren van de sedimentconcentratie. Het is nog onbekend wanneer het 

onttrekken van grote hoeveelheden slib gaat leiden tot verminderd vermogen van de 

getijdengebieden om mee te groeien met de zeespiegelstijging. Net als bij buitendijkse 

slibinvang grijpt dit type maatregel niet in op de achterliggende oorzaken. Daarnaast heeft het 

ook geen effect op andere doelen, zoals de verbetering van land-waterovergangen. 

 

Maatregelen gericht op verbeteren waterkwaliteit 

Naast de aandacht voor vertroebeling blijft aandacht nodig voor andere aspecten van 

waterkwaliteit, zoals het verder terugdringen van belasting met chemische stoffen (waaronder 

'emerging compounds' (nieuwe chemische stoffen). Dit draagt bij aan het hoofdelement 

‘Gezonde leefgebieden’ van het streefbeeld. 

 

Maatregelen gericht op behoud of verbetering van soorten en diversiteit 

Maatregelen die gericht zijn op het behoud van soorten en diversiteit, zoals kwelderbeheer en 

soortsbescherming, zijn nodig, wenselijk, verdienen alle aandacht, en zullen op onderdelen 

bijdragen aan het bereiken van elementen uit het streefbeeld. Dit type maatregelen grijpt echter 

niet op de oorzaken aan, en zal om die reden niet een zwaarwegende invloed kunnen hebben 

op het reduceren van ‘tidal pumping’ en vertroebeling. 

 

Kwelderbeheer 

Kwelderbeheer van het huidige areaal aan (half natuurlijke) kwelders kan een belangrijke rol 

spelen in de ontwikkeling van de ecologische kwaliteit van deze kwelders:  

 Begrazing op de kwelder heeft een sterk effect op vegetatieontwikkeling. Een 

verantwoord en doordacht begrazingsregime kan leiden tot diversiteit aan 

vegetatietypes op de kwelder. Daarnaast kunnen maatregelen als wel/geen onderhoud 

aan landaanwinningwerken en  aanpassingen in drainage van kwelders ontwikkelingen 

van de kwelder sterk beïnvloeden (de Vlas et al., 2013; Esselink, Duin & Wielemaker, 

2019; Van Wesenbeeck et al. 2014).  

 Meer ‘dynamisch’ kwelderbeheer kan diversiteit en dynamiek in habitats creëren: 

wadplaten, die relatief arm zijn aan benthos, kunnen opslibben waar pioniervegetatie 

zich kan ontwikkelen en hoger gelegen kwelder kan afgeplagd worden waarbij de 

kweldergrond gebruikt kan worden. Afgeplagde delen van de kwelder zullen weer 

opslibben. Het idee hierachter is tot een evenwichtiger verdeling te komen van de 

verschillende successiestadia en dynamiek in het huidige kwelderareaal. Hierdoor 

ontstaat meer variatie in de kwelders die er in het Eems-Dollard gebied zijn (c.f. Van 

Duin et al., 2007). 

 In het kader van 'passende dimensies en natuurlijke dynamiek' kan onderzocht worden 

of er een ontwikkeling van meer natuurlijke kwelders, bijv. in de luwere zones in de 

Dollard, kan ontstaan. 

 

 

Maatregelen voor soortbescherming voor vogels, vis en zoogdieren 

Belangrijk argument hiervoor is het verlichten van de druk door klimaatverandering en 

vertroebeling op soorten door gerichte maatregelen te treffen. Hierbij valt te denken aan de 

verbetering van vismigratieroutes voor trekvissen, het instellen van rustgebieden voor vogels, 

de aanleg van predatievrije broedgebieden voor vogels en de aanleg van verstoringsvrije hvp’s 

(hoogwatervluchtplaatsen). Het helpt ook om overstromingen tijdens het broedseizoen te 

beperken (d.m.v. juiste hoogteligging van broedgebieden). Aandachtspunt hierbij is de 

productiviteit van het systeem zodat er geen ‘ecologische val’ gecreëerd wordt door een 

mogelijk voedseltekort.  
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Binnendijkse natuurgebieden 

Het creëren van binnendijkse natuurgebieden zonder directe verbinding met het estuarium kan 

bijdragen aan het behoud of verbetering van  specifieke soorten in het Eems-Dollard gebied. 

Afhankelijk van de inrichting en doelstellingen, kunnen binnendijkse natuurgebieden mogelijk 

deels het verlies van ecologische functies in het estuarium zelf compenseren. Dit is echter 

ecologische gezien minder optimaal dan het aanleggen van een binnendijks 

overstromingsgebied. Door een dergelijk overstromingsgebied kan er meer getijdengebied met 

waardevolle natuurwaarden ontstaat. 

 

 

Systeem onderzoeken en ontwikkelingen blijven monitoren 

De benoemde ideeën en maatregelen zouden als pilots kunnen worden ingezet. Deze pilots, 

met de kennis die zij opleveren, zijn dan een stapsteen naar het ontwikkelen van een nieuwe 

strategie. Dit betekent dat ontwikkelingen goed moeten worden gemonitord, om te leren, te 

begrijpen en tijdig te kunnen bijsturen. Zoals uit de verschillende kennislacunes per ecologisch 

aspect blijkt, is het daarnaast onverkort noodzakelijk het systeem beter te begrijpen en op 

onderdelen gerichte studies te ondersteunen of initiëren. Denk daarbij aan begrip over de 

ontwikkelingen in het voedselweb en hoe die doorwerken op de te beschermen natuurwaarden.  



 

 

A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 33 

4 Referenties 

Bakker J., Lüerßen G., Marencic H. & Jung K. (2009). Hazardous substances. In de Vlas, J., 

Marencic, H. (Eds.), Wadden Sea Ecosystem No. 25 Quality Status Report 2009 Thematic 

Report No. 6. Common Wadden Sea Secretariat Trilateral Monitoring and Assessment 

Group, Wilhelmshafen: p. 55. 

Baptist M.J. & Geelhoed S.C.V. (2016). Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard; 

Een overzicht van status en doelstellingen. Den Helder, IMARES rapport C054/16, 42 p.  

Baptist M.J. (2017). Ecologisch perspectief hydromorfologische verbetering Eems-Dollard 

2050; Beoordeling van het streefbeeld voor de Eems-Dollard voor zes hydromorfologische 

maatregelrichtingen. Wageningen Marine Research, Wageningen University & Research. 

WMR rapport C087/17. 

Baptist M.J. & Elschot K. (2018). Memo ‘Uitbreiding kwelderareaal in de Dollard’. Wageningen 

University & Research. 

Baretta J.W. & Ruardij P. (1988a). Tidal flat estuaries: simulation and analysis of the Ems 

estuary, xvii, 353 pp. Springer-Verlag. 

Baretta J.W. & Ruardij P. (1988b). Modelling the Ecosystem of the Ems Estuary. Ecological 

Studies. 71. 3-13. 10.1007/978-3-642-73753-4_1. 

Barillé L., Prou J., Héral M. & Razet D. (1997). Effects of high natural seston concentrations on 

the feeding, selection, and absorption of the oyster Crassostrea gigas (Thunberg). J Exp 

Mar Bio Ecol 212:149–172. 

Beukema J.J. (1992). Expected changes in the Wadden Sea benthos in a warmer world: 

Lessons from periods with mild winters. Netherlands Journal of Sea Research 30: 73:79. 

Beukema J.J. & Dekker R. (2014) Variability in predator abundance links winter temperatures 

and bivalve recruitment: correlative evidence from long-term data in a tidal flat. Mar Ecol 

Prog Ser Vol. 513: 1–15 

BOEDE (1985). Biological research Ems-Dollard estuary by a survey of the ecosystem 

research during 1973 and 1982. Rijkswaterstaat communications 40: pp. 1-182. 

Blew J., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Laursen K., Ludwig J. & Scheiffarth G. (2017). 

Migratory birds. In: Wadden Sea quality status report 2017. 30.  

Bos D., Büttger H., Esselink P., Jager Z., de Jonge V., Kruckenberg H., van Maren B. & 

Schuchardt, B. (2012). De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden 

voor herstel. Programma Naar Een Rijke Waddenzee. Altenburg & Wymenga, Leeuwarden/ 

Veenwouden. 

Bos D., Kleefstra R.,  Hoekema F. & Koffijberg K. (2018). Broedvogel- en ganzenmonitoring op 

de Dollard in 2017. Nul-monitoring in 2017 i.r.t. de Brede Groene Dijk. A&W-rapport 2415. 

Brasseur S., van Polanen-Petel T., Geelhoed S., Aarts G. & Meesters E. (2010) Zeezoogdieren 

in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de 

Eemshaven in 2009. Jaarrapportage/IMARES Rapport C086/10. 

Brasseur S.M.J.M. (2017). Seals in motion. How movements drive population development of 

harbour seals and grey seals in the North Sea. PhD thesis. Wageningen University. ISBN: 

978-94-6343-612-0 DOI: https://doi.org/10.18174/418009 

Brinkman A.G., Jacobs P., Jak R.G. & Riegman R. (2014). Ems‐Dollard primary production 

research, concise summary. IMARES Report C163/14 

Brinkman A.G. & Tamis J.E. (2017). Ems‐Dollard ecosystem model to study changing turbidity 

and  higher trophic level response. Wageningen Marine Research (Wageningen University & 

Research), Wageningen Marine Research report C058/17, 284pp (62 pp main, 222 pp 

appendices) 

Capuzzo E., Lynam C.P. , Barry J., Stephens D., Forster R.M., Greenwood N., McQuatters-

Golop A., Silva T., van Leeuwen S.M. & Engelhard G.H. (2017). A decline in primary 



 

 

34 A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 

production in the North Sea over 25 years, associated with reductions in zooplankton 

abundance and fish stock recruitment. Global Change Biology 24(1): 352-364 

Christensen V. & Pauly D (1993) Trophic models of aquatic ecosystems. In: ICLARM 

Conference Proceedings No. 26, pp. 390 

Christianen M.J.A., Middelburg J.J., Holthuijsen S.J., Jouta J., Compton T.J., Van der Heide T., 

Piersma T., Sinninghe Damsté J.S., Van der Veer H.W., Schouten S. & Olff H. (2017). 

Benthic primary producers are key to sustain the Wadden Sea food web: stable carbon 

isotope analysis at landscape scale. Ecology, 98(6), pp. 1498-1512 

Claus, B. (1998). Landerübergreifendes Schutzkonzept für die Astuare Elbe, Weser und Ems. 

WWF/BUND Projekt, Berlin. 

Colijn F. & de Jonge V.N. (1984) Primary production of microphytobenthos in the Ems-Dollard 

Estuary. Mar. Ecol. Prog. Ser. 14: 185-196. 

Compton T.A., Holthuijsen S., Mulder M., van Arkel M., Kleine Schaars L., Koolhaas A., 

Dekinga A., ten Horn J., Luttikhuizen P.C., van der Meer J., Piersma T. & van der Veer H.W. 

(2017). Shifting baselines in the Ems Dollard estuary: A comparison across three decades 

reveals changing benthic communities. Journal of Sea Research 127: 119-132 

Cremer J.S.M., Brasseur S.M.J.M., Meijboom A., Schop J. & Verdaat J.P. (2017). Monitoring 

van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee, 2002-2017. Wageningen, 

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOt-technical report 104 (WMR-

rapport: C095/17).  

Dankers N., Meijboom A., de Jong M., Dijkman E. & Cremer J. (2005). Ontwikkeling van 

mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Situatie 2004. Alterra Wageningen UR. proj 

nr 230243-20 

Dankers P. (2019). Kennispaper Hydromorfologie ED2050. Royal HaskoningDHV B.V. 

Nederland Water. Kenmerk: BF2443-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0003 

De Boer P. (2018). Broedvogels en broedsucces van broedeiland ‘Stern’ in 2018. Sovon-

rapport 2018/xx. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen 

De Jong, F., Bakker, J. F., Van Berkel, C. J. M., Dankers, N. M. J. A., Dahl, K., Gätje, C., 

Marencic, H. & Potel, P. (1999). 1999 Wadden Sea Quality Status Report. Wadden Sea 

Ecosystem No. 9. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany, 259 pp. 

De Jonge V.N. & Postma H. (1974). Phosphorus compounds in the Dutch Wadden sea. 

Netherlands Journal of Sea Research 8:139-153. 

De Jonge V.N. (1983). Relations between annual dredging activities, suspended matter  

concentrations, and the development of the tidal regime in the Ems estuary. Can. J. 

Fish. Aquat. Sci. 40: 289-300. 

De Jonge V.N. & Essink K. (1991). Long-term changes in nutrient loads and primary and 

secondary production in the Dutch Wadden Sea. In: Estuaries and coasts:spatial and 

temporal intercomparisons. Olsen&amp;Olsen International Symposium series. pp 307-316. 

De Jonge V.N. & van Beusekom J.E.E. (1992) Contribution of resuspended microphytobenthos 

to total phytoplankton in the EMS estuary and its possible role for grazers. Netherlands 

Journal of Sea Research vol. 30. 

De Jonge V.N. & de Jong D.J. (1992) Role of tide, light and fisheries in the decline of Zostera 

marina L. in the Dutch Wadden Sea. Proceedings of the 7th International Wadden Sea 

Symposium, Ameland, The Netherlands. Neth. Inst. Sea Res., Publication Series no 20: 

161-176. 

De Jonge V.N. (1995). Wind driven tidal and annual gross transports of mud and 

microphytobenthos in the Ems estuary, and its importance for the ecosystem. In: Dyer KR, 

D’Elia CF (eds) Changes in Fluxes in Estuaries: Implications from Science to Management. 

De Jonge V.N. & Brauer V. S. (2006). The Ems estuary - Changes in functioning and structure 

of a system under pressure. Report for Rijkswaterstaat. 



 

 

A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 35 

De Jonge V.N. (2007) Long term changes in the in turbidity gradient of the of Ems estuary and 

and its ecological consequences.- Presentation Ems-Workshop 23.2.2007 in Emden 

De Jonge V.N., Schuttelaars H.M., van Beusekom J.E.E., Talke S.A. & de Swart H.E. (2014). 

The influence of channel deepening on estuarine turbidity levels and dynamics, as 

exemplified by the Ems estuary. Estuarine Coastal and Shelf Science 139: 46-59. 

De Jonge V.N. & Schückel U. (2019a). Exploring effects of dredging and organic waste on the 

functioning and the quantitative biomass structure of the Ems estuary food web by applying 

Input Method balancing in Ecological Network Analysis. Ocean & Coastal Management 174: 

38–55. 

De Jonge V.N., Schückel U. & Baird D. (2019b). Subsets of food webs cannot be used as a 

substitute to assess the functioning of entire ecosystems. Marine Ecology Progress Series 

613:49–66. 

De Jonge V.N., Schückel, U. & Baird, D. (2019c). Effects of spatial scale, species aggregation 

 and balancing on carbon flows and ecological network analysis indicators of food webs. 

 Mar Ecol Prog Ser Vol. 613: 15–47 

De Jonge V.N. (2019) De rol van ‘context’ bij de interpretatie van historische data over 

baggeren en zwevend materiaal met betrekking tot het Eems estuarium. Memo in het kader 

van de herijking van het streefbeeld ED2050. In opdracht van RWS Noord-Nederland. 

De Leeuw C. (2018). Kansen voor kwelders. Kennisblad Veldwerkplaats. Vereniging van bos- 

en natuurterreineigenaren.  

Deltares (2019). Deltares visie slibgehalte Eems Dollard. 11203742-000-ZKS-0001. Memo 

 in opdracht van RWS Noord-Nederland.  

Deneudt K., Eck B.V., Bruens A., Kuijper K., Jeuken C., Oeveren C.V., Maris T., Oosterlee L., 

Cox T., Meire P., Ryckegem G.V., Bergh E.V.D. & Speybroeck J. (2010). 

Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. 

De Vlas J., Mandema F., Nolte S., van Klink R. & Esselink P. (2013). Natuurbeheer van 

kwelders. De invloed van beweiding op de biodiversiteit. It Fryske Gea, Olterterp. 

Dolch T., Folmer E.O., Frederiksen M. S., Herlyn M., van Katwijk M. M., Kolbe K., Krause- 

Jensen P. S. D. & Westerbeek E.P. (2017). Wadden Sea Quality Status Report- Seagrass. 

Wadden Sea Quality Status Report. 

Drent J., Bijkerk R., Herlyn M., Grotjahn M., Voß J., Carausu M.C. & Thieltges D.W. (2017) 

Macrozoobenthos. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., 

Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. L 

Dijkema K.S.S, Van Duin E.W, Nicolai A., Frankes J., Jongerius H., Keegstra H. & Swierstra J. 

(2009). Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960-2007; 

Rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN). 

Wageningen, Alterra, Alterrarapport 1857.  

Dijkema K.S.S., Van Duin W.E., Dijkman E.M., Nicolai A., Jongerius H., Keegstra H., Venema, 

H.J.  & Jongsma J.J. (2011). Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 

1960-2010 Werkgroep Onderzoek Kwelderwerken ( WOK ): Den Burg, Texel. 

ED2050 (2016). Programma Eems-Dollard 2050; Meerjarig adaptief programma voor 

ecologische verbetering. Provincie Groningen & Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Essink K., & Esselink P. (1998). Het Eems-Dollard estuarium: interacties tussen menselijke 

beïnvloeding en natuurlijke dynamiek. Volume Rapport R/. RIKZ, Haren. 

Essink K. (2003). Response of an estuarine ecosystem to reduced organic waste discharge. 

Aquatic Ecology 37: 65-76 

Esselink P. (2000). Nature management of coastal salt marshes. Interactions between 

anthropogenic influences and natural dynamics. 256. 

Esselink P., Petersen J., Arens S., J.P. B, Bunje J., Dijkema K.S., Hecker N., Hellwig U., 

Jensen A-V, Kers A.S., Körber P., Lammerts E.J., Stock M., Veeneklaas R.M., Vreeken M. 

& Wolters M. (2009). Salt Marshes. In: Marencic H, Vlas J de (eds) WADDEN SEA 



 

 

36 A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 

ECOSYSTEM No. 25 Quality Status Report 2009 Thematic Report No. 8. Common Wadden 

Sea Secretariat Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven, pp 27-30. 

Esselink P., Bos D., Oost A.P., Dijkema K.S., Bakker R. & Jong R.D. (2011) Verkenning afslag 

Eems-Dollardkwelders. PUCCIMAR rapport 02, A&W rapport 1574 PUCCIMAR Ecologisch 

Onderzoek & Advies, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek. Vries, Feanwâlden 

Esselink P., Bos D., Daniels P., van Duin W.E., & Veeneklaas R.M. (2015). Van Polder naar 

kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech. Puccimar rapport 06, A&W rapport 1901. 

Esselink P., van Duin W.E., Bunje J., Cremer J., Folmer E.O., Frikke J., Glahn M., de Groot 

A.V., Hecker N., Hellwig U., Jensen K., Körber P., Petersen J. & Stock M. (2017). Salt 

marshes in: Wadden Sea Quality Status Report. Wadden Sea Ecosystem. Volume 9. 

Esselink P., van Duin W.E. & Wielemaker A. (2019). Variatie op de kwelder door beweiding: 

een handreiking aan natuurbeheerders. Puccimar Vries. 

Fairbridge R.W. (1980) The estuary: Its definition and geodynamic cycle. In: Olausson E, Cato I 

(eds) Chemistry and Biogeochemistry of Estuaries. Wiley, New York, pp 1-35. 

Folmer E., Büttger H., Herlyn M., Markert A., Millat G., Troost K. & Wehrmann A. (2017) Beds 

of blue mussels and Pacific oysters. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: 

Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. 

Geelhoed S. (2007). Bruinvis in de zuidelijke Noordzee: terug van weg geweest. Zoogdier 

18(2): 3-7.  

Haasnoot M., Bouwer L., Diermanse F., Kwadijk J., van der Spek A., Oude Essink G., Delsman 

J., Weiler O., Mens M., ter Maat J., Huismans Y., Sloff K., & Mosselman E. (2018). 

Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma. Een 

verkenning. Deltares rapport 11202230-005-0002. 

Han, Q., L. M. Soissons, T. J. Bouma, M. M. van Katwijk, and D. Liu. 2016. Combined nutrient 

and macroalgae loads lead to response in seagrass indicator properties. Marine Pollution 

Bulletin 106:174–182. 

Herrling G. & Niemeyer H. D. (2006). Long-term Spatial Development of Habitats in the Ems-

Dollard Estuary. Harbasins Report. 

Iedema W. (2017). memo- Eems-Dollard, Het laatste estuarium van de Waddenzee. 

Rijkswaterstaat, Lelystad. 

Jager Z., de Leeuw J., van Hal R., Molla Gazi K., Mulder I. & van der Sluis M. (2019). 

Rapportage vis in het Eems estuarium. ZiltwaterAdvies & Wageningen University & 

Research. 

Jager Z. (2010). Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea. 

Leeuwarden.  

Jager Z. (2013) Wax and wane of Zostera marina on the tidal flat Hond-‐ Paap/Hund-

 Paapsand in the Ems estuary; examinations of existing data Study commissioned by 

 NLWKN (D). ZiltWater Report 201302 

Jensen L. F., Teilmann J., Galatius A., Pund R., Czeck R., Jess A., Siebert U., Körber P. & 

Brasseur S. (2017) Marine mammals. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: 

Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last 

updated 21.12.2017. 

Jentink R. (2018) Ontwikkeling kweldervegetaties Waddengebied, in de verschillende KRW 

Waterlichamen, periode 1998-2015., Rapportnummer: M170908699_01. Rijkswaterstaat 

Centrale Informatievoorziening, Inwinning en Gegevensanalyse, Gisanalyse en 

Procesadvisering Datastromen, Middelburg 27-03-2018 

Koffijberg K., Frikke J., Hälterlein B., Laursen K., Reichert G. & Soldaat L. (2017) Breeding 

birds. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., Common 

Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last updated 21.12.2017.  

Koffijberg K., Cremer J.S.M., de Boer P., Nienhuis J., Schekkerman H., Oosterbeek K. & 

Postma J. (2017). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee. Resultaten 2015-



 

 

A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 37 

2016 en trends in broedsucces in 2005-2016. WOt-technical report 112; Sovon-rapport 

2017/66; Wageningen Marine Research-rapport C100/17. WOT Natuur & Milieu, WUR, 

Wageningen / Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen / Wageningen Marine 

Research, Den Helder. 

Koffijberg K. & van Winden E. (2019). Ontwikkelingen vogels in het Eems-Dollard estuarium: 

overzicht van voorkomen en trends van broedvogels, doortrekkers en wintergasten t/m 

2017. Sovon Vogelonderzoek Nederland. RWS-rapport BM19.11 

Latour J. & Wymenga E. (2019). Quickscan ecologische / juridische ruimte voor een pilot 

buitendijkse slibsedimentatie in de Dollard. A&W-notitie 3174-v2. Altenburg & Wymenga 

ecologisch onderzoek, Feanwâlden 

Leuven J. (Concept). Notitie Analyse Waterkwaliteit Eems-Dollard estuarium. HaskoningDHV 

Nederland B.V. 

Loebl M. & van Beusekom J.E.E. (2008) Seasonality of microzooplankton grazing in the 

northern Wadden Sea. J Sea Res 59: 203−216 

MIRT-onderzoek (2015) Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans. Eindrapport November 

2015. 

Mulder H.P.J. (2004) ‘Bijlage 1.3: Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de 

morfologische ontwikkeling’, in: Bodemdalingstudie Waddenzee 2004: Vragen en 

onzekerheden opnieuw beschouwd, Rijkswaterstaat/RIKZ. 

NAM B.V. (2015) Status rapport 2015 en Prognose tot het jaar 2080. Bodemdaling door 

aardgaswinning NAM-velden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe 

Natura 2000-beheerplan Waddenzee. Periode 2016-2022. Ministerie van Infrastructuur & 

Milieu, Rijkswaterstaat Noord-Nederland 2016. 

O’Connor M.I., Piehler M.F., Leech D.M., Anton A., Bruno J.F. (2009) Warming and Resource 

Availability Shift Food Web Structure and Metabolism. PLoS Biol 7(8): e1000178. 

doi:10.1371/journal.pbio.1000178 

Oost P., Hofstede J., Weisse R., Baart F., Janssen G. & Zijlstra R. (2017) Climate change. In: 

Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea 

Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last updated 21.12.2017. qsr.waddensea-

worldheritage.org/reports/climatechange 

Pearson T.H. & Rosenberg R. (1978). Macrobenthic succession in relation to organic 

enrichment and pollution of the marine environment. Oceanographic Marine Biology Annual 

Review 16: 229-311. 

Philippart C.J.M., van Aken H.M., Beukema J.J., Bos O.G., Cadée G.C. & Dekker R. (2003). 

Climate-related changes in recruitment of the bivalve Macoma balthica. Limnology and 

Oceanography 48, 2171-2185  

Postma H. (1954) Hydrography of the Dutch Wadden Sea; a study of the relations between 

water movement, the transport of suspended materials and the production of organic matter. 

Arch. néerl. Zool:405-511. 

Prins, T.C., Bot, P.V.M.,  Duin, R.M.N., & J.C.H. Peeters (2002) Eutrofiëring zoute wateren: 

effecten, trends, en prognose. Analyse ten behoeve van de Evaluatie Mestbeleid. Rapport 

RIKZ 2002.023 

Prop J. 1998. Effecten van afvalwaterlozingen op trekvogels in de Dollard: een analyse van 

tellingen uit de periode 1974–1995. In: Essink K. and Esselink P. (eds), Het Eems-Dollard 

estuarium: interacties tussen menselijke beïnvloeding en natuurlijke dynamiek. Rijksinstituut 

voor Kust en Zee/RIKZ, Rapport RIKZ-98.020. Rijkswaterstaat, pp. 145–167. 

Prop J., Oudman L., de Boer H., Gerdes K., Ubels R., & Wolters E. (2012). Wadvogels in de 

Dollard Herstel van aantallen of aantasting van een natuurlijk systeem? Limosa 85:1–12. 

Rijkswaterstaat (1985). Biological research ems-dollard estuary by a survey of the ecosystem 

research during 1973 and 1982 (BOEDE). Rijkswaterstaat, Den Haag. 



 

 

38 A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 

Sas Consultancy (2015). Economie en Ecologie Eems-Dollard in Balans. Eindrapportage 

MIRT-onderzoek. I.o.v. Min van I&M en Provincie Groningen. Sas Consultancy, Amsterdam. 

Sas H. (2019). Wad veerkrachtig! Antwoorden op kennisvragen ten behoeve van het Eems-

Dollard 2050 programma. Programma naar een rijke Waddenzee.  

Scholle, J., Schuchardt, B, Schulze, S. & Veckenstedt, J. (2007). Situation of the smelt 

(Osmerus eperlanus) in the Ems estuary with regard to the aspects of spawning grounds 

and recruitment. Bioconsult, Bremen. 

Schuchardt B., Bachmann F., Huber A., Bildstein T. & Scholle J. (2009). Aspekte der 

ökologischen Sanierung der Unterems. Brief report prepared for WWF, Hamburg 

Schuchardt B. & Scholle J. (2017) Estuaries. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. 

Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last 

updated 21.12.2017. 

Schuttelaars H.M., De Jonge V.N. & Chernetsky A. (2013). Improving the predictive power  

when modelling physical effects of human interventions in estuarine systems. Ocean & 

Coastal Management. 79. 70–82.  

Spiteri C., Riegman R., Winterwerp H., Brinkman B., Stolte W., Jak R. & van Maren B. (2001) 

Mud dynamics in the Eems-Dollard, research phase 1 literature review mud and primary 

production. Deltares 1204891-000. 

STOWA (2018). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn 

water 2021-2027. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Rapport 2018-49 

Taal M.D., Schmidt C.A., Brinkman A.G., Stolte W. & Van Maren D.S. (2015). Slib en primaire 

productie in het Eems-estuarium. Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren, kennis 

bundelen en verwerven. Deltares, Imares en Rijkswaterstaat  

Ten Hallers-Tjabbes C. (2006). Impact and interaction of contaminants in the Ems-Dollard 

estuary ecosystem. Cato Marine Ecosystems, Kantens. 

Troost K. & van Asch M. (2018). Herziene schatting van het kokkelbestand in de Waddenzee 

en Oosterschelde in het najaar van 2018. Stichting Wageningen Research Centrum voor 

Visserij Onderzoek. CVO Report 18.014 

Tulp I., Bolle L.J., Meesters E., De Vries P. (2012). Brown shrimp abundance in northwest 

European coastal waters from 1970 to 2010 and potential causes for contrasting 

trends. Mar. Ecol. Prog. Ser. 458, 141–154.  

Tulp I., van der Veer H.,W., Walker P., van Walraven L., Bolle L.J. (2017). Can guild or 

site specific contrasts in trending or phenology explain the changed role of the 

Dutch Wadden Sea fish? J. Sea Res. 127, 150–163. 

Tulp I., Bolle L.J., Dänhardt A., de Vries P., Haslob H., Jepsen N., Scholle J., van der Veer  

H.W. (2017). Fish. Wadden Sea Quality Status Report 2017. Wilhelmshaven: Common 

Wadden Sea Secretariat. 

Van Assen J.A., & Postma P. (2019). Visdieven en Noordse sterns in de Eemshaven. Een 

onderzoek naar het foerageergedrag, dieet en broedsucces. A&W Studententrapport 

uitgevoerd als BSc thesis. 

Van Beusekom J.E.E., Bot P., Carstensen J., Grage A., Kolbe K., Lenhart H.-J., Pätsch J., 

Petenati T. & Rick J. (2017) Eutrophication. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. 

Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last 

updated 05.11.2018.  

Van Beusekom J.E.E., Carstensen J., Dolch T., Grage A., Hofmeister R., Lenhart H., 

Kerimoglu O., Kolbe K., Pätsch J., Rick J., Rönn L. & Ruiter H. (2019) Wadden Sea 

Eutrophication: Long-Term Trends and Regional Differences. Front. Mar. Sci. 6:370. doi: 

10.3389/fmars.2019.00370 

Van den Ende D., Troost K., van Asch M., Brummelhuis E., Perdon J. & van Zweedenm C. 

(2017). Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse 

kustwateren in 2017: bestand en arealen. CVO rapport: 17.022. 



 

 

A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 39 

Van Duin W. E., Dijkema K.S., & Bos D. (2007) ‘Cyclisch beheer kwelderwerken Friesland’, p. 

68. Available at: http://edepot.wur.nl/121052. 

Van der Heide T., Tielens E., van der Zee E., Weerman E.J., Holthuijsen S., Eriksson B.K., 

Piersma T., van de Koppel J. & Olff H. (2014) Predation and habitat modification 

synergistically interact to control bivalve recruitment on intertidal mudflats. Biological 

Conservation, vol. 172, pp. 163-169.  

Van Katwijk M.M., Vergeer L.H.T, Schmitz G.H.W. & Roelofs J.G.M. (1997) Ammonium toxicity 

in eelgrass Zostera marina. Mar Ecol Prog Ser 157: 159-173. 

Van Maren, D.S., Oost, A.P., Wang, Z.B., Vos, P.C. (2016). The effect of land reclamations and 

sediment extraction on the suspended sediment concentration in the Ems Estuary. Marine 

Geology 376, 147-157 

Van Maren B., Smits B., & Cronin K. (2017). Hydromorfologische verbetering ED2050. Opzet 

D3S model. Deltares 11200594-000 

Van Maren B., Schrijvershof R., Smits B., Cronin K. & van der Wegen M. (2017). 

Hydromorfologische verbetering ED2050. Eerste beoordeling maatregelrichtingen. Deltares, 

Delft. 

Van Maren B., Schrijvershof R. & Vroom J. (2019). Hydromorfologische verbetering ED2050. 

Optimalisatie morfologisch model en voorspelling autonome ontwikkeling Eems-estuarium 

ihkv ED2050. Deltares rapport 11202245-000-ZKS-0011. 

Van Puijenbroek P. (2014). De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld 

volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), Den Haag: PBL. 

Van Ulzen J., & Mulder R. (2018). Broedvogels Actieplan Waddenzee. Naar herstel van 

gezonde broedpopulaties in de Waddenzee. PRW, Leeuwarden. 

Van der Welle J., & Meire P. (1999). Levende Eems, herstelplan voor Eems en Dollard. 

Volume 1999/08. Instituut voor Natuurbehoud, gezamenlijke natuurbeheersorganisaties, 

Groningen/Harlingen/Brussel.  

Van Wesenbeeck B.K., Esselink P., Oost A.P., van Duin W.E., de Groot A.V., Veeneklaas 

R.M., Balke, T., van Geer P., Calderon A.C. & Smale A. (2014). Verjonging van half-

natuurlijke kwelders en schorren. Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE). 

Rapport nr. 2014/OBN196-DK  

Van Wijnen H.J. & Bakker J.P. (2001). Longterm surface elevation change in salt marshes: a 

prediction of marsh response to future sea-level rise. Estuarine, Coastal and Shelf Sciences 

52: 381–390 

Vermeersen B.L.A., Slangen A.B.A., Gerkema T., Baart F., Cohen K.M., Dangendorf S. Duran-

Matute M., Frederikse T., Grinsted A., Hijma M.P., Jevrejeva S., Kiden P., Kleinherenbrink 

M., Meijles E. W., Palmer M.D., Rietbroek R., Riva R.E.M., Schulz E.,  Slobbe D.C., 

Simpson M.J.R., Sterlini P., Stocchi P., van de Wal R.S.W. & van der Wegen M. (2018). 

Sea-level change in the Dutch Wadden Sea. Netherlands Journal of Geosciences. Geologie 

en Mijnbouw 97(3): 79–127 

Vroom, J., H van den Boogaard, B van Maren (2012). Mud dynamics in the Eems-Dollard, 

research phase 2–Analysis of existing data Deltares, report, 1205711-001 

Widdows J., Fieth P. & Worrall C.M. (1979). Relationships between seston, available food and 

feeding activity in the common mussel Mytilus edulis. Mar Biol 50:195–207 

Werkgroep Dollard (2001). Literatuurstudie over het storten van baggerspecie in de Mond van 

de Dollard. Haren. 

Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Waddenzee. 30 maart 2017. Ministerie van Economische 

Zaken. 

Wolff W. (1973). The estuary as a habitat: an analysis of data on the soft-bottom macrofauna of 

the estuarine area of the Rivers Rhine, Meuse and Scheldt. In: Zoologische 

Verhandelingen. Rijksmuseum van Natuurlijke Historie Leiden, pp. 3-242. 



 

 

40 A&W-rapport 2558 Kennisdocument Ecologie ED2050 

Vroom, J., van den Boogaard, H., van Maren, B. (2012). Mud dynamics in the Eems-Dollard, 

research phase 2–Analysis of existing data Deltares, report, 1205711-001 

Ysebaert T.J.W., van der Wal J.T., Tangelder M., De Groot A.V. & Baptist, M.J. (2016). 

Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium. IMARES Rapport C059/15. 

  



 

 

  

 
 

 

 

   

 

 

Adres 

Suderwei 2 

9269 TZ Feanwâlden 

Telefoon 0511 47 47 64 

info@altwym.nl 

 

 

 

www.altwym.nl 


