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1.
Inleiding
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Overheden, natuurorganisaties en bedrijven werken samen aan betere natuur
in de Eems-Dollard. De ambitie, de onderzoeken en de projecten staan in het
Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050. Deze rapportage gaat over
de voortgang van het programma in 2019.

Deze tweede monitoringrapportage van het programma ED2050 geeft de nieuwste
inzichten in de problematiek van de Eems-Dollard aan de hand van langjarige
meetreeksen, onderzoeken en de voortgang van projecten en pilots.

1.1
Aanleiding: de natuur van de
Eems-Dollard kan (veel) beter
Het gaat niet goed met de natuur van de
Eems-Dollard. Voor veel vogels, vissen
en kleinere waterdieren ontbreekt het
aan geschikte leefgebieden. Ook wordt
er weinig voedsel aan de basis van het
ecosysteem geproduceerd. De drie
belangrijkste oorzaken zijn:
• het water is zeer troebel (slibrijk);
• het ontbreekt aan geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water;
• er zijn weinig geleidelijke overgangen
van land naar water.
Sinds 2016 werken overheden, bedrijven
en natuurorganisaties1 samen aan het
Meerjarig adaptief programma EemsDollard 2050 (ED2050) om de natuur
van de Eems-Dollard te verbeteren. Deze
partijen hebben mensen en middelen
beschikbaar gesteld om samen onderzoeken en projecten uit te voeren en te
monitoren hoe de natuur zich ontwikkelt.

1.2
Doel: resultaten delen
De jaarlijkse monitoringrapportages van
het programma ED2050 geven inzicht in:
• de toestand van de natuur, op basis van
monitoringgegevens en onderzoek;

1

• de voortgang van projecten en pilots;
• de voortgang van de doelstellingen
van het programma.
Dit jaar krijgen de volgende onderwerpen
extra aandacht: de toestand van schelpdieren, het belang van de Eems-Dollard
voor de zwarte ruiter, baggeren en storten
in het gebied en de mogelijkheden voor
nuttige toepassingen van onttrokken
slib op basis van de slibkwaliteit.
Het doel van de jaarlijkse rapportage is
inzicht te geven in de toestand van de
natuur, de vinger aan de pols te houden,
dwarsverbanden te signaleren en alle
belanghebbenden en geïnteresseerden
gelegenheid te geven om mee te denken
over de toekomst van het gebied.

1.3
Meten is weten
Deze rapportage geeft inzichten op
basis van meetgegevens. De gepresenteerde gegevens over de toestand
van de natuur komen grotendeels uit
het langjarige monitoringprogramma
van Rijkswaterstaat (MWTL) en van het
ministerie van LNV. De gegevens over de
projecten zijn beschikbaar gesteld door
de verschillende projecteigenaren.

ONS PUNT OP
DE HORIZON:
Het ecologisch
streefbeeld voor de
Eems-Dollard in 2050
is een estuarium met
passende dimensies en
een natuurlijke dynamiek. De insnoering
van het estuarium
komt tot stilstand en de
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.
Bron: Meerjarig adaptief
programma ED2050

Provincie Groningen (voorzitter), waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de gemeenten
Delfzijl, Oldambt en Het Hogeland, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Samenwerkende Bedrijven
Eemsdelta, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap
(mede namens de Waddenvereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting
Wad)
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2.
Ecosysteem
onder druk: de
veranderende
context
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Eind 2019 organiseerde het programma een kennistafel over hydromorfologie
en ecologie, als voorbereiding op het programmaplan 2021-2026. De
problematiek in de Eems-Dollard is hierbij opnieuw tegen het licht gehouden.
De conclusie is dat het hoge slibgehalte in het water en de geringe variatie
in leefgebieden nog steeds de belangrijkste oorzaken van de ecologische
knelpunten zijn. Daar komt een nieuwe factor bij: klimaatverandering, en met
name versnelde zeespiegelstijging.

In 2015 heeft het MIRT-onderzoek ‘Economie en
Ecologie Eems-Dollard in balans’ de knelpunten in de
natuur van de Eems-Dollard in beeld gebracht. Die analyse is het fundament onder het programma ED2050.
De focus in het programma ligt naar aanleiding van
het onderzoek op het verminderen van de troebelheid
en het vergroten van de variatie in leefgebieden. De
kennistafel heeft een update van de analyse opgeleverd.
Het slibprobleem kan toenemen door (versnelde)
zeespiegelstijging
Het hoge slibgehalte in het water is een groot probleem
voor de ecologie. De laatste jaren lijkt het slibgehalte te
stabiliseren, maar in de Dollard en het middengebied
blijft de troebelheid veel te hoog voor een gezonde
algenproductie. Bij (versnelde) zeespiegelstijging zal het
slibgehalte boven de platen naar verwachting toenemen.
De hoge troebelheid van het water heeft ook negatieve
gevolgen voor het bodemleven. De bodem van het
estuarium wordt steeds slibrijker en dat proces breidt
zich in zeewaartse richting uit. In de verslibde bodems

leven steeds minder schelpdieren. De totale biomassa
van bodemdieren daalt en bestaat voor een steeds
groter deel uit wormen. Dat heeft gevolgen voor het
voedselaanbod voor vissen en vogels. Dit proces versterkt zich waarschijnlijk bij versnelde zeespiegelstijging,
door de toename van het slibgehalte boven de platen.

Zandplaten groeien niet snel genoeg mee met de
zeespiegelstijging
De slibrijke platen in de Dollard en de kwelders kunnen
naar verwachting meegroeien met de zeespiegel
stijging. Dat geldt niet voor de zandplaten in het
middengebied (zoals Hond-Paap) en het buitengebied: die zullen waarschijnlijk niet of niet snel genoeg
meegroeien met de zeespiegelstijging. Er komt te
weinig zand uit de kustzone van de Waddenzee naar
de Eems-Dollard. Het gevolg is dat bij laagwater een
steeds kleiner areaal zandplaten droogvalt. Vogels die
afhankelijk zijn van voedsel op zandplaten, hebben
daardoor minder tijd en minder ruimte om bij laagwater
te foerageren.

Grotere kans
op stormen

SLIBTOENAME

SCHELPDIER- EN
BODEMDIERAFNAME

BROEDGEBIEDEN
KWETSBAAR

VOGEL- EN
VISAFNAME

Zeespiegelstijging

Afname zandplaten
AFNAME FOERAGEERTIJD

VOGELAFNAME
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Grotere kans op stormen maakt buitendijkse
broedgebieden kwetsbaarder
Klimaatdeskundigen verwachten dat de kans op stormen
in het broedseizoen toeneemt door klimaatverandering.
Dat maakt buitendijks gelegen broedgebieden in de
toekomst nog kwetsbaarder. Soorten als de kluut zullen
hun broedsel mogelijk vaker zien mislukken.
Beperkte variatie van leefgebieden heeft uiteen
lopende oorzaken
Het MIRT-onderzoek liet al zien dat de leefgebieden
in de Eems-Dollard in de loop van de tijd veel minder
gevarieerd zijn geworden, onder meer door ingrepen als bedijking, inpoldering en vaargeulverdieping.
Daardoor komen leefgebieden voor soorten in de knel.
Zo heeft het verdwijnen van mosselen mogelijk niet
alleen een verband met de hoge troebelheid en slechte
broedval, maar ook met het verdwijnen van hard substraat. In het estuarium vindt bijna geen aangroei van
kwelders plaats, waardoor ook pioniervegetatie nauwelijks aanwezig is. Door zeespiegelstijging en de toename
van stormen zal meer afslag van kwelders plaatsvinden.
De kans dat pioniervegetatie zich kan ontwikkelen,
wordt dan nog kleiner. Mogelijk belemmeren ook
grazende vogels de ontwikkeling van pioniervegetatie.
Daarnaast is de beheerwijze van grote invloed op de
natuurlijkheid en de diversiteit van de vegetatie op de
kwelders.

Geen problemen met nutriënten in de Eems-Dollard
Een estuarium als de Eems-Dollard is van nature rijk aan
nutriënten. Extra neerslag van stikstof, bijvoorbeeld uit
de landbouw, de industrie of het verkeer, heeft daarom
weinig effect. Stikstof in het water wordt opgenomen
door algen (als het water tenminste niet te troebel is) en
waterplanten. Anders dan in heidegebieden en blauwgraslanden is extra stikstofbelasting in de Eems-Dollard
niet nadelig voor de natuurwaarde. Het stikstofgehalte
is wel hoger dan de norm van de Kaderrichtlijn Water,
maar dat heeft geen gevolgen voor de ecologie.
Ecologisch herstel vraagt ook binnendijkse maatregelen
Het programma ED2050 draait om de buitendijkse ecologie, maar daarvoor zijn ook binnendijks maatregelen
nodig. Onderdeel van het programma zijn bijvoorbeeld
de aanleg van estuariene overgangszones en slibinvang
in binnendijkse gebieden (zoals in de projecten Dubbele
Dijk, polder Breebaart en de Groote Polder Termunten).
De uitkomsten van de kennistafel ondersteunen deze
benadering. Op deze manier kunnen leefgebieden tot
stand komen die buitendijks onder druk staan. Ook
voor nuttige toepassingen van slib uit de Eems-Dollard
is binnendijks ruimte nodig, onder meer voor ‘kleirijperijen’. Het slib is bovendien te benutten om binnendijkse
vraagstukken aan te pakken, zoals bodemdaling. Zo is
het mogelijk dalende landbouwgrond op te hogen
met slib.

BODEMDALING
In een groot deel van Nederland daalt de bodem door geologische veranderingen sinds de laatste ijstijd, in
Groningen met gemiddeld 5 cm per eeuw. Gaswinning veroorzaakt extra bodemdaling: de bodem bij Delfzijl
is hierdoor al met 24 cm gedaald en zakt waarschijnlijk nog 10 cm verder. Daarnaast kan lokaal bodemdaling
optreden door inklinking en veenoxidatie, afhankelijk van de dikte van het veenpakket en de ontwatering
voor de landbouw. Door de combinatie van droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op
verzilting van het grondwater toe. Dat kan vooral gevolgen hebben voor de landbouw.

zeespiegelstijging op zee:
14 cm/eeuw

zeespiegelstijging Delfzijl:
14 + 5 cm/eeuw
+ 24 cm + 10 cm

geologische bodemdaling
5 cm/eeuw
bodemdaling
gaswinning
24 cm + 10 cm

Figuur 2.1 Bodemdaling versterkt het effect van zeespiegelstijging, vooral in Groningen waar de bodem ook door gaswinning daalt.
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3.
Toestand van
de natuur:
het ecoysteem
verschraalt
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Het doel van het programma Eems-Dollard 2050 is de toestand van de
natuur te verbeteren. Door verschillende onderdelen van het ecosysteem
langdurig te monitoren worden de trends duidelijk. Zo blijkt of de toestand
verbetert of verslechtert. Dit jaar gaat de jaarrapportage onder meer in
op klimaatverandering, recente trends in de schelpdierpopulatie en het
toenemende belang van de Dollard als tankstation voor de zwarte ruiter.

3.1
Vooraf
Dit hoofdstuk beschrijft de toestand van de natuur aan
de hand van metingen. Deze jaarrapportage brengt
voor het eerst trends in de klimaatverandering in beeld,
aan de hand van de watertemperatuur en de zeespiegelstijging. Het samenspel van slib, nutriënten en algen
is en blijft een belangrijke basis voor het ecosysteem.
De jaarrapportage belicht hoe dit samenspel verloopt
in verschillende delen van de Eems-Dollard. Tot slot
komen de trends in de ‘hogere’ soorten van het eco
systeem aan bod: de bodemdieren, vissen en vogels.

Waterstand (cm) boven NAP
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3.2
Klimaatverandering

Delfzijl

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is dat
de temperatuur wereldwijd stijgt, ook de watertemperatuur. In de Dollard is dat al zichtbaar: het water is hier
sinds 1971 ongeveer 3 °C warmer geworden.
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Figuur 3.1 Het water in de Dollard wordt langzaamaan warmer
als gevolg van klimaatverandering.
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Gemiddelde van Nederland (zes hoofdstations)

Figuur 3.2 De zeespiegel is bij Delfzijl (blauwe lijn) hoger dan
gemiddeld langs de Nederlandse kust (groene lijn). Op beide
plaatsen stijgt de zeespiegel al sinds 1890.

Een gevolg van de temperatuurstijging is dat de zeespiegel stijgt. Zeespiegelstijging verloopt langs de
Nederlandse kust op dit moment iets minder snel dan
in de rest van de wereld en ook hier varieert het verloop van plaats tot plaats. Bij Delfzijl is de waterstand
sinds 1890 met 20 cm gestegen. Dat is meer dan bij
Den Helder (15 cm) en Harlingen (13 cm). De grotere
waterstandstijging bij Delfzijl hangt samen met de komvorm van het estuarium, de ligging ten opzichte van de
overheersende windrichting en de bodemdaling. Het
KNMI voorspelt dat de zeespiegel in de komende eeuw
sneller zal stijgen, met nog eens 26-82 cm.

Dollard (locatie Groote Gat noord)

1972

1880

De stijgende watertemperatuur en de zeespiegelstijging
hebben waarschijnlijk - direct of indirect - effect op
de ecologie. Zo zal de Eems-Dollard zijn functie als
opgroeigebied voor jonge zeevis (vooral haring) mogelijk verliezen als de temperatuur verder stijgt. Over dit
soort effecten is nog weinig bekend.
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Figuur 3.4 Het zwevendstofgehalte (slibconcentratie) is in de Dollard en het middengebied sterk toegenomen en in het buitengebied
licht afgenomen.
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Figuur 3.7 De slibconcentratie in de Eems-rivier (Emspier), de Dollard (Groote Gat Noord) en het middengebied (Bocht van Watum)
lijkt sinds 2014 iets te zijn afgenomen, terwijl de concentratie in het buitengebied (Huibertgat Oost) sinds 2019 juist iets hoger lijkt.
Let op: de schaal van de slibconcentraties verschilt per locatie.

3.4
Bodemdieren, vissen en vogels
Belangrijke soortgroepen in het ecosysteem zijn
bodemdieren, vissen en vogels. De resultaten van langjarige monitoring laten zien hoe het ecosysteem ervoor
staat en in welke richting het zich ontwikkelt.
3.4.1
Bodemdieren
Bodemdieren vormen een belangrijke voedselbron voor
vissen en vogels. De jaarrapportage zoomt dit jaar in
op schelpdieren. Het aantal schelpdieren is sinds 1970
sterk achteruitgegaan. Vooral in de Dollard komen nog
maar weinig soorten voor en ook de aantallen zijn laag.
Dat komt waarschijnlijk vooral door de hoge slibconcentraties, zowel in het water als in de bodem.
De schelpdierpopulatie bestaat voornamelijk uit mosselen, oesters, kokkels, nonnetjes, strandgapers en
wadslakjes. Andere schelpdierensoorten komen nauwelijks voor. De biomassa van al deze soorten is laag.
Van nature zijn er betere en slechtere jaren, onder meer
afhankelijk van de broedval. Sinds 2017 worden ieder
jaar meer exemplaren aangetroffen van de Amerikaanse
strandschelp (Mulinia lateralis). Mogelijk is dit een
nieuwe invasieve soort.
Schelpdierbanken komen alleen voor op de wadplaat
Hond-Paap en de nabijgelegen vastelandsoever. Deze

2
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Figuur 3.8 Het oppervlak van schelpdierbanken op Hond-Paap
is sterk afgenomen, maar recent is een nieuwe mosselbank in
het midden van de plaat ontstaan. Bron: Wageningen Marine
Research2

banken bestaan vooral uit blauwe mosselen en Japanse
oesters. Sinds 2000 is het oppervlak van de schelpdierbanken sterk afgenomen. In 2017 hebben zich Japanse

Jaarlijkse meting van het areaal schelpdierbanken op Hond-Paap door Wageningen Marine Research in opdracht van het ministerie van LNV
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Figuur 3.9 De totale biomassa van schelpdieren in de Dollard is zeer laag. Bron: Sander Holthuijsen (NIOZ)

oesters gevestigd op een oude, dode mosselbank op de
zuidpunt van Hond-Paap. In 2016 is een nieuwe kleine
mosselbank ontstaan in het midden van de wadplaat; in
2019 bestond deze nog steeds uit levende mosselen.
Sinds 2009 worden schelpdieren bemonsterd op 255
locaties in de Eems-Dollard.3 De gegevens van 20092013 en van 2019 zijn op dit moment uitgewerkt. Deze

sets geven een indicatie van recente veranderingen. De
gegevens laten zien dat de totale biomassa van schelpdieren in de Eems-Dollard heel laag is, veel lager dan
in de Waddenzee. In de Dollard was de biomassa in de
jaren 2009-2013 en 2019 ongeveer gelijk (respectievelijk
0,5 g/m2 en 0,6 g/m2 asvrijdrooggewicht). Op HondPaap nam de totale biomassa fors toe (van 0,9 g/m2 naar
8,3 g/m2), door goede broedval van strandgapers in 2018.
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Figuur 3.10 Langs de Groningse kust ter hoogte van Hond-Paap (links) en op Hond-Paap (rechts) is het aantal schelpdieren sterk
afgenomen. Door goede broedval van strandgapers en kokkels waren de aantallen van deze soorten in 2019 hoger. Bron: Wageningen
Marine Research4
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Jaarlijkse bodemdierenbemonstering door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Jaarlijkse bemonstering van kokkels en andere schelpdieren langs 2 raaien (op Hond-Paap en dichter langs de Groningse kust) door
Wageningen Marine Research in opdracht van het ministerie van LNV
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Figuur 3.11 Kokkels komen vrijwel uitsluitend voor op Hond-Paap en ook daar nemen ze in aantal af. Bron: Sander Holthuijsen (NIOZ)

Kokkels (Cerastoderma edule) komen vrijwel alleen op
Hond-Paap voor. Ook daar zijn de kokkels de afgelopen
20 jaar sterk in aantal afgenomen, maar door goede
broedval in de zomer van 2018 zijn in 2019 weer wat
hogere aantallen aangetroffen. Uit de jaarlijkse bemonstering van twee raaien blijkt dat de kokkelbiomassa
direct langs de Groningse kust ten westen van HondPaap veel hoger is dan op Hond-Paap.
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Het nonnetje (Limecola balthica) is het meest voorkomende schelpdier in de Eems-Dollard. Deze soort komt
overal voor, ook in de zeer slibrijke toplaag in de Dollard.
Het nonnetje neemt in het hele gebied af, in aantallen en
in biomassa.
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Figuur 3.12 Het nonnetje, de meest talrijke schelpdiersoort in de Eems-Dollard, neemt in aantal af.Bron: Sander Holthuijsen (NIOZ)
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Ook strandgapers (Mya arenaria) komen overal voor,
maar in kleinere aantallen. Omdat ze veel groter zijn
dan nonnetjes is de totale biomassa groter. Volwassen
strandgapers kunnen zich diep ingraven, tot wel 30
cm onder het oppervlak. 2018 was een jaar met een
zeer goede broedval. Op Hond-Paap leidde dat tot

een sprong in de aantallen, van 25,5/m2 in 2009-2013
naar 762/m2 in 2019. In de Dollard namen de aantallen
ondanks de goede broedval juist verder af, van 39,5/m2
naar 17/m2. In 2019 kwamen op Hond-Paap 45 keer
zoveel strandgapers voor als in de Dollard.
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Figuur 3.13 Het aantal strandgapers nam in 2019 fors toe op Hond-Paap (boven), door goede broedval, maar in de Dollard nam het
aantal juist verder af (onder). De legenda voor Hond-Paap en Dollard verschilt sterk! Bron: Sander Holthuijsen (NIOZ)
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Ook het wadslakje (Peringia ulvae) komt in de Dollard
in veel lagere dichtheden voor dan op Hond-Paap,
waar tot wel 62.000 slakjes per vierkante meter zijn

aangetroffen. Het aantal slakjes in de Dollard is in 2019
gedaald ten opzichte van 2009-2013.

2019
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Figuur 3.14 Ook het aantal wadslakjes is in de Dollard verder afgenomen. Bron: Sander Holthuijsen (NIOZ)

Pilot Herstel mosselbanken
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Jonge haring

3.4.2
Vissen
Er zit weinig vis in de Eems-Dollard. Het aantal soorten
is klein en de meeste soorten komen in kleine aantallen
voor, behalve jonge haring en spiering. Dat blijkt uit de
halfjaarlijkse metingen van de visstand die Nederland
en Duitsland sinds 2007 uitvoeren.5 In 2019 is voor een
locatie in het middengebied een jaarrondbeeld gemaakt
door in totaal zeven keer te bemonsteren.6 De resultaten
bevestigen het beeld uit de langjarige monitoring. Jonge
haring domineert de visstand, in aantal en in biomassa,
vooral in het najaar. Spiering is de belangrijkste trekvis.
Vooral tijdens de najaarstrek is spiering in grote aantallen
aanwezig. Vissen die het hele jaar door in het gebied
verblijven zijn vooral grondels.
Uit de metingen blijkt dat het aantal soorten (relatief)
hoog is in het voorjaar, van maart tot en met mei. Het
aantal individuen en de biomassa zijn dan laag. Later in
het jaar neemt het aantal soorten af, maar de soorten
die overblijven zijn er in grotere aantallen. In september en oktober bestaat de biomassa voornamelijk
uit opgroeiende jonge haring. Waarschijnlijk trekt de
jonge haring in de winter naar zee om daar verder op
te groeien. Monitoring in de wintermaanden kan daar
meer inzicht in geven.
5

6
7
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Estuaria zoals de Eems-Dollard zijn belangrijke
opgroeigebieden voor jonge zeevis. Ze vervullen een
kinderkamerfunctie voor soorten als haring, wijting,
schol, kabeljauw, griet, tong, schar, tarbot, rode poon
en dwergbolk. De jonge vissen hebben hier een grotere
kans op overleving dan op open zee en groeien ook
harder. In de Eems-Dollard is vooral haring aanwezig als
kinderkamersoort.7
Trekvissen (diadrome soorten) gebruiken de EemsDollard als verbindingsroute tussen paai- en opgroeigebieden. Spiering is met stip de meest talrijke trekvis.
Ook fint, driedoornige stekelbaars, paling, rivierprik en
dunlipharder komen voor, maar in kleine aantallen. De
trek vindt plaats in het voor- en najaar. Sommige trekvissen paaien in zoetwater en groeien op in open zee
(anadrome soorten, zoals de fint). Andere trekvissen
doen het andersom: ze paaien op zee en groeien op in
zoetwater (katadrome soorten, zoals paling). Voor alle
trekvissen is het van belang dat ze ongehinderd van zoet
naar zout water kunnen trekken.

Halfjaarlijkse bemonstering (in mei en september) op drie locaties, twee in het middengebied en één in de Eemsrivier. Deze metingen
worden afwisselend uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en het Duitse NLKWN/LAVES.
De Waddenvereniging heeft in 2019 eenmalig vijf extra bemonsteringen uitgevoerd op een van de drie bovenstaande locaties.
Kijk hoe jonge haringen bescherming bij elkaar zoeken: https://www.onderwaterbeelden.nl/indrukwekkende-school-juveniele-haring/
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Een aantal estuariene vissoorten verblijft het hele jaar
door in de Eems-Dollard (residente soorten), met name
verschillende soorten grondels (waaronder Lozano’s
grondel, dikkopje en glasgrondel) en bot. Zeldzamere
soorten zijn kleine zeenaald, grote zeenaald, zeedonderpad en slakdolf.

Tot slot zijn er seizoensgasten die de Eems-Dollard
vrijwel alleen in de zomermaanden bezoeken. Het gaat
voornamelijk om sprot, maar er zijn ook enkele zeldzame soorten gevangen zoals ansjovis, geep (mei) en
vijfdradige meun (oktober-november).
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Figuur 3.15 Het aantal vissen (links) en de biomassa (rechts) zijn het hoogst in het najaar.
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Figuur 3.16 De Eems-Dollard vervult vooral voor jonge haring

Figuur 3.17 Trekvissen - met name spiering - gebruiken de

een kinderkamerfunctie.

Eems-Dollard vooral in het voor- en najaar als trekroute.
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Figuur 3.18 Tot de permanente bewoners van de Eems-Dollard

Figuur 3.19 Seizoensgasten pieken met name in de zomer-

behoren met name verschillende grondelsoorten.

maanden.
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Zwarte ruiter

3.4.3
Vogels
De Eems-Dollard biedt leefgebied voor een groot aantal
verschillende vogels. De vogels gebruiken het gebied als
broedgebied, foerageergebied, hoogwatervluchtplaats
en ruiplaats. Voor 49 vogelsoorten in de Waddenzee
gelden Natura 2000-doelen, waarbij de Eems-Dollard
als onderdeel van de Waddenzee wordt beschouwd. 18
van deze soorten vertonen een dalende trend, vooral
watervogels. De zwarte ruiter is daar een van. Deze
jaarrapportage zoomt dit jaar in op deze trekvogel die
kenmerkend is voor de Dollard.
De zwarte ruiter broedt in het hoge noorden en overwintert ten zuiden van de Sahara. De lange trektocht
voert deels langs de kust en deels over het binnenland.
Langs de kust bezoekt de vogel bij voorkeur rustige,
voedselrijke getijdegebieden om te eten, te rusten en
te ruien. Dat soort gebieden is schaars geworden. De
Waddenzee is een van belangrijkste pleisterplaatsen
op de route langs de kust. Tussen half april en half mei
maken de zwarte ruiters hier - op weg naar de noordelijke broedgebieden - een korte tussenstop om te eten
(‘opvetten’). Van half juni tot eind augustus verblijven
ze hier opnieuw. In die tijd krijgen ze nieuwe veren en
moeten ze opvetten voor de reis naar het zuiden. Rust,
veiligheid en genoeg voedsel zijn dan essentieel.
Zwarte ruiters leven van bodemdieren en kleine visjes.
Die vinden ze op slikkige wadplaten, langs de randen
van geulen, in prielen en plasjes en op mosselbanken.
In de Dollard bestaat het voedsel van de zwarte ruiter
waarschijnlijk voor een groot deel uit slijkgarnalen.
Daarnaast staan grondels, garnalen en zeeduizend
poten op het menu.
Uit tellingen blijkt dat het aantal zwarte ruiters in het
Natura 2000-gebied Waddenzee sinds 1975 is toegeno-
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Broedgebied

Doortrek- en overwinteringsgebied

Figuur 3.20 De zwarte ruiter trekt via verschillende routes tussen
de overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara en de
broedgebieden rond de Noordpool.

men en vanaf de jaren negentig weer is afgenomen. Het
huidige aantal (circa 600) ligt ver onder het instandhoudingsdoel (1200). De oorzaak van de afname is niet goed
bekend, maar ligt waarschijnlijk in de broedgebieden.
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Figuur 3.21 Slijkgarnalen zijn vooral op de slikken van de Dollard in
hoge aantallen te vinden en vormen daar een belangrijk deel van
het menu van de zwarte ruiter. Bron: Sander Holthuijsen (NIOZ)
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De zwarte ruiters in de Dollard lieten aanvankelijk
dezelfde trend zien als in de Waddenzee, maar sinds
2005 lijken de aantallen weer toe te nemen tot ruim
550 individuen per jaar. De Dollard herbergt nu ongeveer driekwart van de zwarte-ruiterpopulatie in de
Nederlandse Waddenzee en is daarmee de belangrijkste
pleisterplaats in Nederland.

Figuur 3.22 Het gemiddelde aantal zwarte ruiters in de Waddenzee is tot de jaren negentig toegenomen en daarna weer afgenomen (groene lijn). Het aantal in de Dollard volgde dezelfde trend,
maar lijkt sinds 2005 weer te stijgen (blauwe lijn). Bron: Sovon
Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050
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4.
Uitgelicht:
baggeren en
storten
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De problemen met troebelheid en matige natuurkwaliteit zijn het gevolg van
de eeuwenlange geschiedenis van grote ingrepen in de Eems-Dollard. Deze
jaarrapportage belicht een van de grote ingrepen van deze tijd: baggeren
en storten. Jaarlijks wordt zo’n tien miljoen kubieke meter zand en slib
kunstmatig verplaatst.

Om de havens bereikbaar te houden wordt regelmatig
gebaggerd, in de havens zelf en in de vaargeulen. Dit
zijn plaatsen waar zand en slib via natuurlijke processen
bezinkt. Het jaarlijkse baggervolume in de Eems-Dollard
is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw redelijk
constant gebleven. Het schommelt tussen de 8 en 12
miljoen kubieke meter per jaar (‘nat in de beun’ van de
baggerschepen).
De jaarlijkse baggervolumes hebben een duidelijke relatie
met verruiming van vaargeulen en havens, zoals de
verruiming van de Eemshaven (2009-2013) en van de
vaarweg Eemshaven-Noordzee (2017). De verruiming
leidt meestal tot een tijdelijke grotere toename in bag-

gerwerk en daarna tot een permanente kleinere toename. De ingebruikname van de RWE-energiecentrale
heeft ook tot een structureel groter baggervolume in de
Eemshaven geleid: de centrale gebruikt zoveel koelwater
dat er meer slibrijk water naar de haven stroomt.
Het gebaggerde sediment gaat over het algemeen met
schepen naar een van de elf verspreidingslocaties in de
Eems-Dollard (behalve het slib uit de haven van Emden,
dat binnen de haven verspreid wordt, en een deel van
het slib uit de haven van Delfzijl dat met een airset weggeblazen wordt). De verspreidingslocaties liggen in of
nabij de (vaar)geulen.

Jaarlijkse baggervolumes Eems-estuarium
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Figuur 4.1 De baggervolumes in de Eems-Dollard zijn sinds de jaren tachtig min of meer gelijk gebleven. In de haven van Emden
wordt sinds 1994 nog steeds gebaggerd, maar de specie wordt in de haven zelf verspreid. Slib uit de haven van Delfzijl wordt deels
met een airset weggeblazen. Bron: verslagen Eemscommissie en Rijkswaterstaat
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Jaarlijkse baggervolumes voor onderhoud Eemshaven
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Figuur 4.2 Het onderhoudsbaggerwerk in de Eemshaven is sinds 2014 gestegen van circa 1 naar circa 1,5 miljoen m3 per jaar, met
name door de koelwaterinname door de RWE-energiecentrale en door de verruiming van de haven. Bron: verslagen Eemscommissie
en Rijkswaterstaat
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Figuur 4.3 Het gebaggerde sediment uit havens en vaargeulen wordt naar Nederlandse en Duitse verspreidingslocaties gebracht die
daarvoor zijn aangewezen (Klapstelle in het duits). Klapstelle 2 wordt in Nederland P0 genoemd. De getallen geven het gemiddelde
jaarlijkse stortvolume (miljoen m3/jaar, gemeten in de beun). Het gemiddelde is gebaseerd op de periode 2014-2018 en is representatief
voor de huidige situatie. Bron: verslagen Eemscommissie en Rijkswaterstaat
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Het gebaggerde en gestorte materiaal bestaat uit een
mengsel van zand en slib. De verhouding verschilt per
locatie. Het gebaggerde materiaal in de havens bestaat
grotendeels uit slib, in de vaargeul van Emden uit iets
meer slib dan zand en in de vaarweg van de Eemshaven
naar de Noordzee grotendeels uit zand.

Conclusie
De ambitie van het programma ED2050 is jaarlijks
minimaal 1 miljoen ton slib te onttrekken uit de
Eems-Dollard. Dat komt overeen met ongeveer
2,5 miljoen kubieke meter slib. Het jaarlijkse baggervolume in de Eems-Dollard is ongeveer drie tot vijf keer
zo groot. Het volgende hoofdstuk gaat verder in op de
vraag in hoeverre het gebaggerde materiaal geschikt is
voor onttrekkingen en nuttige toepassingen.

Eemshaven
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minimaal 1 miljoen
ton slib uit de
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Minder troebel water is essentieel om de natuur van de Eems-Dollard te
versterken. Als het water helderder wordt, komen er meer algen en daarmee
meer voedsel in het ecosysteem. De ambitie van het programma ED2050 is
om slib uit de Eems-Dollard te onttrekken, zodat het water helderder wordt,
en het onttrokken slib een nuttige toepassing te geven. Dit hoofdstuk gaat in
op de vraag waar geschikt slib te vinden is.

5.1
Vooraf

voldoende slib zijn om jaarlijks minimaal 1 miljoen ton
slib te kunnen onttrekken.

De ambitie van ED2050 is om op termijn jaarlijks
minstens één miljoen ton slib (droge stof) uit het water
te verwijderen. Dit komt overeen met ongeveer 2,5
miljoen m3 nat slib. Het heeft de voorkeur het slib definitief uit het water te halen en op het land een nuttige
bestemming te geven. Door het onttrekken van slib te
combineren met baggerwerken die om andere redenen
nodig zijn, wordt het systeem niet extra verstoord en is
werk met werk te maken. De inzet is daarom gebruik te
maken van baggerspecie uit havens. In nieuwe slibinvanggebieden kan het cyclisch verwijderen van slib
onderdeel zijn van het gekozen beheer, zoals in Polder
Breebaart.
De vraag is welke bagger- of invanglocaties technisch
geschikt zijn voor de gecombineerde doelstelling
om enerzijds voldoende slib uit het water te halen en
anderzijds dat slib een nuttige toepassing te geven.
Deze locaties moeten aan verschillende voorwaarden
voldoen: de kwaliteit van het gebaggerde materiaal
moet passen bij de beoogde toepassing en er moet

5.2
Slibkwaliteit en nuttige toepassingen
Voor het te onttrekken slib zijn vier nuttige toepassingen in beeld. Deze toepassingen stellen verschillende
eisen aan de samenstelling en de milieuhygiënische
kwaliteit van het slib.
Samenstelling
Slib bevat meestal ook zand. Slib met 20 tot 30% zand
is het beste voor de productie van klei voor dijkversterkingen en het persen van bouwelementen. Slib
met 25-50% zand is te gebruiken voor ophoging van
landbouwgrond. Voor de structuurverbetering van
arme zandgronden is een laag zandgehalte gewenst,
van maximaal 20%. Slib dat voor meer dan 50% uit zand
bestaat is voor geen van de toepassingen geschikt.
In 2013 is het zandgehalte van de waterbodem van de
Eems-Dollard gemeten. Het gebaggerde materiaal uit
de Eemshaven en de haven van Delfzijl is - voor wat

Toepassing

Gewenste samenstelling

Milieuhygiënische
kwaliteitsklasse

Chloridegehalte

dijkversterking

20-30% zand

buitendijks: ‘Wonen’
binnendijks: beter dan
ontvangende bodem

buitendijks: max 4 g/l na
rijping
binnendijks: geen
verslechtering

persen bouwblokken

20-30% zand

‘Industrie’, afhankelijk van
uitloging

afhankelijk van uitloging

ophoging landbouwgrond

25-50% zand

‘Achtergrondwaarde’

geen verslechtering

zandgrondverbetering

< 20% zand

‘Achtergrondwaarde’

geen verslechtering

Tabel 1 Om slib nuttig te kunnen toepassen moet het voldoen aan eisen voor de samenstelling, de milieuhygiënische kwaliteit en
het chloridegehalte
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Emden
Emden

Delfzijl
Zandgehalte
< 15%
15% - 30%
30% - 50%
> 50%

Figuur 5.1 Het slib uit de havens langs de Eems-Dollard heeft een geschikt zandgehalte voor nuttige toepassingen. Ook invang
locaties langs de randen kunnen slib met een geschikt zandgehalte bieden. Bron: Bron: Deltares8

betreft het zandgehalte - meestal geschikt voor een of
meer toepassingen. Ook slib dat wordt ingevangen in
locaties langs de randen van de Eems-Dollard kan een
geschikt zandgehalte hebben. In een groot deel van de
Eems-Dollard is het zandgehalte te hoog voor nuttige
toepassingen (meer dan 50%).
Ook het gehalte aan organisch stof is van belang: slib
voor het ophogen van landbouwgrond en het verbeteren van arme zandgrond mag meer organisch stof
bevatten dan slib voor dijkenklei en het persen van
bouwblokken. Organisch stof is met bepaalde bewerkingen deels uit het slib te verwijderen; datzelfde geldt
voor chloride (zout). Dat gebeurt bijvoorbeeld in de
Kleirijperij. Daarom stellen de gehalten aan organisch
stof en chloride in het onttrokken slib op voorhand
geen beperkingen aan de toepasbaarheid.

Voor ophoging van landbouwgrond moet het slib
voldoen aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’.
Voor buitendijkse dijkversterking is de kwaliteitsklasse
‘Wonen’ goed genoeg. De milieuhygiënische kwaliteit
van slib in de Eemshaven en de haven van Delfzijl is
onderzocht in 2013, 2014, 2016 en 2018. In de Eemshaven voldoet het slib gemiddeld aan de kwaliteitsklasse
‘Achtergrondwaarde’. De kwaliteit van slib uit de haven
van Delfzijl varieerde in de jaren 2013-2014 nog van de
kwaliteitsklasse ‘Industrie’ tot ‘Achtergrondwaarde’. In
de jaren 2016 en 2018 is de slibkwaliteit verbeterd: deze
varieert nu van ‘Wonen’ tot ‘Achtergrondwaarde’. De
locaties die niet aan de Achtergrondwaarde voldoen,
hebben vaak een licht verhoogd kwikgehalte.

Milieuhygiënische kwaliteit
De milieuhygiënische kwaliteit van het toegepaste slib
moet voldoen aan wet- en regelgeving. Voor alle toepassingen gelden de landelijke eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit. Regio’s kunnen
deze eisen desgewenst aanscherpen. Provincie Groningen
heeft dat in de Regionale Nota bodembeheer gedaan voor

Uit de metingen blijkt dat de kwaliteit van het slib in de
bodem van de Eems-Dollard verbetert. Zo nemen de
gehalten van zware metalen, waaronder kwik, sinds het
begin van deze eeuw gestaag af. Waar het schonere slib
bezinkt, verbetert de kwaliteit van de waterbodem ook.
Dat geldt voor havens en waarschijnlijk ook voor andere
slibvanggebieden.

8
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toepassingen op landbodems (het gebied landwaarts
van de buitenkruinlijn van de primaire waterkering).

Deltares, 2013. Mud dynamics in the Ems estuary.
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Figuur 5.2 Het kwikgehalte in slib uit de Eems-Dollard daalt sinds het begin van de eeuw. Bron: provincie Groningen9

Voor de slecht afbreekbare stoffengroep PFAS gelden
sinds medio 2020 nieuwe normen. Daarmee vormen
deze stoffen volgens de huidige inzichten geen belemmering meer voor de vier toepassingen.

5.3
Conclusies
Het slib dat in de Eemshaven en de haven van Delfzijl
gebaggerd wordt, is grotendeels geschikt voor de vier
nuttige toepassingen. De samenstelling is in orde en
ook de milieuhygiënische kwaliteit is goed genoeg. Een
deel van het gebaggerde slib uit de haven van Delfzijl
is niet voor alle beoogde toepassingen geschikt, omdat
het te veel zware metalen zoals kwik bevat. De verwachting is dat de slibkwaliteit in de loop van de tijd
verder verbetert, wat de toepassingsmogelijkheden
vergroot. Waarschijnlijk is ook slib dat langs de randen
van de Eems-Dollard bezinkt geschikt voor de nuttige
toepassingen. Slib uit overige delen van het estuarium
is veel gevallen niet geschikt, omdat er meer zand in
zit en vaak ook te veel zware metalen (historische
verontreiniging).

9

In de Eemshaven wordt jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen m³
gebaggerd en in de haven van Delfzijl ongeveer 1,8
miljoen m³. Dat is bij elkaar meer dan de 2,5 miljoen m3
die onttrokken moet worden om de ambitie voor
1 miljoen ton slib te behalen. Daarmee lijkt de ambitie
vanuit oogpunt van slibkwaliteit haalbaar, ook gezien
de verwachte kwaliteitsverbetering en de toekomstige
mogelijkheden van slibonttrekking uit invanggebieden.

Gebiedsgericht milieubeleid; studie zware metalen in het Eems-Dollard estuarium.
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6.
De projecten
en pilots: nieuwe
leefgebieden,
helder water
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Met de projecten van het programma ED2050 ontstaan nieuwe leefgebieden
langs de randen van de Eems-Dollard. Kwelders, broedeilanden,
hoogwatervluchtplaatsen, getijdenpoelen, slikken. Vogels, vissen en
bodemdieren weten de nieuwe leefgebieden snel te vinden. De pilots
voor het invangen en nuttig toepassen van slib laten zien wat werkt, welke
toepassingen marktpartijen op grotere schaal kunnen oppakken en welke
toepassingen verdere uitwerking vragen.

6.1
Vooraf
De eerste tranche van het programma Eems-Dollard
2050 bestaat uit veertien projecten. Dit hoofdstuk
geeft de voortgang in 2019 weer. Eind 2020 is Marconi
Buitendijks helemaal afgerond. Het kwelderlandschap
en de pioniervegetatie ontwikkelen zich hier goed. De
ervaringen van dit project zijn van belang voor nieuwe
kwelderprojecten. Het tweede broedseizoen op de
nieuwe broedeilanden Stern en kluteneiland verliep
goed. De pilots Waddenslib voor grondverbetering en
Persen van bouwblokken zijn ook succesvol afgerond
en geschikt voor opschaling door een marktpartij.
De volgende jaarrapportage geeft een evaluatie van alle
projecten en pilots op basis van monitoringresultaten.

6.2
Voortgang per project
Vogelbroedeiland Stern
Voor de kust van de Eemshaven ligt het broedeiland
Stern (ongeveer 2,4 hectare). Het is in 2017 aangelegd
met baggermateriaal uit de vaargeul. In 2018 streek
hier een kolonie visdiefjes en noordse sterns neer. In
2019 groeide de kolonie van 389 naar 812 paar visdiefjes en van 98 naar 216 paar noordse sterns. Ook
de kokmeeuw ontdekte het eiland als broedplaats. Het
broedsucces is hoog, omdat het hier veilig is: het eiland
is onbereikbaar voor vossen, ratten en marters. Vogels
gebruiken het eiland ook als rust- en hoogwatervluchtplaats. De beheerder houdt de begroeiing op het eiland
kort, zodat het geschikt blijft voor sterns.
Pilot Buitendijkse sedimentatie
In 2019 startte de verkenning voor de pilot Buitendijkse
sedimentatie. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om op deze manier de troebelheid te verminderen, leefgebieden te ontwikkelen en het gebied te laten

meegroeien met de zeespiegelstijging. Eind 2020 is het
voorkeursalternatief gereed. Als dit wordt vastgesteld,
start in 2021 de planstudie.
Marconi Buitendijks
In 2018 is bij Delfzijl een stadskwelder (13 hectare) en een
pionierkwelder (16 hectare) aangelegd, als onderdeel van
het project Marconi Buitendijks. In het voorjaar van 2019
hebben onderzoekers de pionierkwelder als experiment
ingezaaid met zeekraal om kweldervorming te bevorderen.
De monitoring laat zien dat de kweldervegetatie zich goed
ontwikkelt. Op de nieuwe kwelders zijn 14 zilte planten-

Principe van
buitendijkse
slibinvang

Heen
Rijshoutendam
(200-700 m)
Rijshouten maantjes
(100 m)
Dijk
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kwelder voor de dijk, rond het kluteneiland waar vogels
nu veilig kunnen broeden. De klutenkolonie groeide in
2019 van 275 tot 381 broedparen (van 7% naar 10% van
de Natura 2000-instandhoudingsdoelstelling voor de
Waddenzee). Tot eind 2019 is circa 4.800 ton slib in de
plas ingevangen. De verwachting is dat er in de loop
van de tijd steeds minder slib bezinkt.

5%
slib
20%
slib
50%
slib

50%
slib

Aangelegd met zand
en slib uit omgeving

20%
slib

5%
slib

Figuur 5.3 Op de pionierkwelder van Marconi vindt onderzoek
plaats naar kweldervorming en aanslibbing. Bron: Ecoshape

soorten opgekomen, waaronder zeekraal en zeebies. De
delen die waren aangeslibd (20-50%), begroeien het snelst.
Ander onderdeel van dit project is het vogelbroedeiland
Marconi (circa 2 hectare). Dit is aangelegd om broedende sterns en plevieren een veilige broedplaats te
geven buiten het windpark en de bedrijfsterreinen. Het
eiland was in 2019 nog niet optimaal ingericht, maar
er hebben toch al enkele paren scholeksters, noordse
sterns en visdiefjes gebroed. Het broedsucces was
gering, waarschijnlijk als gevolg van verstoring door
recreanten en predatie. In 2020 wordt Marconi Buitendijks afgerond met de aanleg van een struinpad en een
vogelkijkwierde. De monitoring van de kwelderbegroeiing en de vogeltellingen loopt door tot en met 2020.
Dubbele Dijk en tussengebied
Dubbele Dijk is een innovatieve dijkversterking, waarbij
de zeedijk en een nieuwe dijk in het achterland samen
de waterveiligheid borgen. Het tussengebied krijgt in
2022 een verbinding met zee, zodat er getijdenatuur
komt en slib kan bezinken. Het wordt ook een proefgebied voor zilte teelt.
In december 2019 was de dijkversterking klaar. Het
tussengebied lag braak. Vogels als de bergeend, grauwe
gans, scholekster en wulp gebruikten het als rust- en
hoogwatervluchtplaats. Er is pioniervegetatie opgekomen, zoals echte kamille. De inrichting van het tussengebied en de verziltingsmonitoring zijn gestart.
Pilot Brede Groene Dijk (inclusief kluteneiland)
Langs de Dollard komt een extra brede dijk met grasbekleding die een geleidelijke overgang tussen water
en land vormt. De klei voor de dijk komt uit de pilot
Kleirijperij en de klutenplas. Deze plas is gegraven in de
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Rijke Dijk
De dijkversterking bij Delfzijl is gecombineerd met de
aanleg van nieuwe leefgebieden. In 2019 zijn vijf getijdenpoelen gereedgekomen. Ze dienen als leefgebied
voor wieren, schelpdieren, anemonen, krabben, garnalen en kleine vissen en als voedselgebied voor wadvogels en grotere vissen. Het palenbos (opgeleverd in
2018) is bedoeld als leefgebied voor mosselen. In 2019
waren de palen deels bedekt met zeepokken en
alikruiken. Rond de palen lagen slierten oude mosselen.
Jonge mosselen zijn in 2019 niet gevonden, maar
worden in de toekomst wel verwacht.
Groote en Kleine Polder Termunten
De Kleine Polder Termunten wordt een brak overgangsgebied voor natuur met voorzieningen voor recreatie.
Omwonenden hebben meegedacht over de inrichting
en kunstenaars hebben een uitkijkpunt ontworpen. De
uitvoering start in het najaar van 2020. Ook de Groote
Polder Termunten wordt een brak overgangsgebied. In
de eerste fase wordt 40 hectare ingericht voor slibinvang, natuur, recreatie en waterafvoer. Eind 2020 is het
definitieve ontwerp hiervoor gereed. Er zijn kansen om
in de vervolgfase een brakke overgangszone te maken
door een spuimiddel te verplaatsen.
Polder Breebaart
Afgelopen jaar is het binnendijkse natuurgebied polder
Breebaart hersteld. Ruige vegetatie zoals riet is grotendeels verwijderd, de getijdeplas is vrijgemaakt van slib
en het broedeiland heeft een onderhoudsbeurt gehad.
Het gebied kan nu weer slib invangen. Ook het broed
eiland (1,4 hectare) en de passage voor trekvis zijn weer
bruikbaar.
Het broedsucces op het eiland was laag, hoewel er
voldoende voedsel en broedgelegenheid was. Tijdens
een kunstmatig laagwater (bedoeld om kuikens te laten
oversteken) wist een vos het broedeiland te bereiken
via een kleirug. Het roofdier at in vier nachten meerdere
nesten van kluten en scholeksters leeg. Er is nu een
afrastering geplaatst en de kleirug is afgegraven.
Herstel mosselbanken
Nederland en Duitsland voeren samen de pilot Herstel
mosselbanken uit op de wadplaat Hond-Paap. De
eerste proef (2018) was geen succes: een deel van de
mossels liet los van de netten en ging dood. De ervaringen zijn in 2019 benut voor een tweede proef waarbij

Veenkoloniën gestart. Slib uit de Eems-Dollard is opgebracht op percelen van particuliere boeren en van een
proefboerderij. De vraag naar slib werd steeds groter,
omdat ook de vochthuishouding blijkt te verbeteren.
Alleen al in 2019 werd hier 2.500 ton slib toegepast. De
proef is daarmee succesvol afgerond. Een marktpartij
kan het verdienmodel doorzetten.

Figuur 5.4 Foto van cameraval: in 2019 wist een vos het
broedeiland in Polder Breebaart te bereiken.

kleinere netten op meerdere locaties zijn gebruikt. Dat
leidde tot minder mosselsterfte. Misschien kan een
nieuwe mosselbank tot ontwikkeling komen.
Pilot Kleirijperij
De pilot Kleirijperij bestaat uit experimenten om van
slib uit de Eems-Dollard dijkenklei te maken. In Delfzijl
en op de kwelder bij de Brede Groene Dijk rijpt zout
slib in een paar jaar tot stevige klei. Het slib komt uit de
haven van Delfzijl en, in combinatie met natuurherstel,
uit Polder Breebaart. Het herstel van deze polder heeft
in 2019 circa 30.000 ton en in 2020 40.000 ton slib
opgeleverd voor de Kleirijperij.
Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering
Slib uit de Eems-Dollard is te gebruiken als bodemverbeteraar. Dit kan de opbrengst van gewassen vergroten.
In 2015 is een pilot op de arme zandgronden in de

Pilot Persen bouwblokken
Slib uit de Eems-Dollard kan een nuttige toepassing
krijgen door er blokken van te persen. De pilot Persen
bouwblokken is in 2019 afgerond. In 2019 heeft het
bedrijf Netics twee nieuwe producten ontwikkeld:
grasslibtegels voor parkeerplaatsen en breukstenen
voor oevers. De nieuwe toepassingen zijn beschreven
in het Groninger Slibblokkenhandboek. De zoektocht
naar een breder afzetgebied voor de slibblokken is in
2019 voortgezet.
Pilot Ophoging landbouwgronden
Het doel van deze pilot is te onderzoeken hoe dalende
landbouwgronden in het Groningse veenoxidatiegebied
het beste kunnen worden opgehoogd met slib uit de
Eems-Dollard. Door het slib voor te spoelen met zoet
water, is de grond weer sneller te gebruiken. In 2019
zijn voorbereidingen getroffen om een gebied van vier
hectare met circa 80 cm slib uit de haven van Delfzijl
te verhogen. De uitvoering start eind 2020.
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor het op
grotere schaal toepassen van landophoging en kleirijping met slib uit de Eems-Dollard. Het project richt zich
vooral op opschalingsscenario’s. De uitvoering is begin
2020 gestart, in samenwerking met het Interbestuurlijk
Programma-Vitaal Platteland (IBP-VP).

Kleirijperij en Kluteneiland op de Dollardkwelder
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7.
Conclusies
voor de koers
van het
programma
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De resultaten van de monitoring laten zien dat verschillende ontwikkelingen
in de Eems-Dollard extra aandacht vragen of nieuwe kansen bieden. Hiermee
kan het programma ED2050 de koers bijstellen, om efficiënt toe te blijven
werken naar het ecologisch streefbeeld voor het gebied.

7.1
Vooraf
De jaarrapportages zijn onder meer bedoeld om het
programma te kunnen bijsturen op basis van meet
gegevens. Deze jaarrapportage geeft verschillende
nieuwe inzichten die van belang zijn voor de koers.
De volgende jaarrapportage geeft een evaluatie van de
projecten en pilots en brengt voor meerdere vogelsoorten in beeld welke rol de Eems-Dollard speelt
voor hun leefgebied en voedsel.

7.2
Conclusies en nieuwe inzichten voor de
koers
Klimaatverandering
Klimaatverandering is al zichtbaar in de Eems-Dollard: het water wordt warmer en de zeespiegel stijgt
hier sneller dan elders langs de Waddenkust als gevolg
van bodemdaling. Hoe de klimaatverandering verder
verloopt en wat de effecten op het ecosysteem zijn, is
nog onzeker. Het is waarschijnlijk dat de veranderende
leefomstandigheden stress opleveren en dat sommige soorten zullen wegtrekken en andere soorten
hier naartoe komen. Daarom is het belangrijk nu al te
werken aan een klimaatrobuust ecosysteem dat deze
verschuivingen goed kan opvangen. Kenmerken van
een klimaatrobuust systeem zijn natuurlijke dynamiek,
goede waterkwaliteit, grote verscheidenheid in leefgebieden en goede verbindingen met de aangrenzende
gebieden.10
Troebelheid en de gevolgen voor het ecosysteem
Sinds enkele jaren lijkt de troebelheid in de Dollard en
het middengebied niet verder te stijgen. Het blijft stabiel
op een (te) hoog niveau. Wat de oorzaak is, is niet goed

10

bekend. Het is belangrijk de achterliggende mechanismen
beter te kennen.
De algenproductie in de Dollard en het middengebied
blijft onverminderd laag als gevolg van de hoge troebel
heid. Er zijn genoeg nutriënten, maar er is te weinig
licht. Als het water helderder wordt, zijn de beschikbare
nutriënten goed te benutten voor de algenproductie,
wat ten goede komt aan het hele voedselweb, waaronder een rijk bodemleven. In de Eems-Dollard spelen
geen problemen door een overmaat aan nutriënten en
er is geen sprake van problematische eutrofiëring. Ook
stikstofbelasting is in de Eems-Dollard geen ecologisch
probleem.
De hoge troebelheid heeft niet alleen gevolgen voor
de algenproductie, maar ook voor bodemdieren. De
schelpdiermonitoring laat zien dat de Eems-Dollard
steeds armer wordt aan schelpdieren en dat de aantallen
blijven afnemen. Naast het troebele water is de verslibbing van zandplaten waarschijnlijk ook een belangrijke
oorzaak. Daarmee vraagt de kwaliteit van de onder
waterbodem aandacht in het programma ED2050. Ook
is meer inzicht nodig in de vraag of het aanbrengen van
hard substraat substantieel meerwaarde oplevert voor
biobouwers als mosselen en oesters.
Voor sommige soorten, zoals de zwarte ruiter, heeft de
Eems-Dollard een speciale betekenis. Voor de zwarte
ruiter is de Dollard nu de belangrijkste pleisterplaats
in Nederland geworden. In de Waddenzee blijven de
aantallen afnemen, in de Dollard is de afname gestopt.
Dit laat zien hoe belangrijk het is om bestaande waarden,
autonome ontwikkelingen en inrichtings- en beheermaatregelen met name in de Dollard steeds in samenhang te bezien.

Kaffener, K., Sterk, M., Peters, E., Backx , J., & Lange, M. de (2019). Een veerkrachtig Markermeer: van wat naar wat? H2O-online
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Baggeren en storten en slib onttrekken
Baggeren en storten zijn majeure ingrepen in de
Eems-Dollard om de havens bereikbaar te houden.
Deze activiteiten hebben echter invloed op de troebelheid en de vormen van platen en geulen. Daarom is het
zinvol te onderzoeken of andere manieren van baggeren en storten denkbaar zijn die gunstiger uitpakken
voor de natuur in de Eems-Dollard.
De ambitie van het programma ED2050 is om jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib uit de Eems-Dollard te
halen, om de troebelheid te verminderen. De inzet is
om slib te onttrekken en een nuttige bestemming te
geven op het land. Het onttrekken gebeurt waar baggerwerk noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van de
havens. In de Nederlandse havens langs het estuarium
wordt ruim voldoende havenslib gebaggerd met een
geschikte kwaliteit om de ambitie waar te maken. Ook
slib invangen in binnen- of buitendijkse gebieden kan
bijdragen aan de ambitie om de troebelheid te verminderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Polder Breebaart
en binnenkort ook in de pilot Buitendijkse sedimentatie.
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MASTERPLAN EMS 2050
Duitsland werkt aan ecologische verbetering van
de Eemsrivier met het Masterplan Ems 2050. De
doelstellingen van dit plan sluiten nauw aan bij
de doelstellingen van ED2050: minder slib in de
rivier, meer ruimte voor vogels, behoud van een
goed functionerende vaarweg en economische
ontwikkelingsruimte in de regio.
Een veelbelovende maatregel voor het verminderen van slib is getijsturing. Door de stormvloedkering bij Gandersum op gezette tijden te sluiten,
dringt minder slib uit de Noordzee de rivier
binnen. In 2020 start de procedure voor vergunningverlening. Dat gebeurt met betrokkenheid
van Nederland, omdat maatregelen in de rivier
ook effect kunnen hebben in het estuarium. Een
andere maatregel is de aanleg en optimalisatie
van getijpolders langs de Eemsrivier om natuurlijk leefgebied voor vogels te ontwikkelen.

