
ED2050

Meerjarig adaptief  
programma 
Eems-Dollard 2050

De toestand 
van de natuur, 
de projecten en 
het programma 
in 2020 

Oktober 2021





ED2050

Meerjarig adaptief programma 
Eems-Dollard 2050
De toestand van de natuur,  
de projecten en het programma 
in 2020

Oktober 2021



Dollard

Buitengebied

Middengebied

Paap

Heringsplaat

Groninger Wad

Hond
1

2

Eemskanaal

Eems-rivier

Eems-rivier

4B

Leda

Winschoterdiep

Delfzijl

Groningen

Veendam

Nieuwe Statenzijl

Termunterzijl

Nederland

Duitsland

Emden

Eemshaven

 

8 9

3

4A

5

6

10

11

12

12

7

13

14

grens

Legenda

zee/meer

zandplaat / wad

land

dorp / stad

rivier

Projecten

meetpunten slibconcentratie

5 km0 km 10 km

1

2

3

4A

4B

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vogelbroedeiland Stern

Herstel mosselbanken

Dubbele Dijk en tussengebied

Rijke Dijk: Getijdenpoelen

Rijke Dijk: Palenbos

Marconi Buitendijks

Pilot Persen bouwblokken

Pilot Ophoging landbouwgrond

Groote Polder Termunten

Kleine Polder Termunten

Polder Breebaart

Pilot Buitendijkse sedimentatie

Pilot Kleirijperij

Pilot Brede Groene Dijk

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Emspier

Groote Gat noord

Bocht van Watum

Gandersum

Terborg

Papenburg

Herbrum

Leerort
Leer

Weener

Pogum

Knock

Bocht van Watum Noord

Huibertgat oost

Zuid Oost Lauwers oost

Rottumerplaat 
3 kilometer uit de kust

Meetpaal Eemshaven



Dollard

Buitengebied

Middengebied

Paap

Heringsplaat

Groninger Wad

Hond
1

2

Eemskanaal

Eems-rivier

Eems-rivier

4B

Leda

Winschoterdiep

Delfzijl

Groningen

Veendam

Nieuwe Statenzijl

Termunterzijl

Nederland

Duitsland

Emden

Eemshaven

 

8 9

3

4A

5

6

10

11

12

12

7

13

14

grens

Legenda

zee/meer

zandplaat / wad

land

dorp / stad

rivier

Projecten

meetpunten slibconcentratie

5 km0 km 10 km

1

2

3

4A

4B

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vogelbroedeiland Stern

Herstel mosselbanken

Dubbele Dijk en tussengebied

Rijke Dijk: Getijdenpoelen

Rijke Dijk: Palenbos

Marconi Buitendijks

Pilot Persen bouwblokken

Pilot Ophoging landbouwgrond

Groote Polder Termunten

Kleine Polder Termunten

Polder Breebaart

Pilot Buitendijkse sedimentatie

Pilot Kleirijperij

Pilot Brede Groene Dijk

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Emspier

Groote Gat noord

Bocht van Watum

Gandersum

Terborg

Papenburg

Herbrum

Leerort
Leer

Weener

Pogum

Knock

Bocht van Watum Noord

Huibertgat oost

Zuid Oost Lauwers oost

Rottumerplaat 
3 kilometer uit de kust

Meetpaal Eemshaven



Colofon

Deze brochure is een product van het Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050. 

Opgesteld door: Charlotte Schmidt en Floris van Bentum (Rijkswaterstaat), Kees van Es (Wing in opdracht  

van provincie Groningen), Melissa Onwezen en Allix Brenninkmeijer (provincie Groningen)

Redactie: Renske Postma (Tekstbureau Met Andere Woorden)

Vormgeving: Madelief Brandsma

Druk: Xerox (Nederland) B.V.

Oktober 2021

Fotocredits:

pagina 4 en 5 Ecoshape

pagina 6, 25, 30, 42 (boven), 44, 48 Artemisia Photography

pagina 8, 28, 35, 39 (boven), 43 (onder) en 47 Rijkswaterstaat

pagina 9, 10, 11, 12 en 33 Groninger Landschap / Geert Job Sevink

pagina 17, 37 Charlotte Schmidt

pagina 21, 22 en 24 Digital Nature

pagina 19, 42 eigen werk

pagina 27 Andries de la Lande Cremer / Groninger Landschap

pagina 29 Provincie Groningen

pagina 31, 34, 38 (onder) Melissa Onwezen

pagina 36 (onder) Gemeente Eemsdelta

pagina 36 (linksboven) en 40 (boven) Ecosensys

pagina 38 (boven), 40 (onder) en 42 (onder) Daan Bos / Jelle Loonstra, Altenburg & Wymenga

pagina 39 (boven) Sander Glorius en André Meijboom, Wageningen Marine Research (WMR)

pagina 41 Peter de Boer

Omslag voor: foto 1 en foto 2: Groninger Landschap / Geert Job Sevink, foto 3: Rijkswaterstaat,  

foto 4: Artemisia Photography 

Omslag achter: foto 1, foto 2 en foto 4: Groninger Landschap / Geert Job Sevink, foto 3: Rijkswaterstaat



3Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

Inhoud

1. Inleiding 6

 1.1 De natuur van de Eems-Dollard kan (veel) beter 7

 1.2 Resultaten delen en bijsturen 7

 1.3 Totstandkoming 7

2. Het programma ED2050 in het kort 8

 2.1 Gezamenlijk streefbeeld als punt op de horizon 9

 2.2 Ecologische doelen 9

 2.3 Strategieën voor uitvoering 10

 2.4 Verbinding met andere opgaven, doelen en programma’s 10

3. Toestand van de natuur: vergaand verschraald 12

 3.1 Erosie en sedimentatie 13

 3.2 Slibconcentratie 14

 3.3 Vegetatie 17

 3.4 Bodemdieren, vissen en vogels 20

  3.4.1 Bodemdieren 20

  3.4.2 Vissen 21

  3.4.3 Vogels 25

4. Gebruik van het gebied 28

 4.1 Visserij 29

 4.2 Scheepvaart en vaargeulonderhoud 31

 4.3 Recreatie 32

5. Projecten en pilots: nieuwe leefgebieden in ontwikkeling 34

 5.1 Voortgang en resultaten van projecten 35

 5.2 Het succes van broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen 40

6. Tussenstand van het programma 44

 6.1 Inhoudelijke strategieën 45

 6.2 Overkoepelende strategieën 46



4 Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050
Marconi



5Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050



6 Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

1.  
Inleiding
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Overheden, natuurorganisaties en bedrijven werken samen aan betere natuur 

in de Eems-Dollard. In het Programmaplan Eems-Dollard 2050 2021-2026 

staan de strategieën en projecten. Deze derde jaarrapportage geeft de nieuwste 

inzichten in de problematiek van de Eems-Dollard aan de hand van langjarige 

meetreeksen en onderzoeken en de voortgang van projecten en pilots. 

MONITORING 
EEMS-DOLLARD EN 
WADDENZEE

Het samenwerkingsverband 

Basismonitoring Wadden 

brengt monitoringgegevens 

uit verschillende bronnen bij 

elkaar om de toestand van de 

Waddenzee te beschrijven. 

ED2050 doet dit meer in  

detail voor de Eems-Dollard 

en gebruikt daarbij ook in-

formatie uit eigen projecten 

en pilots. De jaarrapportages 

van ED2050 geven niet 

alleen inzicht in de ontwik-

keling van de Eems-Dollard, 

maar bieden ook context 

voor ontwikkelingen in de 

hele Waddenzee. Zo blijkt 

dat het aantal kluten sinds 

1975 sterk is afgenomen in 

de Waddenzee, maar in de 

Eems-Dollard min of meer 

gelijk is gebleven. Die kennis 

is van belang om de oorzaak 

van de trend in de Wadden-

zee te achterhalen.

1.1 De natuur van de Eems- 
Dollard kan (veel) beter

De Eems-Dollard is een prachtig gebied 

met zeldzame natuur. Het is een van 

de laatste plaatsen in Nederland waar 

zoet en zout water samen komen en 

het enige nog functionerend estuarium 

in de Nederlandse Waddenzee. In dit 

gebied kunnen industrie en natuur prima 

samengaan, als er tenminste een goed 

evenwicht is. Dat is nu niet het geval. 

Het water is te troebel (zelfs voor een 

estuarium) waardoor te weinig voedsel 

aan de basis van het ecosysteem wordt 

geproduceerd. Ook ontbreekt het aan 

geschikte leefgebieden voor vogels, 

vissen en kleine waterdieren die passen 

bij een estuarium.

In het programma Eems-Dollard 2050 

(ED2050) werken overheden, natuur- en 

milieuorganisaties en bedrijven samen 

om de natuur te herstellen.1

1.2 Resultaten delen en  
bijsturen

Het programma ED2050 is een adaptief 

programma: de samenwerkende partijen 

stellen de koers steeds bij op basis van 

de nieuwste kennis over het estuarium 

en de resultaten van projecten. Voor 

adaptief werken is continue monitoring 

nodig. De jaarlijkse monitoringrappor-

tage laat op basis van de monitoring 

zien hoe het estuarium zich ontwik-

kelt en wat de resultaten van pilots en 

projecten zijn. De rapportage heeft ook 

als doel andere betrokken partijen en 

geïnteresseerden te informeren over de 

ontwikkeling van het estuarium en de 

voortgang van het programma, zodat ze 

mee kunnen denken over de toekomst 

van het gebied. 

Dit jaar gaat de rapportage over:

• het programmaplan ED2050 voor 

2021-2026 (hoofdstuk 2);

• de toestand van de natuur in de 

Eems-Dollard (hoofdstuk 3);

• het gebruik van het gebied  

(hoofdstuk 4);

• ontwikkelingen in projecten en pilots 

(hoofdstuk 5);

• voortgang per ED2050-strategie 

(hoofdstuk 6).

1.3 Totstandkoming
Deze rapportage geeft inzichten op 

basis van meetgegevens. De gepre-

senteerde gegevens over de toestand 

van de natuur komen grotendeels uit 

het langjarige monitoringprogramma 

van Rijkswaterstaat (MWTL) en van 

het ministerie van LNV. Ook is gebruik 

gemaakt van kennis en informatie uit 

andere bronnen, zoals van de provin-

cie Groningen, Waterschap Hunze en 

Aa’s, Deltares, SOVON, WMR en NIOZ. 

De gegevens over de projecten zijn 

beschikbaar gesteld door de verschil-

lende projecteigenaren binnen het 

programma ED2050.

1 Provincie Groningen (voorzitter), waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de gemeenten Eemsdelta (voorheen 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.  
Het programma  

ED2050 in het kort 
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De 1e tranche van het programma ED2050 is afgerond. In de periode van 

2016 tot 2020 vonden verschillende projecten en onderzoeken plaats. De 

samenwerkende partijen hebben de voortgang en de resultaten geëvalueerd. 

Met die inzichten hebben ze het programmaplan voor de 2e tranche  

(2021-2026) opgesteld. Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving.

2.1 Gezamenlijk streefbeeld als punt op  
de horizon

“In 2050 is de Eems-Dollard een klimaatrobuust en 

veerkrachtig estuarium met passende dimensies en 

natuurlijke dynamiek, gezonde leefgebieden en  

geleidelijke overgangen, natuurlijke troebelheid en 

voldoende voedsel aan de basis van de voedselketen. 

Typische estuariumsoorten als fint, bot, zwarte ruiter  

en kluut voelen zich hier thuis.”

Zo hebben de partijen binnen het samenwerkingsverband 

Ecologie en Economie in Balans het streefbeeld voor de 

Eems-Dollard geformuleerd. Met dit richtpunt werken de 

partijen samen aan ecologisch herstel van het estuarium.

2.2 Ecologische doelen
In het nieuwe programmaplan2 voor de 2e tranche 

hebben de partijen het gezamenlijke streefbeeld uit-

gewerkt in ecologische doelen. Deze doelen geven 

richting aan de maatregelen en onderzoeken in het 

programma ED2050:

Natuurlijk troebel
• De troebelheid in het middengebied is aanzienlijk 

verminderd, gemiddeld met 20-50%.

• De verslibbing van de zandplaten is niet verder  

toegenomen in zeewaartse richting.

Voldoende voedsel aan de basis
• De hoeveelheid bodemalgen op de platen is min of 

meer gelijk gebleven.

• De productie van zwevende algen in het water is 

toegenomen.

Passende dimensies en natuurlijke dynamiek
• Er zijn voldoende binnen- en buitendijkse gebieden 

waar het overtollige slib kan bezinken.

• De vloedstroom is minder dominant geworden ten 

opzichte van de ebstroom.

• Het totale oppervlak van het Eems-estuarium is niet 

afgenomen, maar eerder toegenomen door het 

toevoegen van nieuwe leefgebieden langs de randen 

van de Eems-Dollard.

• Menselijke ingrepen hebben een zo beperkt mogelijk 

invloed op de dynamiek.

Gezonde leefgebieden
• Er zijn voldoende leefgebieden van goede kwaliteit 

voor vogels.

• Er zijn voldoende leefgebieden van goede kwaliteit 

voor vissen.

• De Dollard blijft een groot, brak en slibrijk laagdyna-

misch slikkengebied.

• De Dollard kent geen grote soortendiversiteit, maar 

kenmerkende soorten komen in grote aantallen voor.

• Er zijn gunstige condities voor zeegras, mosselen en 

ander onderwaterleven.

• Het areaal natuurlijke kwelders is toegenomen, ook 

binnendijks.

• Kwelders zijn gevarieerd: alle stadia van kwelder-

ontwikkeling zijn aanwezig.

2 Programma Eems-Dollard 2050, Programmaplan 2021-2026
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Geleidelijke overgangen
• Er zijn geleidelijke overgangen tussen de zijwateren 

en het estuarium.

• Er zijn geleidelijke overgangen tussen zoet rivier-

water en zout zeewater.

• Er zijn geleidelijke, laagdynamische overgangen 

tussen land en zee: binnendijks tussen Eemshaven en 

Punt van de Reide en buitendijks langs de Dollardkust.

• Geleidelijke overgangen bieden goede kansen voor 

migratie van trekvissen en ruimte voor estuariene 

soorten en habitats.

Klimaatrobuust en veerkrachtig
• De randen van het estuarium zijn waar het kan zo 

ingericht dat ze meer sediment vasthouden en op die 

manier meegroeien met de zeespiegelstijging.

• Door een meer ecologisch sedimentmanagement 

groeien ook zandige platen waar mogelijk mee met 

de zeespiegelstijging.

• Er is voldoende variatie in leefgebieden en natuurlijke 

dynamiek om de gevolgen van klimaatverandering te 

kunnen opvangen.

2.3 Strategieën voor uitvoering
In de 2e tranche van het programma ED2050 staan 

zeven inhoudelijke strategieën centraal (zie Tabel 1):  

via deze strategieën werken de partijen toe naar de  

ecologische doelen voor de Eems-Dollard. Daarnaast 

zet het programma steeds in op twee overkoepelende 

strategieën: kennisontwikkeling en monitoring (strategie 

8) en samenwerking met Duitsland (strategie 9). Het 

schema laat zien welke strategieën bijdragen aan welke 

doelen. 

2.4 Verbinding met andere opgaven,  
doelen en programma’s

Langs de kust van de Eems-Dollard spelen verschillende 

andere opgaven, zoals voor waterveiligheid, klimaat-

adaptatie, leefbaarheid en landbouw. De inzet van  

ED2050 is het ecologisch herstel van het estuarium 

zoveel mogelijk te combineren met bijdragen aan  

deze opgaven, door verbinding te leggen met andere 

programma’s van Rijk en regio. Denk bijvoorbeeld 

aan het Nationaal Programma Groningen (NPG), het 

Deltaprogramma, de Programmatische Aanpak Grote 

Wateren (PAGW), het Interbestuurlijk programma Vitaal 

Platteland (IBP), de Agenda voor het Waddengebied, het 

Manifest voor Groningse uitwerking van het Deltaplan 

Biodiversiteit en de opgave voor klimaatadaptatie.

ED2050 draagt bij aan de verbeteropgave van Natura 

2000 voor de kwaliteit van het habitattype estuarium en 

aan de behoudsopgave voor het oppervlak van dit habi-

tattype. Dat gebeurt onder meer door sedimentatie in 

buitendijkse gebieden te stimuleren in combinatie met 

versterking van de natuurkwaliteit, aanleg van binnen-
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Dubbele Dijk
Tabel 1. In het programma ED2050 werken de samenwerkende partijen via zeven strategieën toe naar het ecologisch streefbeeld.

Ecologisch streefbeeld

Ecologische doelen
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Strategieën 2e tranche Klimaat- 
robuust  
en veer-
krachtig

Passende 
dimensies

Gezonde  
leef-

gebieden

Geleide-
lijke over-

gangen 

Natuurlijk 
troebel

Voedsel 
aan de 
basis

Onttrekken en nuttig toepassen van slib X X

Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur X X X X X

Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang X X X X X X

Slimmer baggeren en verspreiden van zand 
en slib

X X

Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen X X

Verbeteren kwaliteit waterbodem en  
onderwaterleven

X

Natuurbeheer binnen- en buitendijks X X X

dijkse overgangsgebieden en het zoeken naar kansen 

voor herstel van onderwaternatuur. Met de aanleg van 

vogelbroedeilanden (zoals Stern en het Kluteneiland) 

en binnendijkse leefgebieden draagt het programma bij 

aan de behoud- en verbeteropgaven voor vogels.
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3.  
Toestand van  

de natuur: 
vergaand  

verschraald
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3.1 Erosie en sedimentatie
Sinds 1989 meet Rijkswaterstaat iedere zes jaar hoe 

hoog de bodem van de Eems-Dollard en het Groninger 

Wad ligt. In 2020 vond weer zo’n meting plaats. Door 

de bodemhoogtekaarten van de verschillende metingen 

met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk hoe geulen 

zich in de loop van de tijd verplaatsen. De langjarige 

ontwikkeling van de bodemhoogte geeft ook een beeld 

van de mate waarin het gebied meegroeit met de zee-

spiegelstijging. 

Hoewel er veel dynamiek in het estuarium is, is de 

ligging van geulen en platen relatief stabiel. Gemiddeld 

gezien is het gebied in de afgelopen dertig jaar circa 10 

cm hoger komen te liggen. De laatste jaren versnelt de 

sedimentatie in bepaalde delen: in de kustzone van de 

Noordzee, op het Groninger Wad en in de Dollard. In 

de meeste gebieden sedimenteert overwegend zand. 

Alleen in de Bocht van Watum en in de Dollard sedimen-

teert voornamelijk slib. 

Binnen het gebied zijn grote verschillen in het verloop 

van de bodemontwikkeling. De Noordzeekustzone 

verdiepte zich tot de eeuwwisseling, maar daarna is 

deze trend omgeslagen naar sedimentatie. Ook grote 

delen van het Groninger Wad en het Eems-estuarium 
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Figuur 3.1 Sinds 1989 is de bodem van de Eems-Dollard gemiddeld 10 cm hoger komen te liggen. Bron: Deltares

Het doel van het programma Eems-Dollard 2050 is het verbeteren van de 

toestand van de natuur. Door verschillende onderdelen van het ecosysteem 

langdurig te monitoren, worden trends duidelijk. Zo blijkt of de toestand 

verbetert of verslechtert. Dit jaar gaat de jaarrapportage onder meer in op 

langjarige ontwikkeling in de bodemhoogte, de troebelheid, het ecosysteem 

en de kwelders. 
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Figuur 3.2 Binnen het estuarium zijn grote verschillen in de ontwikkeling van de bodemligging tussen 1989 en 2020. Bron: Deltares

worden gemiddeld ondieper. Net als in de rest van de 

Waddenzee liggen hier verschillende geulen en platen 

die zich geleidelijk verplaatsen, groeien of krimpen.  

De Bocht van Watum was oorspronkelijk de hoofd-

geul van het estuarium die ten zuiden van de huidige 

Eemshaven in noordoostelijke richting aansloot op 

de Oostereems (in het Duitse deel van het estuarium). 

Daar ligt nu het aanslibbende Eemshornwad. Inmiddels 

heeft de Bocht van Watum zich bijna helemaal  

opgevuld.

Twee delen van het estuarium hebben zich verdiept. 

Het Oost-Friesche gaatje - de vaargeul van de Eems 

richting zee - is door constante baggeractiviteiten 

gemiddeld 52 cm dieper geworden. Ook de plaat 

Hond-Paap is lager komen te liggen (gemiddeld 29 cm); 

alleen de noordzijde heeft zich iets uitgebouwd.

De Dollard is als geheel opvallend stabiel. De gemid-

delde hoogteligging is sinds 1989 vrijwel niet veranderd. 

Binnen de Dollard tekenen zich twee verschillende 

trends af: in de westelijke helft worden de platen hoger 

en in de oostelijke helft worden ze lager. 

3.2 Slibconcentratie
Sinds 1950 zijn de slibconcentraties in het Eems- 

estuarium sterk toegenomen. Dat is een gevolg van 

vaargeulverdiepingen (vooral in de Eems-rivier) en het 

verlies aan plaatsen waar slib kan bezinken. De toename 

is het sterkst in de Eems-rivier, maar ook in de Dollard 
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en het middengebied zijn de slibconcentraties flink  

verhoogd. In 2021 zijn alle Nederlandse en Duitse 

monitoringreeksen van slib en troebelheid in en rond 

het Eems-estuarium geanalyseerd3 (de meetpunten 

staan op de insteekkaart in dit rapport). Dat levert 

nieuwe inzichten. 

Van zee richting de Eems wordt het water steeds slib-

rijker: van gemiddeld 3 mg/l in de Noordzee en 24 mg/l 

in het Huibertgat tot ruim 7000 mg/l in de Eems-rivier 

bij Weener. De slibconcentraties in de Eems-rivier 

waren het hoogst in de periode 2011-2015. De laatste 

jaren zit daar nog steeds extreem veel slib in het water, 

maar met gemiddeld 2800 mg/l wel minder. De oor-

zaak van de afname is nog niet bekend.

In de Dollard zijn de slibconcentraties het sterkst  

gestegen in de periode 1954-2010. Oorzaken van de 

stijging zijn vooral de grootschalige verdiepingen van de 

Eems-rivier en veranderingen in bagger- en stort beleid. 

In deze periode verminderde Duitsland geleidelijk het 

verspreiden van grote hoeveelheden sediment uit de 

Eems-rivier op land. Ook dat heeft bijgedragen aan de 

stijging. Na 2010 laten de metingen geen verdere stij-

ging van de jaargemiddelde slibconcentratie zien, maar 

de concentraties zijn sterker gaan fluctueren.  

De oorzaken daarvan zijn nog onbekend.

De slibconcentratie varieert met de seizoenen (zie 

figuur 3.5). In de Eems-rivier hangt dit sterk samen met 

de afvoer van de rivier: bovenstrooms is de concen-

tratie het hoogst in de zomermaanden, als de afvoer 

laag is. In de Eems-Dollard en de Waddenzee is de 

slibconcentratie juist in de wintermaanden het hoogst, 

als er hogere golven zijn. Ook de hoge afvoer van de 

Eems-rivier in de wintermaanden draagt daaraan bij:  

de rivier neemt dan veel slib mee waardoor de slib-

concentraties in het Emder vaarwater in die periode  

het hoogst zijn. 
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Figuur 3.3 De slibconcentratie in de Eems-rivier piekte in de jaren 2011-2015 ter hoogte van Weener. De laatste vier jaar (2016-2020) 

was de concentratie aanzienlijk lager dan in 2011-2015. Bron: Deltares
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3 Deltares, 2021. Sediment Concentrations in the Ems Estuary; Trend Analysis 1990-2020
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Figuur 3.5 In de Eems-rivier hangt de slibconcentratie sterk samen met de rivierafvoer, maar niet overal op dezelfde manier: bij  

Papenburg is de slibconcentratie hoog als de rivierafvoer laag is (in de zomer), terwijl bij Emden de concentratie juist hoog is als  

de rivierafvoer hoog is (in de winter).Deze grafiek geeft genormaliseerde slibconcentraties weer, waarbij de langjarig gemiddelde 

slibconcentratie op een locatie de waarde 1 heeft gekregen. Bron: Deltares

Figuur 3.6 In de Dollard (Groote Gat) is de gemiddelde slibconcentratie sinds 1990 in de wintermaanden toegenomen (boven). In het 

middengebied (Bocht van Watum) is geen toename te zien (onder). Bron: Deltares
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Opmerkelijk voor de Dollard is dat de gemiddelde 

slibconcentraties in de wintermaanden sinds 1990 zijn 

toegenomen. In het middengebied is dit niet het geval.  

In de zomermaanden is geen langjarige stijging te zien.

3.3 Vegetatie
Algen, wieren en hogere planten zijn onmisbaar voor 

het ecosysteem, omdat ze CO
2
 vastleggen en beschik-

baar maken voor het hele voedselweb. Ze vormen 

een belangrijke voedselbron voor allerlei dieren in het 

ecosysteem, van slakjes en slijkgarnalen tot vissen en 

vogels. Daarnaast biedt vegetatie bescherming en leef-

gebied voor verschillende soorten. 

Groot en klein zeegras zijn kenmerkende planten voor 

het Waddengebied. Zeegras kwam in het verleden in 

grote dichtheden voor, onder andere op Hond-Paap. 

Sinds 2005 groeit er nauwelijks meer zeegras op Hond-

Paap. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de hoge troe-

belheid van het water, de slibdeken die op grote delen 

van Hond-Paap is afgezet en de daling van de plaat. 

Hier vindt onderzoek naar plaats.

Kwelders vormen een natuurlijke overgang van de dijk 

naar de slikken en de geulen. Ze zijn van grote waarde 

voor de estuariene natuur. In de kweldervegetatie en de 

kreken, prielen en poeltjes vinden verschillende vogel- 

en vissoorten voedsel en schuilmogelijkheden. Er zijn 

maar weinig begroeide land-waterovergangen in het 

Eems-estuarium te vinden: de Dollard-kwelders en de 

recent aangelegde kleine Marconi-kwelder. 

Langs de Dollard ligt circa 1000 ha kwelder. Daarvan 

ligt 300 ha in Duitsland, langs het oostelijk deel van 

de Dollard. In Nederland ligt in totaal 780 ha: langs de 

zuidrand van de Dollard (717 ha), de westkant (11 ha) en 

op de Punt van Reide (52 ha). Het totale kwelderareaal 

is sinds 1980 afgenomen door dijkverzwaring en  

-verbreding en afslag. De kwelders in particulier eigen-

dom (zuidwestelijk deel) zijn nauwelijks in oppervlak 

afgenomen, omdat daar ook aangroei heeft plaats-

gevonden. In het zuidoostelijke deel (in beheer bij 

Stichting Groninger Landschap) is sinds 1980 in totaal 

24 ha kwelder verdwenen. 

Op alle kwelders bepaalt de begrazing sterk de vege-

tatieontwikkeling. Alle kwelders in de Dollard worden 

begraasd. De Duitse kwelders dienen vooral als voor-

oeverbescherming en in de zomer als weidegrond voor 

vee. Ook op de brede Nederlandse kwelders langs de 

zuidrand (tot wel 1 kilometer) grazen runderen. De Punt 

van Reide wordt begraasd door schapen en runderen. 

Op de smalle strook kwelders langs de westkant grazen 

schapen op de dijk die vrij toegang hebben tot de kwelder.

Figuur 3.8 Sinds 2009 groeit op Hond-Paap nergens meer groot zeegras in een bedekking hoger dan 5%. Klein zeegras komt er al 

langer bijna niet meer voor. Bron: RWS
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Figuur 3.7 Waar tijdelijk geen schapen grazen op de kwelder, 

verschijnt in het groeiseizoen meteen pioniervegetatie op het 

slik, met onder meer zeekraal en lamsoor. Waar wel schapen 

grazen, komt geen pioniervegetatie tot ontwikkeling en ontstaat 

een steilrand. 
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Variatie

De zuidelijke kwelders hebben weinig variatie. 79% 

bestaat uit ‘lage kwelders’. Wel is een duidelijke zone-

ring in de vegetatie te zien die samenhangt met de 

afnemende hoogte van de dijk naar het wad. In een 

smalle strook langs de dijk liggen hoge kwelders (2,4%) 

en middelhoge kwelders (5,6%). 

In de zuidwestelijke helft worden de drainagesloten 

tweejaarlijks onderhouden voor een goede afwatering. 

Richting wad gaat de vegetatie over in begroeiingen van 

lage kwelders (79%), om uiteindelijk langs het wad in 

een smalle strook pionierbegroeiing te eindigen (10%). 

Door de constante hoge begrazingsdruk is op deze 

kwelders geen sprake van rietbegroeiing.

De zuidoostelijke helft is in beheer bij Het Groninger 

Landschap. Hier liggen vlak bij de dijk kommen met 

pioniervegetaties van zeekraal en klein schorrenkruid. 

De kommen zijn ontstaan doordat de ontwateringsgeu-

len niet meer worden onderhouden. Aan de waterzijde 

is de rietbegroeiing tussen 2012 en 2018 toegenomen 

met 35 ha (van 132 ha naar 167 ha). Deze brakke lage 

kwelders met veel riet zijn een waardevol leefgebied 

voor veel vogelsoorten, zoals baardmannetje, blauw-

borst en rietgors. 

De Punt van Reide is het restant van een hallig: een 

kweldereilandje rond een voormalige wierde (terp). 

Deze kwelder staat alleen bij zeer hoge waterstanden 

onder water. Het areaal hoge kwelder is toegenomen 

en beslaat nu 45% van het oppervlak. 

Bedreigde plantengemeenschappen

Op een groot deel van de kwelders groeien gevoelige 

of potentieel bedreigde plantengemeenschappen 

van gewoon kweldergras (Puccinellietum maritimae 

typicum), kortarige zeekraal en zulte (lichtgeel in figuur 

3.10). In het zuidoostelijk deel komt daarnaast ook de 

ernstig bedreigde plantengemeenschap gewoon kwel-

Figuur 3.9 De Nederlandse kwelders langs de Dollard zijn weinig gevarieerd. Ze bestaan grotendeels uit ‘lage kwelders’. Bron: RWS
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dergras en fioringras veel voor (Puccinellia maritima - 

Agrostis stolonifera) (rood in figuur 3.10).

Op de hoogste delen van de Punt van Reide (de voor-

malige wierden) groeit naast de plantengemeenschap 

van gewoon kweldergras ook vegetatie van ‘hoge 

kwelders’ met Engels raaigras en lokaal akkerdistel en 

brandnetel. Daarnaast is in een heel klein stukje de 

bedreigde plantengemeenschap zilte rus en fioringras 

(Juncus gerardi – Agrostis stolonifera) te vinden.

geen bedreigde plantengemeenschap

minstens 1 potentieel bedreigde plantengemeenschap

minstens 1 bedreigde plantengemeenschap

minstens 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap

Legenda

Figuur 3.10 In een aanzienlijk deel van de zuidoostelijke Dollardkwelders komt de plantengemeenschap Puccinellia maritima - Agrostis 

stolonifera voor, die in Nederland ernstig bedreigd is. In de andere delen komen vooral potentieel bedreigde plantengemeenschappen 

voor. Bron: RWS

Dollard bij Nieuwe Statenzijl
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3.4 Bodemdieren, vissen en vogels
Belangrijke soortgroepen in het ecosysteem zijn 

bodemdieren, vissen en vogels. De langjarige monito-

ring van deze groepen laat zien hoe het ecosysteem 

ervoor staat en in welke richting het zich ontwikkelt. 

3.4.1 Bodemdieren
In de Dollard is de biomassa van bodemdieren tien 

keer zo laag als in de Waddenzee, op Hond-Paap vier 

zo laag. De zeer lage biomassa heeft grote impact op 

het ecosysteem: bodemdieren vormen een belangrijke 

voedselbron voor vissen en vogels. Normaal gespro-

ken zijn wadplaten extreem voedselrijk door de vele 

bodemdieren.

In de Waddenzee vormen de schelpdieren de grootste 

groep bodemdieren. In de Dollard bestaat de bodem-

dierengemeenschap voor een belangrijk deel uit 

wormen: ambergele zeeduizendpoot, veelkleurige zee-

duizendpoot, gewone groenworm en rode draadworm. 

Op de Heringsplaat in de Dollard worden al dertig jaar 

bodemdieren gemonitord. In die periode is de bio-

massa sterk afgenomen. Dat heeft waarschijnlijk twee 

redenen: de bodem is veel slibrijker geworden (minder 

geschikt voor bodemdieren) en het water is zeer 

troebel geworden (zeer lage voedselproductie). Door 

de slibrijkere bodem ontbreken in de Dollard, en ook 

op Hond-Paap, soorten die in de Waddenzee wel in 
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groten getale voorkomen, zoals de wadpier. Er zijn ook 

weinig schelpdieren in de Eems-Dollard, vrijwel alleen 

nonnetjes en strandgapers. Op Hond-Paap is het aantal 

strandgapers recent wel wat toegenomen.

Sinds 2009 is de gemiddelde biomassa van bodem-

dieren in de Dollard niet verder afgenomen. Op Hond-

Paap is de gemiddelde biomassa van alle soorten 

samen de laatste jaren weer wat toegenomen, door de 

toename van het aantal strandgapers en wormen. De 

gemiddelde biomassa van de slijkgarnaal (Corophium 

volutator) is op Hond-Paap afgenomen en in de Dollard 

juist wat toegenomen. 

3.4.2 Vissen
De Eems-Dollard is een belangrijk doortrekgebied voor 

trekvissen. De Eems-rivier staat in open verbinding met 

de zee. De Westerwoldse Aa, Hunze en Drentsche Aa 

zijn met vispassages weer verbonden met de zee. Er 

zijn twee soorten trekvissen: anadrome vissen die in 

zoet water paaien en opgroeien in zee en katadrome 

soorten die juist paaien in zee en opgroeien in zoet 

water.

Het gaat niet goed met de trekvissen in de Eems- 

Dollard. Het enige lichtpuntje is dat de spiering sinds 

enkele jaren in het najaar weer is aangetroffen in de 

Eems-rivier (bij Terborg). Voor de zeeprik, rivierprik  

en fint gelden Natura 2000-verbeterdoelstellingen, maar 

de Eems-Dollard is ook van belang voor andere trek-

vissen, zoals aal, spiering en driedoornige stekelbaars.

De zeeprik (Petromyzon marinus) is eigenlijk geen vis, 

maar een zogenaamde kaakloze vis of ‘rondbek’. Dit 

zijn waterdieren met een buisvormige, kaakloze zuig-

mond waarmee ze parasiteren op de huid van vissen en 

zeehonden. Uiterlijk lijkt de zeeprik op de paling.  

Een volwassen, geslachtsrijpe zeeprik is 70 tot 90 cm 

lang. De afgelopen jaren is de zeeprik slechts enkele 

keren waargenomen. 

Figuur 3.13 In de Dollard is de biomassa van de verschillende 

groepen bodemdieren vrij stabiel laag. De biomassa op  

Hond-Paap is ook laag, maar wisselt sterker van jaar tot jaar. 

Bron: SIBES
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Ook de rivierprik (Lampetra fluviatilis) behoort tot de 

rondbekken. Vanuit de Eems-Dollard trekken relatief 

veel rivierprikken de Eems-rivier op (tienduizenden). 

Een klein aantal trekt via het Eemskanaal richting het 

stroomgebied van de Drentsche Aa. Daar gebruiken ze 

het Gasterensche Diep als paai- en opgroeigebied. Ook 

het herstelde beekdal van de Westerwoldse Aa is bereik-

baar voor de rivierprik, via het intrekpunt bij Nieuwe 

Statenzijl. Dit gebied lijkt geschikt als paai- en opgroei-

gebied, maar er zijn nog geen larven van rivierprikken 

gevonden. 

Fint (Alosa fallax) werd in de jaren twintig en dertig op 

grote schaal gevangen. De populaties namen daardoor 

sterk af en de soort heeft nu een beschermde status. 

Finten worden zowel in de Eems-Dollard als bij  

Terborg in de Eems-rivier in kleine aantallen aangetrof-

fen. Ze trekken in het voorjaar de Eems-rivier op om 

te paaien, maar paaiende finten zijn al geruime tijd niet 

meer waar genomen. 
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Figuur 3.15 De biomassa van fint is de laatste jaren heel laag. 

Bron: RWS

De rivierprik is een anadrome soort die in zee leeft en in zoet 

water paait. In de winter en het vroege voorjaar (november-april) 

trekken volwassen rivierprikken naar rivieren en beken. De paai 

vindt plaats in april. Het mannetje maakt een nestkuil van stenen 

en grind, waarin het vrouwtje de eieren afzet. De volwassen 

prikken sterven kort na de paai. De larven graven zich in de 

bodem van beken en rivieren in. Ze scheiden geurstoffen uit die 

volwassen rivierprikken naar het zoete water lokken. Na 3-4 jaar 

trekken de jonge rivierprikken naar zee, waar ze hun volwassen 

leven blijven. Er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waarvan 

met zekerheid bekend is dat de rivierprik er paait.
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Figuur 3.14 Larven van de rivierprik groeien op in het  

Gasterensche Diep in het stroomgebied van de Drentsche Aa  

en zwemmen daarna via de Eems-Dollard naar zee.  

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s en WMR. 

De fint leeft in zee en paait in getijdenrivieren. Als de tempe-

ratuur boven de 11 graden komt, zwemmen ze naar de paai-

gebieden: ondieptes met grind en zand waar het getij nog 

merkbaar is. 
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Aal of paling (Anguilla anguilla) trekt als schieraal 

(paairijpe aal) van de Nederlandse rivieren naar zee om 

in de omgeving van de Sargassozee op grote diepte te 

paaien. De jonge glasaaltjes laten zich met de warme 

golfstroom meevoeren naar Europa. Daar trekken ze als 

glasaal naar het zoete water om verder op te groeien.

In de Eems-Dollard wordt glasaal gemonitord bij Ter-

munterzijl en Nieuwe Statenzijl. Bij Nieuwe Statenzijl 

worden grotere aantallen glasaal aangetroffen 

dan bij Termunterzijl. Bij Nieuwe Statenzijl is de zoete 

lokstroom (van de Westerwoldsche Aa) groter en er is 

meer beschutting in de Dollard. 

Figuur 3.16 Deze kaart laat zien via welke routes trekvissen van en naar de binnenwateren trekken. Rivierprik (paars) paait in de 

Drentsche Aa en verblijft verder waarschijnlijk in de Waddenzee. Fint (rood) trekt mogelijk naar de Dollard en zeker naar de Eems 

(daar zijn paairijpe finten gezien). Het is onbekend waar de fint op zee of in het estuarium verblijft. Stekelbaars (oranje) gebruikt alle 

intreklocaties, maar legt relatief korte afstanden af. Of en waar deze soort op zee of in het estuarium verblijft, is niet bekend. Ook aal 

(groen) trekt via alle intreklocaties in, maar legt veel grotere afstanden af. De aal paait in de Sargassozee.
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Figuur 3.17 Bij Nieuwe Statenzijl trekt meer glasaal in dan bij  

Termunterzijl. Vooral 2013 en 2014 waren relatief goede glasaal-

jaren bij Nieuwe Statenzijl. In 2020 is op beide locaties vrijwel 

geen glasaal meer aangetroffen. Bron: WMR
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In de Eems-Dollard wordt spiering (Osmerus eperlanus) 

vooral in het najaar gevangen. Meestal is de hoeveel-

heid spiering bij Oterdum het grootst, maar sinds 2018 

zit weer meer spiering in de Eemsrivier bij Terborg. In 

het voorjaar wordt in de Eemsrivier geen spiering aan-

getroffen, maar wel in de Westerwoldse Aa bij Wedde. 

Sportvissers vangen veel, grotere spieringen, onder 

meer bij de sluizen van Delfzijl. Deze grotere spiering 

komt wellicht af op het voedsel in het zoete water dat 

geloosd wordt bij de zeesluizen van Delfzijl. Het is niet 

zeker of deze grotere spieringen ook verder de Wad-

denzee optrekken. 

Driedoornige stekelbaarzen (Gasterosteus aculeatus) 

planten zich in het voorjaar voort in kleinere (polder)

wateren in het Eems-stroomgebied. Naast trekkende 

populaties zijn er ook ‘zoete populaties’ die hun hele leven 

in zoet water doorbrengen. De driedoornige stekelbaarzen 

gebruiken verschillende lozingspunten van zoet water als 

intreklocaties, zoals de vispassages bij Delfzijl, Termunter-

zijl, polder Breebaart en Nieuwe Statenzijl. De laatste jaren 

worden minder stekelbaarzen gevangen bij Nieuwe Sta-

tenzijl. Dit kan betekenen dat er minder vissen zijn of dat 

de vissen door de aanleg van de vispassage (2014) makke-

lijker naar het zoete binnenwater kunnen zwemmen. 
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Figuur 3.18 Sinds 2018 wordt in het najaar weer spiering aange-

troffen bij Terborg in de Eemsrivier. Bron: WMR
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Figuur 3.19 Driedoornige stekelbaarzen worden sinds 2014 bij 

Nieuwe Statenzijl gemonitord. De laatste jaren nemen ze daar 

in aantal af. Mogelijk kunnen ze gemakkelijker doortrekken naar 

het zoete water. Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Spiering trekt, afhankelijk van de temperatuur, tussen januari en mei van zout naar zoet water om te paaien. Naast trekkende  

populaties zijn er ook vissen die hun hele leven in het zoete water verblijven (binnenspiering). 
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3.4.3 Vogels
De internationale Waddenzee is het grootste aaneen-

gesloten zoute wetland van Europa. Voor 10-12 miljoen 

trekkende wadvogels is dit een belangrijke pleisterplaats 

op de Oost-Atlantische vliegroute. Veel wadvogels  

zijn aangewezen als te beschermen (broed)vogel in  

het Natura 2000-gebied Waddenzee, waar de Eems- 

Dollard onderdeel van is. De populaties van veel vogels 

verkeren in een slechte of matige toestand. Enkele 

soorten doen het in de Waddenzee als geheel slecht, 

maar in de Eems-Dollard relatief goed. Een voorbeeld 

is de zwarte ruiter (zie rapportage 2019). Ook de kluut 

doet het hier relatief goed; dit jaar zoomt de rapportage 

in op deze karakteristieke wadvogel. 

In de Waddenzee en de Eems-Dollard komen het hele 

jaar door kluten voor, voor het grootste deel als trek-

vogel en voor een kleiner deel als broedvogel. De Wad-

denzee is ook de belangrijkste plaats op de trekroute 

waar kluten in alle rust kunnen ruien. De rapportage 

spitst zich toe op trekkende kluten.

Trekroute van de kluut

De Oost-Atlantische kluten broeden in West-Europa en 

overwinteren merendeels langs de kust van de  

Middellandse Zee en West-Afrika. De trekroute loopt 

vooral langs de Atlantische kust. Trekkende kluten 

hebben een voorkeur voor zeer slikkig wad: daar kunnen 

ze met hun opgewipte snavel makkelijk in heen en weer 

zwaaien om eten te zoeken. Daarom komen ze maar 

op enkele plaatsen in Nederland in hoge aantallen voor. 

Een van de ‘hotspots’ is de Dollard. Daarnaast zijn ze vrij 

talrijk langs de noordkust van Groningen, het Lauwers-

meer, Noord-Friesland Buitendijks en Balgzand. Ook 

langs de Zeeuwse kust komen trekkende kluten voor. 

Figuur 3.20 De kluten die hier voorkomen, trekken voorname-

lijk langs de kust van hun broedgebieden (groen) naar de door-

trek- en overwinteringsgebieden (blauw) en weer terug.  

Bron: Wikimedia 
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Sterke achteruitgang in de Waddenzee, stabiel in de 

Eems-Dollard

In de Waddenzee pieken de aantallen kluten van juli tot 

en met november, direct na het broedseizoen (april-

juni). De Eems-Dollard is het hele jaar door aantrek-

kelijk voor de kluut; daar zitten zowel trekkende als 

broedende kluten. Binnen de Eems-Dollard verblijft het 

overgrote deel van de trekkende kluten in de Dollard 

en een klein deel op Hond-Paap. Ze broeden op de 

kwelders.

In de Waddenzee is het aantal trekkende kluten gestaag 

afgenomen sinds 1990. Na 2012/13 is de Waddenzee-

populatie zelfs tot onder het instandhoudingsdoel van 

6.700 gezakt. Ongeveer een kwart van de Wadden-

populatie verblijft in de Dollard. Daar is de laatste jaren 

een toename te zien. 

Voedsel als mogelijke verklaring

Het voedselpatroon biedt mogelijk een verklaring 

voor het feit dat de kluten het relatief goed doen in de 

Dollard. Kluten in de Dollard eten voornamelijk slijk-

garnalen, zo blijkt uit een recente eDNA-analyse van 

klutenpoep in dit gebied. De biomassa van slijkgarnalen 

is de afgelopen tien jaar toegenomen in de Dollard en 

het aantal kluten ook.

Normaal eten kluten vooral wormen (met name de 

zeeduizendpoot) en die zijn in de Dollard in biomassa 

juist achteruitgegaan. Het lijkt erop dat kluten zich 

in de Dollard hebben aangepast aan het veranderde 

voedselaanbod: minder wormen, meer slijkgarnalen. 

Andere steltlopers die voornamelijk wormen eten, maar 

moeilijker kunnen overstappen op ander voedsel, doen 

het veel minder goed in de Dollard.
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Figuur 3.23 Anders dan in de rest van de Waddenzee eten 

kluten in de Dollard vooral slijkgarnalen en in veel mindere 

mate zee duizendpoten. In de Dollard vertonen de biomassa van 

de slijkgarnaal en het aantal kluten sinds 2009 een opwaartse 

trend. De biomassa van de veelkleurige zeeduizendpoot is juist 

afgenomen. Bron: SIBES
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Figuur 3.22 De bovenste grafiek laat de langjarige trend in het 

aantal trekkende kluten zien. In de Waddenzee is het aantal 

gestaag afgenomen (groene lijn) tot onder het instandhou-

dingsdoel van 6.700 vogels (paarse lijn). In de Dollard (blauwe 

lijn) is de langjarige trend min of meer stabiel, maar inzoomend 

op de afgelopen tien jaar (onder) zijn sterke fluctuaties en een 

toename te zien. Bron: SOVON
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Figuur 3.24 De biomassa van de slijkgarnaal is tussen 2009 en 2020 toegenomen in de Dollard en afgenomen op Hond-Paap. De 

biomassa van slijkgarnalen varieert aanzienlijk van plaats tot plaats. In delen van de Dollard is de biomassa toegenomen tot maximaal 

3,5 g/m2. Bron: SIBES



28 Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

4.  
Gebruik van  

het gebied
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De Eems-Dollard is een natuurgebied, maar er vinden ook allerlei activiteiten, 

zoals visserij, scheepvaart en recreatie plaats. Dit hoofdstuk geeft een 

overzicht van de belangrijkste gebruiksvormen en de impact daarvan op de 

natuur. Het Natura 2000-beheerplan ‘Waddenzee’ vormt het kader voor het 

gebruik van het gebied.

4.1 Visserij 
De kustdorpen langs de Dollard zijn al eeuwen ver-

bonden met de visserij. Hoewel er vroeger meer werd 

gevist, vindt nog steeds op kleine schaal beroepsvisserij 

en recreatieve visserij plaats.4

Beroepsvisserij 

Beroepsvisserij is in de Eems-Dollard onder voorwaar-

den toegestaan en vindt vooral plaats in het midden- 

en buitengebied van het estuarium. Hier ligt ook het 

gemeenschappelijke visserijgebied, in de zone waar 

Nederland en Duitsland het formeel niet eens zijn over 

de staatsgrenzen (zie figuur 4.1). Voor dit gebied, dat in 

1960 is vast gesteld in het Eems-Dollardverdrag, geldt 

aparte wet- en regelgeving over visserij (art. 41). Vissers 

hebben bijvoorbeeld een toestemmingsbewijs nodig 

om hier te mogen vissen. 

In het verleden konden vissers overal in het estuarium 

vissen en verschillende vismethoden toepassen. De 

laatste decennia zijn steeds meer beperkingen gaan 

gelden voor de beroepsvisserij, om vispopulaties, 

bodemleven en andere natuurwaarden te beschermen: 

• Sinds 2008 is de Nederlandse garnalenvisserij in de 

Dollard (ten zuiden van de lijn Punt van Reide- 

Pogum) verboden. Met de komst van de RWE- 

kolencentrale zijn de garnalenvissers in de Dollard 

uitgekocht als compensatiemaatregel voor natuur.

• De Nederlandse mosselzaadvisserij is sinds 1997 in 

de hele Waddenzee (inclusief de Eems-Dollard)  

verboden. In het Duitse deel, ten oosten van het 

hoofdvaarwater, is mosselzaadvisserij wel toege-

staan. 

• De mechanische kokkelvisserij is in 2005 in de hele 

Waddenzee (inclusief de Eems-Dollard) uitgekocht. 

Er vindt geen handmatige kokkelvisserij plaats. 

4 De informatie over visserij komt uit de Nadere Effectanalyse Eems-Dollard (2021).

NATUURBESCHERMING EN -BELEID

De Eems-Dollard is van grote betekenis voor de natuur en is 

daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Hier gelden 

de Vogel- en Habitatrichtlijn om waardevolle habitats en 

soorten te beschermen. De doelen staan in het Natura 

2000-beheerplan Waddenzee. Behoud van het natuurareaal 

en verbetering van de kwaliteiten van het estuarium zijn de 

hoofddoelen. De benodigde maatregelen zijn deels onder-

deel van ED2050. 

De Europese doelen voor natuur (Natura 2000) en water-

kwaliteit (Kaderrichtlijn Water) zijn doorgevoerd in het  

Nederlands beleid. Provinciaal beleid is gericht op het  

behoud van natuur en soortbescherming, aanleg van  

nieuwe natuur en de handhaving van natuur- en milieu-

wetgeving. 

 

Rijkswaterstaat is sinds 2017 de wettelijke natuurbeheerder 

van de Waddenzee, inclusief de Eems-Dollard. Het minis-

terie van LNV en de provincie zijn vergunningverleners 

op grond van de Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn 

verschillende terreinbeheerders actief. 
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In delen van het estuarium is beroepsmatige garna-

lenvisserij en visserij met vaste vistuigen toegestaan. 

Garnalenvisserij vindt plaats in het gemeenschappelijk 

visserijgebied. 41 Duitse en 5 Nederlandse garnalen-

vissers hebben hier een toestemmingsbewijs voor 

gekregen op grond van het Eems-Dollardverdrag. 25 

Duitse en ten minste 2 Nederlandse garnalenvissers zijn 

daadwerkelijk actief in het gemeenschappelijk visserij-

gebied. Garnalenvissers gebruiken een boomkor met 

sleep netten. Dit veroorzaakt ondiepe bodemberoering, 

wat tot veranderingen in het bodemleven kan leiden.

In het Nederlandse deel van de Eems-Dollard zijn vier 

vissers met vast vistuig actief. Het gaat hier om klein-

schalige visserij, zoals fuikvisserij (vaste fuiken of schiet-

fuiken), kuilvisserij (staande kuilnetten of een ankerkuil) 

en incidenteel visserij met beuglijnen en staandwant-

visserij. De impact van deze vistuigen op de natuur is 

verwaarloosbaar; alleen tijdens het plaatsen is sprake 

van tijdelijke lokale verstoring. Drie vissers hebben een 

toestemmingsbewijs voor het gemeenschappelijke 

deel; twee maken daar actief gebruik van.

Rottumerplaat

Gebied Eems-Dollardverdrag

Gemeenschappelijk visserijgebied

Gemeenschappelijk gebied

Duits Habitatrichtlijngebied

Nederlands Habitatrichtlijngebied

Borkum

Emden

Delfzijl

Eemshaven

Dollard

Memmert

Juist

Rottumeroog

Paap

Groninger wad

Hond

-

Figuur 4.1 Nederland en Duitsland hebben een gemeenschappelijk visserijgebied vastgesteld in de zone waar het Eems-Dollardverdrag 

van toepassing is. De Dollard is onderdeel van het verdragsgebied, maar valt buiten het gemeenschappelijk visserijgebied.
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Recreatieve visserij

Recreatieve visserij met een hengel - waaronder ook 

sportvisserij - is met een vispas toegestaan in het hele 

Nederlandse deel van de Eems-Dollard. Alleen ten 

zuidoosten van de Punt van Reide geldt een verbod van 

half mei tot en met augustus, om zogende zeehonden 

voldoende rust te bieden. De hengelvissers vissen in de 

winter vooral op gul, wijting en schar en in de zomer 

op bot en zeebaars. Sportvissers zijn selectief in wat 

ze vangen en zetten het overgrote deel van de vissen 

terug. De impact van de circa 50 actieve sportvissers op 

de vispopulaties is dan ook zeer gering. Enkele recrea-

tieve fuikvissers hebben nu nog een vergunning om te 

vissen met maximaal twee fuiken. In de toekomst zullen 

deze vergunningen niet meer uitgegeven worden om 

de natuur te beschermen. 

4.2 Scheepvaart en vaargeulonderhoud

Beroepsscheepvaart

De beroepsscheepvaart vaart door de Eems-Dollard 

naar de havens en industrieën langs de kust en de 

Eems-rivier. In de Eems-rivier ligt bij Gandersum een 

Sperrwerk om de waterstand op te stuwen als cruise-

schepen uit Papenburg naar zee varen. Koopvaardij-

schepen maken uitsluitend gebruik van de vaargeulen. 

Ook veerboten varen via de vaargeulen om een zo kort 

mogelijke route af te leggen. Vanuit de Eemshaven en 

vanuit Emden varen veerboten direct naar het eiland 

Borkum. Jaarlijks gaat het om circa 500 vaarten waar 

zo’n 165.000 passagiers gebruik van maken. Van mei 

tot en met september vaart drie dagen per week een 

veerboot de route Ditzum-Emden-Delfzijl. Naast het 

route-gebonden vaarverkeer is er ook vaarverkeer dat 

zich niet aan specifieke routes houdt, zoals visserssche-

pen, recreatievaart en werkschepen. Deze schepen zijn 

vooral in de hoofdvaargeul te vinden, maar ook daar-

buiten. 

Vaargeulonderhoud

De vaargeulen worden onderhouden door Nederland 

en Duitsland. Jaarlijks wordt ongeveer 10-14 miljoen m3 

zand en slib gebaggerd en gestort (zie jaarrapportage 

2019 en figuur 4.2). De Wasser- und Schifffahrtsambt 

voert het vaargeulbeheer uit in de vaargeul vanaf de 

TYPE VISSERIJ HOE WAAR WAT

Garnalen-visserij Vaartuig met sleepnet Buiten- en Middengebied Garnalen

Visserij met vaste vistuigen Vaartuig (stilstaand of 

zacht varend) met kuilnet 

of met ankernet

Buiten- en Middengebied Spiering (okt-maart) en 

sprot (dec-jan)

Vaste fuikopstellingen

Schietfuiken (met anker 

vastgezet)

Ondiepe wateren langs 

de kust

Diepere wateren verder 

van de dijk

Paling (vanaf sept),  

wolkrab (najaar) 

Paling, wolhandkrab en  

spiering

Beugellijn met  

vishaken

Diepere wateren Geep en zeebaars

Staand want: verankerde 

bodemnetten die met het 

keren van het tij worden 

opgericht

Ondiepe wateren langs 

de kust

Harder, zeebaars (mei-

okt) en tong (april-mei)

Tabel 2 De beroepsvissers in de Eems-Dollard passen verschillende visserijvormen toe.
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Eems-rivier tot de Eemshaven. Rijkswaterstaat onder-

houdt de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noord-

zee. De havenbedrijven onderhouden de vaargeulen 

naar de havens en de havens zelf. 

Recreatievaart

De Eems-Dollard is bij de recreatievaart minder bekend 

dan de Waddenzee. De groei in de recreatievaart in de 

Eems-Dollard is beperkt. Schepen die van de Groningse 

binnenwateren naar het estuarium willen varen, moeten 

door de zeesluis bij Farmsum (Delfzijl). Jaarlijks passe-

ren rond de 7000 recreatievaartuigen deze sluis. In de 

Eems-Dollard zijn de havens startpunten voor recrea-

tieve scheepvaart: de havens bij Delfzijl, Termunterzijl, 

Emden, Ditzum en Leer. Vanuit hier varen recreanten 

met name naar de Waddeneilanden (bijvoorbeeld 

Borkum) en de Waddenkust (bijvoorbeeld Greetsiel). 

Uit het Meerjarig Monitoringonderzoek 2013-20185 

over recreatiebeleving, vaargedrag en vaarbewegingen 

blijkt dat de recreatievaart geen grote impact op de 

natuur heeft. Recreanten houden zich redelijk goed aan 

de regels in de Eems-Dollard. 

4.3 Recreatie 
De afgelopen jaren is de recreatie in het Eems-Dollard-

gebied toegenomen, behalve in het pandemiejaar 2020. 

De kuststreek wordt vooral bezocht door dagjesmensen 

die er wandelen of fietsen. Voor deze recreanten zijn 

diverse faciliteiten en routes beschikbaar, zoals horeca, 

bezoekerscentra en het Kiek over de Diek-traject. Het 

gaat nu nog om relatief kleine aantallen recreanten op 

en langs de dijken, wat beperkte impact heeft op de 

rustende en broedende vogels. In 2020 nam door de 

pandemie de populariteit van natuurgebieden toe. Er 

5 Monitoring Consortium (MOCO), 2019
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Figuur 4.2 Het sediment dat Nederland en Duitsland in havens en vaargeulen baggeren, wordt verspreid op daarvoor aangewezen 

locaties. In de haven van Delfzijl en de bijbehorende toegangsgeul wordt sediment opgewoeld met water- en luchtinjectie (airset), 

waarna het met het getij naar buiten stroomt. In de kaart staat het gemiddelde jaarlijkse volume van 2019 en 2020 in miljoen m3/jaar, 

gemeten in de beun. Bron: verslagen Eemscommissie en Rijkswaterstaat
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zijn aanvullende maatregelen genomen om verstoring 

en schade te voorkomen.

Andere recreatieve activiteiten in en langs de 

Eems-Dollard zijn wadlopen onder begeleiding van een 

wadgids, sportvissen, wadvaren, kitesurfen en drone-

vliegen. In 2020 was kitesurfen toegestaan bij het strand 

van Termuntenzijl en Delfzijl. Kitesurfen zorgt voor 

kleine lokale verstoringen: de voorbijsnellende surfer 

en het silhouet van het zeil kunnen wadvogels storen of 

verjagen. Dronevliegen boven het Natura 2000-gebied 

Waddenzee is alleen toegestaan met een vergunning 

op grond van de Natuurbeschermingswet.



34 Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

5.  
Projecten en  

pilots: nieuwe 
leefgebieden in 

ontwikkeling
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In de 1e tranche van het programma ED2050 zijn veertien projecten en 

pilots van start gegaan, waarvan zes al helemaal zijn afgerond. De projecten 

en pilots hebben nieuwe kennis opgeleverd over de ecologie en de 

hydromorfologie van het Eems-estuarium en toepassingen van slib dat uit het 

estuarium wordt onttrokken. Die kennis komt weer van pas in de 2e tranche.

De 1e tranche heeft verschillende nieuwe natuurgebieden 

opgeleverd, zoals het broedeiland Stern, het unieke 

kwelderlandschap van Marconi en herstel van polder 

Breebaart. Onderzoek in pilots heeft inzicht opgeleverd 

in de manier waarop slib te benutten is als grond- en 

bouwstof. Dit hoofdstuk gaat in op de voortgang van de 

projecten en pilots en het succes van de broedeilanden.

5.1 Voortgang en resultaten van projecten

Broedeiland Stern
Voor de kust van de Eemshaven ligt het ongeveer 2  

hectare grote broedeiland Stern. Het is in 2017 aan-

gelegd met vrijgekomen materiaal uit de vaargeul. Het 

eiland doet dienst als broed-, rust- en hoogwatervlucht-

plaats voor vogels. Sinds de aanleg is het eiland in trek 

bij een groot aantal visdiefjes en noordse sterns. Voor 

die tijd broedden deze vogels op bedrijfsdaken in de 

Eemshaven. Alle noordse sterns die daar verbleven, zijn 

verhuisd naar het broedeiland. Het broedsucces van de 

sterns op het broedeiland is al drie jaar hoog vanwege 

een groot voedselaanbod van jonge haring en doordat 

amper sprake is van predatie op het eiland. De afgelopen 

jaren is deze kolonie noordse sterns uitgegroeid tot 

een van de grootste en belangrijkste kolonies van de 

Nederlandse Waddenzee. In 2020 nam het totale aantal 

broedvogels op het eiland verder toe, onder meer door 

de vestiging van 1096 paren kokmeeuwen, 8 paren 

bontbekplevieren en 13 paren kluten. 
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Figuur 5.1 Visdiefje en noordse stern doen het goed op het broedeiland Stern. In 2020 waren er 895 paren visdiefjes en 132 paren 

noordse sterns. Bron: SOVON

Broedeiland Stern
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Pilot Buitendijkse sedimentatie
Deze buitendijkse maatregel aan de westkant van de 

Dollard bestaat uit rijshouten dammen. Het doel is dat 

in de luwte achter de dammen slib blijft liggen. Zo komt 

de bodem omhoog en kan vegetatie tot ontwikkeling 

komen. Hierdoor vermindert de troebelheid en komt 

nieuw leefgebied voor flora en fauna tot ontwikkeling. 

Ook neemt het vermogen van de kust om mee te 

groeien met zeespiegelstijging toe. In 2020 is na een 

verkennend onderzoek een voorkeursalternatief geko-

zen en een ontwerp gemaakt. Als eind 2021 het project-

besluit wordt goedgekeurd, start de uitvoering in 2022. 

Marconi buitendijks
Project Marconi buitendijks bij Delfzijl bestaat uit de 

aanleg van een kwelderlandschap (pionier- en stads-

kwelder) en de ontwikkeling van een aantrekkelijke 

kustlijn. In 2020 zijn voor inwoners en recreanten een 

verhoogd zandstrand, een boulevard en een nieuwe 

brug aangelegd.

In 2020 heeft EcoShape de proef op de pionierkwelder 

(16 hectare) afgerond. Op proeflocaties is slib in wisse-

lende verhoudingen aangebracht (5%, 20% en 50% slib). 

Vervolgens is op sommige delen zeekraal ingezaaid. Na 

twee jaar heeft de pionierkwelder zich goed ontwikkeld 

Principe van
buitendijkse

slibinvang

Heen

Rijshouten maantjes 
(100 m)

Dijk

Rijshoutendam 
(200-700 m)

Visdiefje met jongen op Broedeiland Stern

Boulevard bij Marconi
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en zijn lessen te trekken uit het onderzoek. Zo blijkt dat 

de vegetatiebedekking lager is in de plots met een laag 

slibgehalte (5%) en dat vegetatie helemaal afwezig is bij 

sterke erosie én sterke sedimentatie. Binnen de plots 

varieerde het bedekkingspercentage. Het inzaaien had 

alleen het eerste jaar effect op de vegetatiebedekking. 

Zonder verder ingrijpen nam de soortenrijkdom toe van 

14 soorten in 2019 tot 17 soorten in 2020, doordat de 

bodem hoger kwam te liggen en het slibgehalte toenam. 

Het gebied was in 2020 nog niet volledig begroeid, maar 

werd al wel mooi gekleurd door zeekraal, klein schorren-

kruid en gerande schijnspurrie.

Onderdeel van Marconi is een vogelbroedeiland van 

circa 2 hectare. Op dit schiereiland vindt nog geen 

beheer plaats, waardoor er onvoldoende bescherming 

is tegen verstoring en predatie. Nu broeden slechts een 

paar scholeksters en bontbekplevieren op het eiland, 

vaak zonder succes. Het eiland functioneert wel als 

hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. 

In 2021 wordt het laatste deelproject van Marconi  

uitgevoerd met de aanleg van een wandelpad met  

‘uitkijkwierde’ op de stadskwelder (13 hectare).

Dubbele Dijk en tussengebied
Dubbele Dijk is een innovatieve dijkversterking, waarbij 

de zeedijk samen met een nieuw aangelegde binnendijk 

de waterveiligheid in het achterland waarborgt. Tussen 

beide dijken ligt een ‘tussengebied’ dat in 2022 een 

verbinding met zee krijgt. Vanaf dat moment kan zout 

water instromen en zijn in het noordelijk deel van het 

tussengebied experimenten mogelijk die inspelen op 

de gevolgen van zeespiegelstijging, zoals met zilte teelt 

en vernieuwde vormen van aquacultuur. In het zuide-

lijk deel van het tussengebied zal slib bezinken en zal 

getijdenatuur ontstaan. 

In 2020 is de inrichting van het noordelijke deel van het 

tussengebied gestart. In het hele tussengebied komt  

al natuur tot ontwikkeling. De braakliggende terreinen 

en een zoetwaterplas maakten het gebied tijdelijk 

aantrekkelijk voor rustende eenden, ganzen en wad-

vogels, terwijl de bloemrijke pioniervegetatie geschikt 

foerageergebied voor de tweekleurige vleermuis was. 

Deze soorten zijn deels weer vertrokken door de veran-

derende natuur. 

Met het toelaten van getij kan verzilting optreden in 

landbouwgebieden rond de Dubbele Dijk. Daarom 

wordt sinds 2020 de verzilting van het grondwater 

gemonitord, zodat agrariërs inzicht hebben in de  

effecten. 

Pilot Brede Groene Dijk en Kluteneiland
Langs de Dollard komt een extra brede dijk met een 

grasbekleding als geleidelijke overgang tussen land en 

water. Om tot een veilig en duurzaam dijkontwerp te 

komen, vinden in de periode 2017-2027 onderzoeken 

plaats naar de duurzaamheid van (proef)dijken, sedi-

mentatie in de Klutenplas en de natuurwinst. In 2020  

is een 40 meter lang proefdijkje aangelegd. Met een 

reeks proeven wordt getest of de klei van het dijkje 

bestand is tegen de omstandigheden langs de Dollard-

kust. In 2022 komt er een demonstratiedijk van 700 

meter lang. 

Bij het graven van de Klutenplas is een broedeiland 

aangelegd. Het eiland functioneert inmiddels drie jaar. 

In 2020 groeide de klutenkolonie naar 490 broedparen. 

Op het eiland is het nestsucces hoog: er komen veel 

eieren uit. Toch groeien weinig kuikens op tot volwas-

sen vogels. Waarschijnlijk worden veel kuikens opgege-

ten door vossen als ze het eiland verlaten om voedsel 

te zoeken op de kwelder en het wad. In 2022 wordt dit 

beter onderzocht. 

2016 2017 2018 2019 2020

KluteneilandDollardkwelder

Broedsucces Kluteneilend

Broedsucces

0

0,2

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

0,9

0,7

0

100

200

300

400

600

500

B
ro

ed
su

cc
es

A
an

ta
l p

ar
en

Figuur 5.2 In 2020 zijn meer kluteneieren uitgekomen op het 

Kluteneiland, maar het broedsucces is afgenomen: veel kuikens 

verdwenen waarschijnlijk in de maag van een vos. Bron: SOVON

Pioniervegetatie
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De Klutenplas vangt slib in. Sinds 2018 is de drempel 

voor de in- en uitstroom van de plas met 0,1 m verlaagd 

om de plas een natuurlijke afwatering te geven. Sinds-

dien is de slibinvang verminderd. Tot eind 2020 is in 

totaal circa 20.100 kubieke meter slib ingevangen.

Rijke Dijk
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl (2016-2019) is 

gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe leef-

gebieden voor onderwaterdieren: getijdenpoelen en 

een palenbos. 

Langs de dijk zijn vijf getijdenpoelen aangelegd van circa 

10 bij 2 meter. De bedoeling is dat ze door opslibbing 

waterdicht worden, zodat er bij eb een laagje water 

blijft staan. Dat was in 2020 nog niet het geval. Daar-

door waren ook nog niet veel wieren, kreeftachtigen, 

jonge vissen en schelpdieren te vinden. De verwachting 

is dat er meer onderwaterleven komt als de poelen 

verder opslibben. 

Het palenbos is na drie jaar bedekt met zeepokken en 

alikruiken. Vooral de immobiele zeepokken zorgen 

voor goede structuur op de palen waar mosselen zich 

op kunnen vestigen. Onder de palen liggen slierten 

met oude mosselen, losse Japanse oesters, kokkels en 

alikruiken. Er zijn nog geen jonge mosselen gevonden 

door gebrek aan broedval. 

Kleine Polder Termunten
De Kleine Polder bij Termunten wordt ingericht voor 

recreatie en als brak overgangsgebied voor natuur. 

Omwonenden hebben meegedacht over de inrich-

ting en er komt een uitkijkpunt naar een ontwerp van 

Sense-of-Placekunstenaars. De uitvoering is in 2021 

gestart. Het plan voor de Kleine Polder sluit aan op het 

open kustlandschap en bestaat onder meer uit kleine 

vogeleilanden, een visvriendelijke duiker, een zwemplas 

en speelvoorzieningen. 

Groote polder Termunten
De Groote Polder bij Termunten krijgt een klimaatbe-

stendige inrichting met ruimte voor water, natuur en 

recreatie. Er komt een brak overgangsgebied dat in 

verbinding staat met de zee. Door slibinvang zal het 

gebied van 40 hectare zich op natuurlijke wijze opho-

gen. De uitwerking gebeurt samen met de omgeving. 

Een MIRT-verkenning brengt in beeld of het mogelijk is 

het project Groote Polder op te schalen naar het project 

Eemszijlen, dat bestaat uit het omleggen van het spui-

kanaal, het creëren van een zoet-zoutovergang voor 

trekvissen en de aanleg van een recreatiesluis bij Delfzijl.

Polder Breebaart
In 2019 is het binnendijkse brakke natuurgebied polder 

Breebaart opnieuw ingericht. Het broedeiland (1,4 hec-

tare) is hersteld, langs de plas is ruige vegetatie gemaaid 

en er is slib verwijderd uit de getijdeplas. Daardoor kan 

het gebied zijn functie als slibinvang, broedgebied en 

visintrekgebied weer vervullen. 

Door de nieuwe inrichting ontstond in 2020 meer dyna-

miek in de getijdeplas en het gebied werd ook zouter. 

Daardoor nam het aantal insecten in de getijde plas af 

en kwamen er meer zoutwaterdiertjes, zoals wadslakjes, 

wadkreeftjes en zeeduizendpoten. Op het broedeiland 

waren het aantal legsels en het totale nestsucces (59%) 

groter dan in 2019, ondanks predatie door een vos. Er 

waren legsels van kluut (211), visdief (10), bontbekplevier 

(6) en scholekster (4). De kluten trokken met hun kuikens 

naar het zuidelijk deel van de plas om voedsel te zoeken. 

Getijdenpoel

Figuur 5.3 In polder Breebaart is tussen 2018 en 2020 een duide-

lijke verschuiving opgetreden naar overwegend zout minnende 

bodemdieren. Bron: Het Groninger Landschap

2018 2020

zoet brak zout zoet-zout
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Pilot Herstel mosselbanken
Van 2018 tot 2020 voerde het ministerie van LNV met 

Nederlandse en Duitse kennisinstituten het pilotproject 

'Herstel mosselbanken' uit. Op de wadplaat Hond-Paap 

zijn in twee opeenvolgende jaren proeven uitgevoerd. 

Het eerste jaar is geëxperimenteerd met de invang van 

mosselzaad op netten. De netten zijn op de wadplaat 

bevestigd om mosselbanken tot ontwikkeling te laten 

komen. Het tweede jaar is een bed van dode kokkel-

schelpen op de plaat gestort. Dit bleek geschikt 

hechtingsmateriaal. De pilot heeft enige nieuwe 

mosselbanken opgeleverd en veel kennis over mossel-

bankontwikkeling, onderlinge concurrentie tussen 

mosselen en overlevingskansen. In beide proeven 

lieten de mosselen in het midden los vanwege grote 

concurrentie om voedsel, ruimte en zuurstof. Bij harde 

wind gingen mosselen dood of ze spoelden weg. De 

overlevingskans blijkt toe te nemen in een dynamische 

omgeving met wateruitwisseling en een zandigere 

bodem. Uit eerdere analyses is gebleken dat het hoge 

gehalte aan zwevend stof de ontwikkeling van mossel-

banken beperkt.

Pilot Kleirijperij
De pilot Kleirijperij bestaat uit experimenten om van slib 

uit de Eems-Dollard dijkenklei te maken voor de Brede 

Groene Dijk. In de kleirijperijen bij Delfzijl en op de 

Dollardkwelder is slib uit de haven van Delfzijl en polder 

Breebaart aangebracht. In 2020 is de laatste 20.000 ton 

slib van het depot bij Polder Breebaart naar de Kleirijperij 

op de Dollardkwelder gepompt. Naar verwachting is na 

2022 de meeste klei rijp voor de demonstratiedijk. 

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering 
Slib uit de Eems-Dollard is te gebruiken als bodem-

verbeteraar. Hiermee verbetert de vochthuishouding 

van de bodem en neemt de gewasopbrengst toe. In 

deze pilot (2015-2019) is baggerslib uit de Eemshaven 

opgebracht op percelen van particuliere boeren rond 

Veendam en zijn proeven met slib uitgevoerd op een 

proefboerderij bij Zeijen. De pilot is succesvol afgerond. 

Nu worden de opschalingsmogelijkheden verkend. Het 

is aan de markt om daarin een trekkende rol te vervul-

len, gesteund door ED2050.

Pilot Herstel mosselbanken
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Pilot Persen bouwblokken
Slib uit de Eems-Dollard is ook geschikt voor het 

persen van blokken voor verschillende toepassingen. 

De afgelopen jaren zijn onder meer bouwblokken, 

grasslibtegels voor parkeerplaatsen en breuksteen 

voor oevers gemaakt. De partners van ED2050 zoeken 

mogelijkheden om de geperste blokken van slib uit de 

Eems-Dollard breder toe te passen in eigen werken, 

om zichtbaar te maken dat deze slibblokken een goed 

alternatief zijn voor traditionele materialen. In 2020 

heeft bedrijf NETICS een nieuwe ecologische toe-

passing toegevoegd: een rifstructuur van slibblokken 

om het onderwaterleven te versterken. In 2021 zijn de 

voorbereidingen voor de pilot gestart. 

Pilot Ophoging landbouwgronden
Deze pilot is gestart in het voorjaar van 2021. Het doel 

is te onderzoeken of het haalbaar is 4 hectare dalende 

landbouwgronden in het Groningse veenoxidatiegebied 

op te hogen met circa 80 cm slib uit de haven van Delf-

zijl. In 2020 zijn de laatste voorbereidingen getroffen: 

afronden van de aanbesteding en het opstellen van een 

uitvoerings- en onderzoeksplan. 

Het traject VLOED (2020-2023) van het Interbestuur-

lijk programma 'Vitaal platteland' (IBP-VLOED) verkent 

parallel aan de pilots Kleirijperij en Ophogen Landbouw-

grond de mogelijkheden om landbouwgronden op grote 

schaal op te hogen met slib uit de haven van Delfzijl. 

5.2 Het succes van broedeilanden en 
hoogwatervluchtplaatsen

Wadvogels hebben veilige broedgebieden en hoogwa-

tervluchtplaatsen nodig waar ze niet gestoord worden. 

Langs de Eems-Dollardkust zijn dit bijvoorbeeld Punt 

van Reide, Pier van Oterdum en de Dollardkwelder. Met 

het programma ED2050 zijn daar nieuwe broedeilanden 

en hoogwatervluchtplaatsen aan toegevoegd. 

Broedeilanden
De ED2050-broedeilanden functioneren redelijk goed. 

De vogels die hier de afgelopen drie jaar zijn gekomen, 

broedden voorheen op de zeedijk, de schermdijk bij 

Delfzijl of de bedrijventerreinen. Op het broedeiland 
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Stern, het kluteneiland in de Dollardkwelder en het 

eiland in Polder Breebaart was het nestsucces in 2020 

goed. In sommige jaren vallen het nestsucces (percen-

tage uitgekomen eieren) of het broedsucces (percen-

tage opgegroeide kuikens) tegen door predatie of het 

verdwijnen van legsel door zomerstormen. 

De bontbekplevier, noordse stern en visdief staan op de 

Rode Lijst. Net als de kluut staan ze in de Nederlandse 

Waddenzee onder druk. Veilige leef- en broedgebieden 

zijn van belang voor het in stand houden van de popu-

laties. De afname van de populaties kan ook andere 

redenen hebben dan gebrek aan veilig broedgebied, zoals 

voedseltekort of verstoringen. Monitoring is nodig om te 

achterhalen of de ecologische maatregelen werken.

Impact dijkversterking en nieuwe hoogwatervlucht-
plaatsen 
Dijken dienen als hoogwatervluchtplaats voor vogels. 

Een dijkversterking kan dan ook impact hebben op het 

aantal overtijende vogels. Daarom is voor, tijdens en 

na de de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl het aantal 

vogels op en rond de waddijk bij hoogwater geteld. 

Tijdens de werkzaamheden (2017-2019) was er versto-

ring door machines, maar het gebied was afgesloten 

voor recreanten. In deze jaren nam het aantal overtij-

ende vogels met 60% toe, van bijna 3.900 naar 6.200 

per dag. Het aantal steltlopers (zoals wulp en schol-

ekster) verdubbelde van 850 tot 1.550 per dag. Ook 

andere typische hoogwatervluchtplaatssoorten namen 

in deze mate toe, zoals meeuwen en sterns (van 1.600 

naar 3.300 per dag). De aantallen eenden en ganzen 

bleven vrijwel gelijk. 

Dollard

Paap

Eems-rivier

Delfzijl

Bestaande broedkolonie

Aantal broedparen:        toename        afname        stabiel

Emden

Eemshaven

Aandeel Eems-Dollard in totale 
Waddenzeepopulatie (2019)

35%
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33%

kluut

Pier van Oterdum

Polder Breebaart
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Kluteneiland (Dollard)

Marconi eiland

Vogelbroedeiland Stern

Figuur 5.4 Langs de Eems-Dollard zijn vijf broedkolonies te vinden. De pijlen geven de toe- of afname van het aantal broedparen in 

de afgelopen 5 jaar weer.

Zicht op broedeiland Stern
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Na afloop van de werkzaamheden (2019/2020) werd de 

dijk weer opengesteld en keerde de menselijke ver-

storing terug. Het was de verwachting dat het aantal 

overtijende vogels weer zou afnemen, maar dat is niet 

gebeurd. Dat is voor een groot deel te danken aan de 

nieuw aanlegde hoogwatervluchtplaatsen in de directe 

omgeving: Marconi buitendijks en het broedeiland Stern. 

Deze nieuwe hoogwatervluchtplaatsen zijn niet of 

slecht bereikbaar voor publiek. Sinds de aanleg in 

2017/18 maakt een derde van de overtijende vogels 

gebruik van deze nieuwe locaties. 60% van de over-

tijende steltlopers strijkt hier neer, waaronder de meer 

verstoringsgevoelige wulp en scholekster. Voor de 

andere overtijende vogels, zoals aalscholver en  

kokmeeuw, zijn de nieuwe locaties minder belangrijk. 

Slechts 30% van deze soorten maakt er gebruik van. 

Van de ganzen en eenden komt een nog kleiner deel 

naar Marconi en Stern (16%) om te overtijen.

Belang van natuurbeheer op broedeilanden
Verschillende vogelsoorten in de Eems-Dollard hebben 

kale grond nodig om te broeden. Denk aan bontbek-

plevier, kluut, visdief en noordse stern. In een natuurlijke 

situatie ontstaat steeds op nieuwe plaatsen kale grond, 

doordat getij, stromingen en stormen de begroeiing 

wegslaan. Dat gebeurt in de huidige situatie bijna 

nergens meer. De kust is grotendeels verhard en er is 

weinig natuurlijke dynamiek. Waar kale grond is ver-

schijnt al gauw begroeiing. De natuur wordt niet meer 

'gereset'. 

Op de nieuwe broedeilanden is daarom natuurbeheer 

nodig om ze geschikt te houden voor ‘kalegrondbroe-

ders’. In de loop van de jaren wordt de toplaag van 

de eilanden steeds rijker aan nutriënten door stikstof 

uit de lucht, aangespoelde materialen en vogelpoep. 

Zo ontstaat al snel een bodemlaagje waarop planten 

kunnen groeien. De kalegrondbroeders kunnen er niet 

De vos is een belangrijke predator van vogels die op de grond 

broeden.
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meer terecht en worden verdrongen door de kokmeeuw 

en later ook de zilvermeeuw. Daarom verwijdert de 

natuurbeheerder regelmatig de vegetatie op en langs de 

randen van de eilanden. 

Het eiland in polder Breebaart en het Kluteneiland 

liggen in een waterplas die in verbinding staat met de 

slibrijke Eems-Dollard. De plassen vullen zich langzaam 

met slib, waardoor de eilanden op een zeker moment 

weer bereikbaar worden voor roofdieren als vossen. 

Om de broedvogels tegen rovers te beschermen, vindt 

ook hier beheer plaats. De plas in polder Breebaart is 

in 2019 uitgebaggerd en op beide eilanden staat een 

stroomhek.

Polder Breebaart
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6.  
Tussenstand van 

het programma
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6.1 Inhoudelijke strategieën

Onttrekken en nuttig toepassen van slib
De samenwerkende partijen in het programma ED2050 hebben de 

ambitie om op termijn jaarlijks 1 miljoen ton slib (droge stof) uit het 

estuarium te onttrekken en nuttig toe te passen. Uiterlijk in 2026 

(aan het einde van de 2e tranche) willen de partijen zicht hebben  

op de haalbaarheid van deze ambitie; vooralsnog is er geen reden 

de ambitie bij te stellen. 

De afgelopen jaren is op kleine schaal slib onttrokken en nuttig toe-

gepast in pilots: Waddenslib voor zandgrondverbetering, Kleirijperij, 

Persen bouwblokken en Ophoging landbouwgronden. Hiermee is 

jaarlijks circa 1,5-8,5% van de beoogde hoeveelheid slib onttrokken. 

Het uitgangspunt is dat Ophoging landbouwgronden en Kleirijperij 

voor dijkversterking ieder voor 40% bijdragen aan de ambitie en 

Verbeteren Zandgrondverbetering en Persen bouwblokken ieder 

voor 10%. 

Na 2021 stopt de slibonttrekking in de pilots en verschuift de aan-

dacht naar opschaling van de nuttige toepassingen. Opschaling 

van Ophoging van landbouwgronden wordt uitgewerkt in het  

programma VLOED van het Interbestuurlijke Programma Vitaal 

Platteland: Verbetering van Landbouwgronden door Ophoging  

met slib uit de Eems-Dollard. Dit programma geeft ook invulling 

aan het opschalen van kleirijping voor dijkversterking. In 2023 vindt 

hierover verdere bestuurlijke besluitvorming plaats. Waddenslib 

voor zandgrondverbetering en Persen bouwblokken zijn nu al op 

grotere schaal toe te passen. Marktpartijen zijn aan zet om deze 

opschaling vorm te geven.

Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur
In 2022 start naar verwachting de Pilot Buitendijkse slibsedimentatie, 

als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. 

Door de aanleg van rijshouten dammen op de Reiderplaat in de 

Dollard, ontstaat een luwe zone waar meer slib zal sedimenteren. 

Zo wordt slib uit het water gehaald en vastgelegd. Op de hogere 

bodem kan zich bovendien pioniervegetatie vestigen die vervolgens 

overgaat in de natuurlijke successie van kweldervegetatie. De 

gebiedspartners stellen de komende jaren een ontwikkelingsvisie 

voor de Dollard op om te toetsen of opschaling van deze pilot past 

bij de doelen en ambities voor het gebied.

Wat betekenen de nieuwe inzichten uit deze jaarrapportage voor het 

programma ED2050? Dit hoofdstuk geeft voor de verschillende strategieën de 

stand van zaken en de vervolgstappen weer.

SLIBONTTREKKING VERSUS 
MEEGROEIEN MET DE ZEE

Het Eems-estuarium is te troebel. Om de 

troebelheid te verminderen willen Rijk en 

regio jaarlijks 1 miljoen ton slib onttrekken en 

op het land een nuttige bestemming geven. 

Deze ambitie vormt een belangrijke pijler 

onder het programma ED2050. De afgelopen 

jaren is de vraag gerezen of hier een risico 

aan kleeft: kan het onttrekken van slib aan  

de Eems-Dollard ertoe leiden dat de Wadden-

zee minder goed kan meegroeien met de 

zeespiegelstijging? 

Deltares is in 2021 tot de conclusie gekomen 

dat dit heel onwaarschijnlijk is. Een perma-

nente onttrekking van 1 miljoen ton slib uit 

de Eems-Dollard zal geen substantiële veran-

deringen in de sedimentbalans van de hele 

Waddenzee veroorzaken. Deze hoeveelheid is 

heel klein vergeleken met de totale hoeveel-

heid slib die in beweging is en de hoeveel-

heid slib die al eeuwenlang wordt vastgelegd 

door natuurlijke aanslibbing in het gebied 

en ook in vergelijking met recente actieve 

onttrekkingen uit het estuarium. 

Aan het eind van de programmaperiode 

brengt ED2050 opnieuw in beeld hoeveel 

slib maximaal onttrokken kan worden aan de 

Eems-Dollard, op basis van monitoring van 

de waterkwaliteit, de hoogteligging van de 

bodem, de bodemsamenstelling en nieuwe 

inzichten in de zeespiegelstijging.
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Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
Het streven van ED2050 is om 600-2000 ha leefgebie-

den toe te voegen aan de Eems-Dollard, binnendijks of 

buitendijks, en daar zo mogelijk ook slib in te vangen. 

De afgelopen periode zijn verschillende leefgebieden 

beschikbaar gekomen: pilot Dubbele Dijk (37 ha), broed-

eiland Stern (2 ha), Marconi-kwelder (29 ha kwelder 

en 2,5 ha vogelbroedeiland), polder Breebaart (69 ha), 

Klutenplas (3,5 ha) en Kluteneiland (1 ha). Een deel van 

deze nieuwe leefgebieden fungeert ook als slibinvang. 

Voor de komende tijd staan twee grote projecten op de 

agenda: Groote Polder (40 ha land-waterovergang) en 

Eemszijlen (zoet-zoutverbinding). Een ecologische en 

juridische verkenning brengt in beeld op welke manier de 

meeste winst te bereiken is in dit soort grote projecten 

en met de opschaling van pilots. Hiervoor vindt een 

analyse plaats van twee grote binnendijkse ontwikkelin-

gen (VLOED en Eemszijlen) en twee grote buitendijkse 

initiatieven (buitendijkse slibsedimentatie en opschaling 

Brede Groene dijk). De onderzoeken REST-COAST en 

WaterLANDS richten zich op wat nodig is om de ecolo-

gische kwaliteit van het Eems-estuarium te versterken 

en welke combinaties mogelijk zijn met een klimaat-

adaptieve en robuuste kustzone (met subsidie van het 

Europese programma Horizon 2020 European Green 

Deal).

Slimmer baggeren en verspreiden van zand en slib
Hoe kunnen we het gebaggerde zand en slib slimmer 

inzetten voor gewenste hydromorfologische ontwik-

kelingen? Dat is een van de onderzoeksvragen in deze 

programmaperiode. Uit deze jaarrapportage blijkt dat 

de plaat Hond-Paap sinds 1990 gemiddeld 29 cm lager 

is geworden en verslibt. Door hier zandige bagger-

specie uit de vaargeul te suppleren, wordt de plaat 

misschien hoger. Dat zou het effect van zeespiegelstij-

ging en bodemdaling kunnen compenseren. Bovendien 

wordt de bodem minder slibrijk, waardoor zich meer 

en meer verschillende soorten bodemdieren kunnen 

vestigen. Een grotere biomassa en biodiversiteit draagt 

bij aan het ecologisch herstel. In 2022 brengt een ver-

kenning in beeld of zand dat vrijkomt bij het onderhoud 

van de vaarweg Eemshaven-Noordzee te gebruiken is 

voor ophoging van Hond-Paap en wat de ecologische 

gevolgen zijn. Een volgende stap zou een pilot kunnen 

zijn.

Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen
Veilige broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen 

dragen bij aan de instandhouding van vogelpopulaties 

in de Waddenzee en de Eems-Dollard. De afgelopen 

jaren zijn verschillende nieuwe broedgebieden en hoog-

watervluchtplaatsen aangelegd. Uit deze jaarrapportage 

blijkt dat natuurbeheer en goede bescherming tegen 

predatie door roofdieren en verstoring door mensen 

belangrijke factoren zijn voor het succes van broed-

gebieden. Het onbereikbare broedeiland Stern functio-

neert mede daardoor heel goed. Het eiland herbergt 

nu zelfs de belangrijkste broedkolonies van visdief 

en noordse stern en ook het aantal broedparen van 

kokmeeuw, bontbekplevier en kluut neemt toe. Op het 

Kluteneiland en in polder Breebaart is het broedsucces 

klein, doordat vossen eieren en kuikens eten; onder-

zoek en beheermaatregelen zijn nodig om het broed-

succes te vergroten. Op Marconi speelt verstoring 

door mensen een rol. De dijken zijn belangrijk als 

hoogwatervluchtplaats en ook Marconi buitendijks en 

broedeiland Stern vervullen die functie. De komende 

jaren wordt onderzocht of aanvullende broedeilanden 

en hoogwatervluchtplaatsen nodig zijn.

Verbeteren kwaliteit waterbodem en onderwaterleven
Deze jaarrapportage laat opnieuw zien dat het vele 

slib op de platen en in het water een belemmering 

vormt voor een rijk onderwaterleven: de biomassa van 

bodemdieren is in de Dollard meer dan tien keer zo laag 

en op Hond-Paap drie keer zo laag als in de Waddenzee. 

De bodemdierengemeenschap is bovendien weinig 

gevarieerd, met vooral wormen en amper schelpdieren. 

De verarmde bodemdierengemeenschap werkt door in 

de hele voedselketen. Dit onderstreept nog eens hoe 

belangrijk het is de vertroebeling te verminderen. Op dit 

moment lopen pilots met mosselbanken, Rijke Dijken en 

rifblokken om betere leefgebieden voor bodemdieren  

te creëren. Ook met de meeste vissen gaat het niet 

goed in de Eems-Dollard. Voor een betere visstand zijn 

goedwerkende vispassages, de inrichting van paai-

gebieden en nieuwe zoet-zoutovergangen (zoals bij 

Eemszijlen) nodig.

Natuurbeheer binnen- en buitendijks
De kwaliteit van leefgebieden langs de Eems-Dollard 

kan verbeteren door het natuurbeheer te optimaliseren. 

Deze jaarrapportage laat zien dat begrazing veel invloed 

heeft op de kwaliteit van de Dollardkwelder (1000 ha). 

Waar begrazing plaatsvindt, is de vegetatie minder 

gevarieerd. Vooral pioniervegetatie en riet hebben 

minder kans. In de 2e tranche van het programma vindt 

overleg plaats met kwelderbeheerders en -eigenaren 

over verbetering van de kwaliteit. Op de broedeilanden 

en in binnendijkse brakke natuur is natuurbeheer nodig 

om voldoende kale grond te behouden en om predatie 

en recreatiedruk te beperken (zie hierboven). Bij nieuwe 

projecten worden meteen bij de start afspraken over 

het natuurbeheer gemaakt. 

6.2 Overkoepelende strategieën

Samenwerking met Duitsland
Nederland en Duitsland hebben concrete afspraken 

gemaakt over gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling 

van kennis over de Eems-Dollard. Eind 2021 worden de 

resultaten van de gemeenschappelijke meetcampagne 
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gedeeld en gezamenlijk bediscussieerd. Nederlandse 

en Duitse wetenschappers gaan ieder jaar in gesprek 

over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen 

op het gebied van sediment en natuur, met elkaar en 

ook met beleidsmakers en beheerders. Er zijn plan-

nen gemaakt voor het opstellen van een gezamenlijke 

sedimentmanagementstrategie en Duitsers en Neder-

landers wisselen ervaringen uit met het ophogen van 

landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard. Tot slot 

is de afspraak gemaakt om elkaar te betrekken bij de 

planvorming. Duitsland heeft dit al in praktijk gebracht 

door kennis te delen over getijsturing in de Eems-rivier 

(Sperrwerk). 

Kennisontwikkeling en monitoring
Begin 2021 is het Kennisprogramma 2021-2026 van 

het programma ED2050 vastgesteld. Hierin staat welke 

kennis nodig is om de strategieën verder te verbeteren, 

beter te begrijpen hoe het estuarium functioneert 

(systeemkennis) en pilots en projecten te kunnen 

vormgeven en evalueren. De kennisagenda voor 2021 

is grotendeels uitgevoerd, binnen de financiële moge-

lijkheden. Voor de kennisagenda van de komende 

jaren zijn financiële middelen toegekend via het Euro-

pese programma Horizon 2020 European Green Deal 

WaterLANDS. De nieuwe kennis maakt het mogelijk het 

programma en de strategieën verder te optimaliseren.

Communicatie en omgevingsmanagement
In 2020 en 2021 is het programma ED2050 op ver-

schillende manieren voor het voetlicht gezet: met 

aansprekende filmpjes op sociale media, een online 

symposium, een themanummer van het tijdschrift 

Landschap over ED2050 en de feestelijke afronding  

van de projecten polder Breebaart en Marconi buiten-

dijks. Ook de komende tijd krijgt het programma op 

verschillende manieren aandacht, onder meer met een 

nieuw ED2050-informatiecentrum bij de Dubbele Dijk 

en webinars voor het project VLOED (ophogen land-

bouwgronden met slib). Bij nieuwe projecten, zoals  

de inrichting van de Groote Polder en Eemszijlen, 

worden de bewoners nadrukkelijker betrokken. Ook 

strategisch Omgevingsmanagement is belangrijk. De 

Eems-Dollardregio wil een voorbeeldregio zijn voor 

klimaatadaptieve kustontwikkelingen. 

Bekijk onze filmpjes over  

ED2050 op YouTube 

Dollard met kwelders








