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1.   
Inleiding

Kleine Polder Termunten
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Overheden, natuurorganisaties en bedrijven werken samen aan betere natuur in 
de Eems-Dollard. Met goede actuele kennis, kunnen ze de inzet tijdig bijsturen 
als dat nodig is. De jaarlijkse monitoringrapportage vormt de kennisbasis voor 
deze ‘adaptieve’ werkwijze. Dit jaar geeft de rapportage ook een tussenstand: 
hoe effectief zijn de projecten en hoe haalbaar lijken de doelen?

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 Neder-

land waar zoet en zout water samen komen en het 

enige nog functionerend estuarium in de Nederlandse 

Waddenzee. In dit gebied kunnen menselijk gebruik 

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 er te 

weinig voedsel aan de basis van het ecosysteem wordt 

geproduceerd. Ook zijn er niet genoeg leefgebieden 

van goede kwaliteit voor vogels, vissen en kleine water-

dieren die kenmerkend zijn voor 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 Bijsturen en kennisdelen via  
monitoringrapportages

Het programma ED2050 is een adaptief programma: de 

samenwerkende partijen stellen de koers waar nodig bij 

op basis van de nieuwste kennis. De jaarlijkse monito-

ringrapportage ondersteunt dit adaptieve werken door te 

laten zien hoe het estuarium zich ontwikkelt en wat de 

resultaten van pilots en projecten zijn. 

De monitoringrapportage heeft ook als doel de kennis 

over de ontwikkeling van het estuarium en de voortgang

1) Provincie Groningen (voorzitter), waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de gemeenten Delfzijl, Oldambt en Het Hogeland, de 
ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Land- bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Samen-
werkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap (mede namens de 
Waddenvereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Wad)

van het programma te delen met andere betrokken  

partijen en geïnteresseerden, zodat ze kunnen mee-

denken over de toekomst van het gebied. 

Dit jaar geeft de monitoringrapportage een tussenstand 

van de doelen: wat is bereikt en lijken de doelen haal-

baar? Ook geeft de rapportage een inschatting van de 

effectiviteit van ieder project voor de doelen.  

Dit rapport belicht achtereenvolgens:

• de samenhangende set doelen,  

strategieën en pilots/projecten (hoofdstuk 2);

• nieuwe kennis over de toestand  

van de natuur in de Eems-Dollard (hoofdstuk 3);

• de effectiviteit van pilots en projecten (hoofdstuk 4);

• de haalbaarheid van de doelen (hoofdstuk 5).

1.3 Bronnen

Meetgegevens vormen de basis van de jaarlijkse moni-

toringrapportages. De gepresenteerde 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 provincie Groningen, NLWKN, Deltares, 

SOVON en WMR. De gegevens over de projecten zijn 

beschikbaar gesteld door de verschillende projecteige-

naren binnen het programma ED2050.
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2.  
Sturen op ecologisch  

herstel: doelen,  
strategieën en projecten 

Kwelder bij de Punt van Reide
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De partijen die in ED2050 samenwerken, sturen op ecologisch herstel met een 
consistente set van doelen, strategieën en pilots en projecten. Deze set is in 
2021 bijgesteld en vastgelegd in het Programmaplan 2021-2026. Het richtpunt 
is het gezamenlijke streefbeeld voor 2050. 

2.1 Streefbeeld en doelen

Bij de start van het programma ED2050 hebben de  

partijen een gezamenlijk streefbeeld geformuleerd als 

richtpunt voor ecologisch herstel. Uit dit streefbeeld 

hebben de partijen drie programmadoelen voor ED2050 

afgeleid: de vertroebeling verminderen, natuurlijke leef-

gebieden versterken en omgaan met klimaatverandering. 

De programmadoelen zijn uitgewerkt in concretere  

ecologische doelen. Alle activiteiten in ED2050 zijn 

gericht op het bereiken van deze (programma)doelen.

2.2 Strategieën, pilots en projecten

ED2050 volgt verschillende oplossingsstrategieën om 

de doelen te bereiken:

• Onttrekken en nuttig toepassen van slib

• Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur

• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang

• Slimmer baggeren en verspreiden van zand en slib

• Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen

• Verbeteren kwaliteit waterbodem en onderwaterleven

• Natuurbeheer binnen- en buitendijks

Figuur 2.1  Het ecologisch streefbeeld voor ED2050 is vertaald in programmadoelen, die vervolgens verder geconcretiseerd zijn.
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De meeste strategieën dienen meerdere doelen. Voor 

alle strategieën zijn de afgelopen jaren pilots of pro-

jecten gestart. De eerste resultaten geven inzicht in de 

effectiviteit van de pilots en projecten (zie hoofdstuk 4) 

en in de effectiviteit van de strategieën en de haalbaar-

heid van de doelen (zie hoofdstuk 5). Zo wordt zicht-

baar welke strategieën het meest lonen.

Schema dat weergeeft hoe drie programmadoelen 'vermindering 
vertroebeling, versterken natuurlijke leefgebieden, en omgaan met 
klimaatverandering' zijn onderverdeeld in de volgende zes ecologi-
sche doelen met daarbij behorende strategien

1. Natuurlijk troebel (vermindering vertroebeling)
• Onttrekken en nuttig toepassen slib
• Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur
• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
• Slimmer baggeren en verspreiden zand en slib
2. Voldoende voedsel aan de basis (vermindering vertroebeling)
• Onttrekken en nuttig toepassen slib
• Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur
• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
• Slimmer baggeren en verspreiden zand en slib
3. Passende dimensies en natuurlijke dynamiek; (vermindering 
vertroebeling)
• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
4. Gezonde leefgebieden (Versterken natuurlijke leefgebieden)
• Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur
• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
• Slimmer baggeren en verspreiden zand en slib
• Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen
• Verbeteren kwaliteit waterbodem en onderwaterleven
• Natuurbeheer binnen- en buitdendijks
5. Geleidelijke overgangen
• Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur
• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
• Broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen
• Verbeteren kwaliteit waterbodem en onderwaterleven
6. Klimaatrobuust en veerkrachtig
• Buitendijkse sedimentatie en versterken natuur
• Nieuwe leefgebieden binnendijks en slibinvang
• Slimmer baggeren en verspreiden zand en slib
• Natuurbeheer binnen- en buitendijks

Verder zijn samenwerking met Duitsland en kennisontwikkeling 

belangrijke pijlers onder het programma Eems-Dollard 2050.

Programmadoelen

Vermindering  
vertroebeling

Versterken natuurlijke  
leefgebieden

Omgaan met 
klimaat-

verandering

Strategieën Ecologische doelen

Natuurlijk 
troebel

Voldoende 
voedsel aan 

de basis

Passende 
dimensies en 

natuurlijke 
dynamiek

Gezonde  
leef gebieden

Geleidelijke 
overgangen

Klimaat- 
robuust  
en veer-
krachtig

Sa
m

e
n

w
e

rk
e

n
 m

e
t 

D
u

it
sl

an
d

K
e

n
n

is
o

n
tw

ik
ke

lin
g

Onttrekken en nuttig  
toepassen 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 zand en slib

X X X X

Broedgebieden en  
hoogwatervluchtplaatsen

X X

Verbeteren kwaliteit  
waterbodem en  
onderwaterleven

X X

Natuurbeheer binnen-  
en buitendijks

X X

Tabel 1. Bijdrage van de verschillende strategieën aan de doelen
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Dubbele Dijk

11Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

Zicht op het estuarium met onderaan het project Dubbele Dijk
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3.  
De toestand  

van de natuur

Zicht over de Eems-Dollard van Bierum richting Duitsland



13Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050

Het programma Eems-Dollard 2050 heeft als doel de toestand van de natuur  
te verbeteren. Door langdurig te monitoren, worden trends in het ecosysteem 
duidelijk. Zo blijkt of de toestand verbetert of verslechtert. Dit jaar gaat de  
jaarrapportage onder meer in op de langjarige ontwikkeling van de troebelheid, 
de haringstand en de broedvogelpopulatie van visdief en noordse stern. 

3.1 Slib en troebelheid

In een estuarium is de slibconcentratie altijd hoger dan 

bovenstrooms in de rivier en ook hoger dan in de zee. 

Dit zogenaamde troebelheidsmaximum ontstaat door 

de getijdestroming en de aanvoer van slib uit zowel de 

zee als de rivier. Elke vloed brengt zand en slib vanuit 

zee naar het estuarium. Dit sediment blijft daar deels 

liggen, zodat de bodem hoger wordt en de delta zich 

uitbouwt. Planten en dieren profiteren van de gevari-

eerde leefgebieden en het voedselrijke slib.

Sinds halverwege de vorige eeuw bevat het water in 

het Eems-estuarium steeds meer slib. Oorzaken zijn de 

vaarwegverdiepingen, de aanleg van havens, insnoerin-

gen en inpolderingen. Er zijn weinig gebieden waar slib 

bezinkt, permanent blijft liggen en kan consolideren. 

In de havens en vaargeulen bezinkt wel veel slib, maar 

dit wordt regelmatig weggebaggerd om voldoende 

vaardiepte te behouden. Het meeste baggerslib wordt 

daarna weer in het estuarium verspreid. 

Ook de Eemsrivier is verdiept, zodat grote cruiseschepen 

van de werf naar zee kunnen varen. De hoeveelheid slib 

in de rivier is daardoor zeer sterk toegenomen: op de 

bodem, langs de randen en in het water. In de winter-

maanden is de afvoer van de Eemsrivier hoog. Het slib 

dat zich gedurende de rest van het jaar bovenstrooms 

heeft opgehoopt, wordt dan richting het estuarium 

getransporteerd. De slibconcentraties bereiken daar dan 

hun piekwaarde. Gelukkig laten de metingen vanaf 2013 

dalende piekwaarden bij Pogum zien (paarse lijn). Ook bij 

Emspier is een daling van de winterpiekwaarden geme-

ten. De oorzaak van de daling is nog niet bekend.

Op de andere monitoringlocaties is nog geen daling te 

zien. Ook in de Dollard (meetpunt Groote Gat noord) is 

geen daling zichtbaar in de metingen; de concentratie 

in de wintermaanden (november-februari) is sinds 1990 

zelfs alleen maar toegenomen. Monitoring moet uitwij-

zen of deze toename verder doorzet of afvlakt.

Figuur 3.1 In de Eemsrivier (Pogum, Emspier) zit extreem veel sllib in het water. Ook in de Dollard (Groote Gat noord) en het  

middengebied (Knock, Bocht van Watum) zijn sliboncentraties onnatuurlijk hoog. De concentratie in de Waddenzee bij locatie  

Huibertgat oost verschilt niet van de rest van de Waddenzee. Bron: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,  

Küsten- und Naturschutz en RWS
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Figuur 3.2 In de Dollard (Groote Gat) is de gemiddelde slibconcentratie sinds 1990 in de wintermaanden toegenomen.  

Bron: Deltares
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3.2 Vissen: haring

Monitoring van vis laat zien dat het aantal haringen in 

het Eems-estuarium is toegenomen, terwijl de andere 

vissoorten in aantal zijn afgenomen. Het aandeel haring 

in de vispopulatie in het Eems-estuarium is sterk toege-

nomen. Het gaat hierbij om jonge haring (0+), oudere 

haring trekt naar de Noordzee en komt nauwelijks voor in 

het estuarium. De toename van jonge haring is elders in 

de Waddenzee en de Westerschelde niet waargenomen. 

Sinds 2013 zijn bij Spijk (veel) meer haringen gevangen 

dan bij Oterdum. Mogelijk hangt dit samen met ver-

schillen in de voedselsituatie. Om dat te achterhalen is 

in 2021 de maaginhoud en de conditie van jonge haring 

op beide locaties onderzocht. 

De magen waren net zo goed gevuld als in de Wadden-

zee en Noordzee. Daaruit blijkt dat de visjes actief aan 

het foerageren waren. Vooral aasgarnalen en roeipoot-

kreeften werden in de magen aangetroffen, net als in de 

Waddenzee en de Noordzee. Belangrijk hierbij is dat  

bij instromend getij water met zoöplankton uit de  

Waddenzee wordt aangevoerd. Bemonstering bij eb en 

bij vloed gaf echter geen verschillende resultaten. 

Opvallend verschil tussen beide locaties was de con-

ditie van de harinkjes: de conditiefactor Fulton’s K bij 

Oterdum was statistisch significant lager dan bij Spijk. 

Ook op basis van de relatie tussen lengte en gewicht 

was de conditie bij Oterdum slechter (9% lager).

Een hypothese is dat de Dollard en de Eems-rivier 

weinig voedsel produceren voor haring door de zeer 

hoge slibconcentraties. Het is te donker voor primaire 

productie van algen, waardoor het zoöplankton weinig 

voedsel heeft. Bij Oterdum, dat dicht bij de Dollard 

In mei 2022 vond een akoestische SWIMWAY-survey in het 

Eems-estuarium plaats. Binnen één vangst werden twee 

verschillende typen haringen gevangen: de ene langgerekter, 

de andere met duidelijk grotere ogen. De oorzaak van deze 

uiterlijke verschillen is nog niet bekend.
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Figuur 3.3 Het aandeel jonge haring in de vispopulatie in het 

Eems-estuarium is sterk toegenomen. Oudere haring komt nau-

welijks voor in het estuarium, omdat deze naar de Noordzee trekt.
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ligt, zou de voedselsituatie voor jonge haring daardoor 

slechter kunnen zijn dan bij Spijk. Deze hypothese 

wordt ondersteund door de veel lagere aantallen jonge 

haring bij Oterdum en de slechtere conditie dan op 

locatie Spijk. De verwachting is dan ook dat de voedsel-

situatie voor jonge haring in de Dollard nog slechter is 

en de conditie en aantallen daardoor nog lager dan bij 

Oterdum. Op dit moment zijn er echter geen gegevens 

over haring in de Dollard om dit te verifiëren.

Figuur 3.4 De conditie van haring is bij Spijk iets beter dan bij 

Oterdum, uitgedrukt in de conditiefactor Fulton’s K (Dunn test; 

p<0.05). Er zijn geen verschillen tussen de bemonstering bij eb 

en bij vloed.
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3.3 Vogels: visdief en noordse stern

De Eems-Dollard is onderdeel van het Natura 2000-

gebied Waddenzee. In dit Natura 2000-gebied gaat het 

slecht met de broedpopulaties van visdief en noordse 

stern. Beide populaties zijn te klein: visdief en noordse 
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Figuur 3.5 en 3.6 De noordse sterns op broedeiland Stern broedden voorheen op locaties in de omgeving: in de Eemshaven, de 

haven van Delfzijl en op de Punt van Reide. De visdieven op Stern komen grotendeels van buiten de Eems-Dollard.  

Bron: De Boer & Ubels 2021. Sovon-rapport
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Figuur 3.7 Noordse sterns en visdiefjes die op broedeiland Stern broeden, vliegen veelvuldig heen weer naar de Waddenzee.  

De kaartjes laten de gps-gegevens uit 2021 zien van vier gezenderde noordse sterns (blauw) en zes gezenderde visdieven (oranje).  

De gele lijnen zijn van een visdief uit Delfzijl. Opmerkelijk is het uitstapje van een visdief naar Bremerhaven. Bron: Sovon

stern broeden met respectievelijk 1.807 1) en 715 broed-

paren in het gebied; volgens de instandhoudingsdoelen 

zouden er respectievelijk 5.300 en 1.500 2)  broedparen 

moeten zijn. 

Broedeilanden voor visdief en noordse stern
Om het aantal broedparen te vergroten zijn twee 

broedeilanden aangelegd in de Eems-Dollard: broed-

eiland Stern naast de Eemshaven en het broedeiland 

van Marconi buitendijks bij Delfzijl (zie overzichtskaart).

1) Gemiddeld in 2016-2020

2) Bron: https://stats.sovon.nl/stats/gebied/100000

De broedeilanden bieden ook een oplossing voor 

andere problemen. Bedrijven in de Eemshaven  

hadden last van agressieve oudervogels die in de zomer 

voorbijgangers aanvielen. Ook vlogen veel sterns tegen 

windmolens en hoogspanningsdraden in de Eems-

haven. De provincie heeft samen met bedrijven, wind-

molenexploitanten en de netbeheerder een oplossing 

gevonden: de sterns weglokken naar een nieuw, veilig 

broedeiland buiten de Eemshaven. 

https://stats.sovon.nl/stats/gebied/100000
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Het succes van broedeilanden 
Broedeiland Stern heeft sinds de aanleg in 2017 tot 

een grote concentratie van sterns in de Eems-Dollard 

geleid. Het is nu een van de belangrijkste broedgebie-

den voor noordse sterns en visdieven in het Wadden-

zeegebied. 

Het eiland heeft ook grote aantallen visdieven van 

buiten de Eems-Dollard aangetrokken. In 2021 groeide 

de kolonie visdieven door naar ruim 1400 paar, 500 

meer dan in 2020. Daarmee is het de grootste kolonie 

van Nederland. Ook de noordse stern doet het goed 

met ruim 150 broedparen.

In 2021 broedde ongeveer 30 procent van alle visdieven 

in het Waddengebied op het eiland Stern en 20 procent 

van alle noordse sterns. Vergeleken met andere kolo-

nies in het Waddengebied was het broedsucces van de 

visdief goed (gemiddeld ruim 1 jong per paar) en van 

de noordse sterns matig (gemiddeld een half jong per 

paar). Het eiland is succesvol, omdat deze visetende 

vogels er veel voedsel kunnen vinden (vooral jonge 

haring) én het tot 2021 vrij van vossen en andere roof-

dieren was. De kans dat nesten wegspoelen is boven-

dien klein. 

Het broedeiland van Marconi buitendijks is in 2022 

ingericht en heeft nog geen nieuwe sterns aangetrokken.

Predatie door een vos
De eerste jaren na de aanleg was eiland Stern vrij van 

landroofdieren. In 2021 wist een vos het eiland in 

de loop van het broedseizoen te bereiken. Het dier 

doodde minstens 250 grote jongen van de visdief en 

de noordse stern. Vooral de noordse sterns brachten 

daardoor minder jongen groot.

Noordse stern met een jonge haring

Broedeiland Stern trekt niet alleen sterns aan, maar ook andere 

bijzondere soorten zoals de lepelaar. 
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4.  
Pilots en projecten: 
stand van zaken en  

effectiviteit

De Marconi-kwelder bij Delfzijl
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Met een groot aantal pilots en projecten werken de partijen in ED2050 toe 
naar ecologisch herstel in de Eems-Dollard. De meeste pilots en projecten 
zijn nu nog kleinschalig, zodat het effect op systeemniveau nog beperkt is. De 
eerste resultaten geven inzicht in de potentiële effectiviteit voor de drie doelen: 
verminderen van de vertroebeling, versterken van natuurlijke leefgebieden 
en omgaan met klimaatverandering. Verkend wordt hoe succesvolle pilots en 
projecten zijn op te schalen.

Dit jaar geeft de jaarrapportage per pilot of project 

een totaaloverzicht: het doel van de pilot of het pro-

ject, de stand van zaken tot nu toe (dus niet alleen de 

voortgang in 2021) en een inschatting van de mogelijke 

effectiviteit voor de doelen voor het estuarium. 

Hoe effectief de pilots en projecten zijn voor de doelen, 

is een eerste verwachting. Sommige pilots en projecten 

zijn net gestart, andere zijn nog niet afgerond. Vaak 

gaat het om kleinschalige eerste stappen om kennis op 

te doen over de effectiviteit. Toch geven de resultaten 

en metingen tot nu toe al wel een indicatie.

Verminderen vertroebeling

DOELEN:

Versterken leefgebieden

Omgaan met klimaatverandering

Polder Breebaart
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

KLEIRIJPERIJ

KLEIRIJPERIJ

4.1  Pilot Kleirijperij

Doel
Het doel van de pilot Kleirijperij is te onderzoeken of 

en hoe slib uit de Eems-Dollard kan rijpen tot klei die 

geschikt is voor bijvoorbeeld dijkversterkingen of het 

persen van bouwelementen. Het achterliggende doel 

is de vertroebeling te verminderen, door slib uit de 

Eems-Dollard te onttrekken. Opschaling is onderdeel  

van de verkenning VLOED (zie 4.3). 

Uitvoering tot medio 2022
In 2018 is een eerste kleirijperij ingericht op een indus-

trieterrein bij Delfzijl met slib uit het nabijgelegen  

Zeehavenkanaal. In 2019 is met klei uit de Klutenplas  

een tweede kleirijperij ingericht langs de Dollarddijk. 

Vervolgens is hier in 2020 slib uit polder Breebaart opge-

bracht die tot klei is gerijpt. Het rijpingsproces van beide

kleirijperijen is inmiddels grotendeels klaar. In 2021 is de 

gerijpte klei getest in een proefdijk in de Deltagoot en 

zijn materiaalanalyses gedaan. Daaruit blijkt dat de klei 

geschikt is voor versterking van een dijk. In 2022 is de 

gerijpte klei verwerkt in de Brede Groene Dijk (zie 4.11).

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De pilot heeft laten zien dat slib uit de Eems-Dollard  

na rijping geschikt is voor dijkversterking. Vanwege  

de kleinschaligheid heeft de pilot zelf (zeer) beperkt 

bijgedragen aan het achterliggende doel: verminde-

ring van de vertroebeling in de Eems-Dollard. Voor 

de pilot is in totaal circa 120.000 ton slib (droge stof) 

onttrokken in 2018 t/m 2020. Bij voldoende opschaling 

zal het effect substantieel zijn. In het project VLOED 

wordt verkend hoe opschaling tot stand kan komen. 

De verwachting is dat met deze toepassing op termijn 

voor circa 40% invulling te geven is aan de ambitie van 

ED2050 om jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib (droge 

stof) uit de Eems-Dollard te verwijderen.

Kleirijperij op de kwelder langs de Dollarddijk
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

OPHOGEN LAND-
BOUWGRONDEN

veen
Ophogen
landbouwgrond

4.2  Pilot Ophogen Landbouw-
gronden

Doel
Het doel van de pilot Ophogen Landbouwgronden is 

te onderzoeken hoe laaggelegen landbouwgronden, 

die door bodemdaling nog verder zakken, zijn op te 

hogen met slib uit de Eems-Dollard. Het achterliggende 

doel is de vertroebeling te verminderen, door slib uit de 

Eems-Dollard te onttrekken. Opschaling is onderdeel van 

de verkenning VLOED (zie 4.3).

Uitvoering tot medio 2022
In het voorjaar van 2021 is op een landbouwperceel 

bij Borgsweer (circa 4 hectare) een dikke laag slib uit 

de Eemshaven aangebracht. Dit perceel ligt al laag en 

komt steeds lager te liggen doordat de veenlaag in de 

ondergrond langzaam oxideert, waarbij CO
2
 vrijkomt. 

Het perceel wordt steeds natter en verzilt. 

Het zoute slib is eerst gespoeld met zoet opper-

vlaktewater uit het Verbindingskanaal. Vervolgens is 

gedurende 10 weken verdund slib opgebracht. Na 

ontwatering resteert naar verwachting een laag van 50 

tot 70 cm. Onderdeel van de pilot is monitoring van 

onder meer het zoutgehalte van het spoelwater en in 

de ondergrond, de hoogteligging, zetting en andere 

indicatoren voor het rijpingsproces. Ontwatering blijkt 

een voorwaarde voor vlotte rijping. Hierdoor komt de 

benodigde lucht in de bodem. Planten versterken dat 

effect: via de wortel gangen en het bodemleven rond de 

planten komt eveneens lucht in de bodem. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De pilot heeft laten zien dat slib uit de Eems-Dollard 

geschikt is voor het ophogen van lage gronden, wat 

bijdraagt aan duurzame landbouw in de kustzone. Voor 

de pilot is in totaal circa 25.000 ton ton slib (droge stof) 

onttrokken. Bij voldoende opschaling kan het effect  

substantieel zijn. In het project VLOED wordt verkend 

hoe opschaling tot stand kan komen. De verwachting is 

dat met deze toepassing op termijn voor 40% invulling  

te geven is aan de ambitie van ED2050 om jaarlijks mini -

maal 1 miljoen ton slib (droge stof) uit de Eems-Dollard 

te verwijderen.

Slib uit de Eems-Dollard stroomt over een laaggelegen landbouwgebied
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4.3  VLOED

Doel
Doel van het project VLOED is te verkennen hoe pilots 

met toepassing of onttrekking van slib zijn op te schalen, 

zodat substantiële hoeveelheden slib te benutten zijn. 

Daarmee is het project van belang voor de ambitie  

van ED2050 om jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib 

(droge stof) uit het Eems-Dollard te halen om de ver-

troebeling te verminderen. VLOED is onderdeel van het 

Inter bestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland dat 

toekomstperspectief wil bieden aan plattelandsgebie-

den in Nederland.

Uitvoering tot medio 2022
In 2021 heeft het project VLOED verschillende 

scenario’s uitgewerkt voor het toepassen van slib uit 

de Eems-Dollard voor landophoging en kleirijping 

voor dijkversterking. Ook de mogelijkheden voor 

binnendijkse slibinvang worden verkend. De scenario’s 

gaan uit van een jaarlijkse onttrekking van 1 miljoen 

ton slib (droge stof). In 2023 leidt het project tot een 

principebesluit over de opschalingsmogelijkheden. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De verkenning zelf draagt niet direct bij aan de ver-

mindering van de troebelheid in het estuarium. Wel  

levert VLOED kennis op om toepassingen van slib uit de 

Eems-Dollard (landophoging en kleirijping) voldoende 

op te schalen om de ambitie voor het onttrekken van slib 

te behalen. Bij een positief besluit in 2023 kan de 

opschaling naar verwachting plaatsvinden vanaf 2026. 

veen
Ophogen
landbouwgrond

Onderzoeksgebied 
natuurlijke slibinvang

Groningen

Delfzijl

Eemshaven

Emden

DOLLARD

WADDENZEE

Uithuizen

Appingedam

Winschoten

Siddeburen

Onderzoeksgebied 
ophogen landbouwgronden

Zoekgebied ophogen landbouwgronden

Onderzoeksgebied 
kleirijperij

Loppersum

Warffum

Zoekgebied kleirijperij

De zoek- en onderzoeksgebieden voor opschaling van pilots in het project VLOED
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

WADDENSLIB VOOR ZAND-
GRONDVERBETERING

4.4  Waddenslib voor  
zandgrondverbetering

Doel
Het doel van deze pilot was te onderzoeken of zand-

grond te verbeteren is met slib uit de Eems-Dollard. Het 

achterliggende doel voor ED2050 was de vertroebeling 

te verminderen door slib aan het estuarium te onttrekken. 

Uitvoering tot medio 2022
Tussen 2015 en 2019 is op verschillende landbouwper-

celen regelmatig een dun laagje slib uit de Eemshaven 

aangebracht om de bodemstructuur te verbeteren.  

De akkerbouwers en veehouders die het slib hebben 

ontvangen zijn overwegend positief over de resultaten  

en willen graag slib blijven ontvangen. De pilot is afge-

rond; nu worden mogelijkheden verkend om het slib 

door een marktpartij aan de landbouw te laten leveren. 

In 2021 is een traject gestart om knelpunten in wet-  

en regelgeving op te lossen en de pilot verder op te 

schalen.

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De pilot heeft laten zien dat de kwaliteit van landbouw-

grond verbetert met slib; agrariërs zijn geïnteresseerd. 

In deze pilot is in totaal circa 5.255 ton slib (droge stof) 

uit de Eems-Dollard toegepast. Bij voldoende opscha-

ling, waarbij slib blijvend aan de Eems-Dollard wordt  

onttrokken, is het kansrijk de troebelheid hiermee  

substantieel te verminderen.

Een boer ploegt grond waarop slib uit de Eems-Dollard is aangebracht
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

RIFBLOKKEN

PERSEN SLIBBLOKKEN

4.5 Pilot Persen 
 Slibblokken

Doel
Het doel van de pilot Persen Slibblokken was kennis 

en ervaring op te doen met het persen van slib uit de 

Eems-Dollard en mogelijke afnemers bekend maken 

met het product. Het achterliggende doel was de  

vertroebeling te verminderen door slib uit de Eems- 

Dollard te onttrekken. Rifblokken bieden leefgebied 

voor mosselen, oesters en andere soorten die een 

harde ondergrond nodig hebben. Als dat werkt, kunnen 

deze blokken ook bijdragen aan de haalbaarheid van 

het programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden.

Uitvoering tot medio 2022
In 2017 zijn bouwblokken geperst van slib uit de 

Eems-Dollard waarbij bindmiddelen aan het slib zijn 

toegevoegd. Hoewel de slibblokken een breed toepas-

singsbereik in weg- en waterbouw hebben en bijdragen 

aan het verminderen van de CO
2
-uitstoot, worden ze 

nog weinig ingezet. Dit komt deels door onbekend-

heid met het product. Ook is er onzekerheid over de 

levensduur; waarschijnlijk is een vorm van certificering 

nodig. Gezocht wordt naar afnemers die de blokken op 

grotere pilotschaal willen inzetten.

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor het persen 

van de rifblokken. In 2022 zijn 400 rifblokken gepro-

duceerd en op Hond-Paap geplaatst. Monitoring zal 

in beeld brengen welke planten en dieren zich op de 

blokken vestigen, welke samenstelling het gunstigst is 

en wat het effect van de blokken op het omliggende 

wad is (hydromorfologie).

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De pilot heeft laten zien dat slib uit de Eems-Dollard te 

verwerken is tot geschikt bouwmateriaal voor de weg- 

en waterbouw. Op termijn kan het persen van slib-

blokken hier substantieel aan bijdragen als de blokken 

standaard materiaal worden in de weg- en waterbouw. 

Voorwaarde is dat opdrachtgevers deze innovaties een 

kans willen geven. Met deze toepassing van slib wordt 

afval een waardevolle grondstof, wat bijdraagt aan het 

doel Omgaan met klimaatverandering.

Als de rifblokken goed werken voor aanhechting van 

flora en fauna kunnen de blokken een alternatief zijn 

voor harde materialen in dijktaluds of vooroevers.  

Zo kan deze toepassing van slib uit de Eems-Dollard 

bijdragen aan de doelen Verminderen vertroebeling en 

Versterken natuurlijke leefgebieden.

Rifblokken van geperst slib uit de Eems-Dollard staan klaar voor gebruik
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

BUITENDIJKSE  
SLIBSEDIMENTATIE

4.6  Pilot Buitendijkse slibsedimentatie

Doel
De pilot Buitendijkse slibsedimentatie speelt in op alle 

doelen. Dat gebeurt door luwtes te creëren waar slib 

bezinkt en niet door golven wordt opgewoeld. Ook 

ontstaat nieuw leefgebied voor flora en fauna. De 

land-waterovergang wordt bovendien groter en groeit 

mee met de zeespiegelstijging.

Uitvoering tot medio 2022
De uitvoering van de pilot Buitendijkse slibsedimentatie 

is in voorbereiding. Als in 2023 een positief besluit

valt over het voorkeursalternatief, kan de uitvoering in 

2024 starten. De maatregel bestaat uit de aanleg van 

een aantal grotere en kleinere rijshouten dammen langs 

de westelijke oever van de Dollard. Tussen de dammen 

ontstaat een luwe zone waar wind en golven minder 

grip op slib hebben. De bedoeling is dat slib tussen de 

dammen bezinkt en niet meer wordt opgewerveld. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De pilot is naar verwachting positief voor alle drie de 

doelen. Het effect op de troebelheid is echter lokaal en 

tijdelijk: hoe hoger het gebied wordt, hoe minder slib  

er bezinkt. Het  effect op natuurlijke leefgebieden zal 

aanzienlijk zijn. Het areaal pionierk welder neemt fors 

toe, wat sterk bijdraagt aan het ecosysteem. Daarnaast 

groeit de bodem hier goed mee met de zeespiegelstij-

ging. Dat maakt het gebied veerkrachtig voor klimaat-

verandering.

Schets van het project Buitendijkse slibsedimentatie
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

MARCONI BUITENDIJKS

4.7  Marconi buitendijks

Doel
Het project Marconi buitendijks levert een grotere vari-

atie in buitendijkse leefgebieden met (pionier)kwelders 

op en een broedgebied voor plevieren en sterns. De 

vegetatie in het gebied stimuleert het bezinken van slib. 

Daarmee heeft het project de potentie om bij te dragen 

aan alle drie de doelen. 

Uitvoering tot medio 2022
De nieuwe leefgebieden zijn in 2017-2018 aangelegd: 

een stadskwelder (13 hectare), een pionierkwelder (16 

hectare) en een broedeiland (2 hectare). De pionier-

kwelder is ingezaaid met zeekraal om kweldervorming 

te bevorderen. De kweldervegetatie ontwikkelt zich 

goed en de soortenrijkdom neemt toe. Op het broed-

eiland hebben de afgelopen jaren enkele bontbek-

plevieren, scholeksters, noordse sterns en visdiefjes 

gebroed, maar er zijn (vrijwel) geen jongen uitgevlogen 

door verstoring (recreanten) en predatie (ratten). In 

2022 is een stroomraster tegen de ratten geplaatst. 

Er is nog weinig bekend over de mate waarin het gebied 

slib invangt.

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De ontwikkeling van nieuwe kwelders kan effectief zijn 

voor het programmadoel Versterken natuurlijke leefge-

bieden. Met name pionierkwelders zijn schaars in de 

Eems-Dollard en dragen bij aan een grotere variatie in 

het kweldergebied. Ook voor het programmadoel 

Omgaan met klimaatverandering kan de pilot effectief 

zijn, als de oeverzone voor de dijk door opslibbing 

hoger wordt. De effectiviteit voor het programmadoel 

Verminderen vertroebeling is naar verwachting klein, 

omdat de hoeveelheid slib die kan bezinken relatief 

gering is. 

De Marconi-kwelder en het broedeiland bij Delfzijl
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

POLDER BREEBAART

4.8  Polder Breebaart

Doel
Het project Polder Breebaart draagt bij aan de doelen 

Versterken natuurlijke leefgebieden, Verminderen  

vertroebeling en Omgaan met klimaatverandering. 

Door afgraving en herinrichting van het bestaande 

natuurgebied is leefgebied gecreëerd voor pionier

vegetatie, broedvogels, overtijende vogels en vissen. 

Ook kan er weer slib bezinken en kan het gebied  

meegroeien met de zeespiegelstijging.

Uitvoering tot medio 2022
Polder Breebaart is een binnendijks natuurgebied van 

63 hectare dat via een duiker in verbinding staat met de 

zee. In 2019 is het opnieuw ingericht. Het broedeiland 

(1,4 hectare) is hersteld, langs de plas is ruige vegetatie 

gemaaid en er is slib verwijderd uit de getijdenplas. 

Daardoor kan het gebied zijn functies voor slibinvang 

en als broedgebied, vogelrustgebied en visintrekgebied 

weer vervullen. 

De monitoring laat zien dat sinds de herinrichting een 

duidelijke verschuiving is opgetreden naar overwegend 

zoutminnende bodemdieren, zoals wadslakjes en zee

duizendpoten. De polder blijkt te functioneren als kraam

kamer voor bot en opgroeigebied voor zeebaars. Op 

het vogeleiland broeden soorten als kluut, kleine plevier, 

bontbekplevier en visdief. Door een vos is het succes van 

de legsels tot nu toe wisselend. Er wordt een elektrisch 

raster aangebracht om vossen te weren.

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De herinrichting van deze polder is effectief voor het 

programmadoel Verminderen vertroebeling, omdat 

er weer meer slib kan bezinken. Ook voor het pro

grammadoel Versterken natuurlijke leefgebieden is de 

herinrichting effectief: het areaal met getijdeninvloed is 

toegenomen en de kwaliteit is verbeterd. 

Polder Breebaart na de herinrichting
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

DUBBELE DIJK

4.9  Dubbele Dijk en tussengebied

Doel
De Dubbele Dijk is een innovatieve dijkversterking, 

waarbij de zeedijk samen met een nieuwe dijk aan de 

landzijde de waterveiligheid borgt. Het tussengebied 

krijgt een verbinding met de zee om getijdennatuur tot 

ontwikkeling te laten komen (onder meer kwelders en 

broed- en rustgebied voor vogels) en slib in te vangen. 

Ook komt er een proefgebied voor zilte teelt. Zo draagt 

deze pilot bij aan alle drie de doelen. 

Uitvoering tot medio 2022
In 2019 was de nieuwe binnendijk gereed (ruim 1 km). 

Het jaar daarna startte de inrichting van het tussenge-

bied. Het eerste jaar vormden de zoetwaterplas, de kale 

grond en de pioniervegetatie aantrekkelijk rustgebied 

voor eenden, ganzen en wadvogels en vogels die in dit 

soort pioniersituaties broeden. Nu de zoetwaterplas 

is weggepompt en de natuur zich verder ontwikkeld 

heeft, zijn deze soorten deels weer vertrokken. De 

soortensamenstelling heeft zich hieraan aangepast. 

Door de geplande aanleg van een getijdeduiker krijgt 

het gebied een verbinding met de zee, zodat zout water 

in- en uitstroomt met het getij. Monitoring zal laten 

zien hoe de natuur zich ontwikkelt.

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De inrichting van het tussengebied is naar verwachting 

effectief voor het programmadoel Verminderen ver-

troebeling, omdat er slib kan bezinken. Ook voor het 

programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden is 

dit effectief: het areaal natuurlijk leefgebied neemt toe 

en de getijdennatuur die hier ontstaat, is kenmerkend 

voor een estuarium. Daarmee krijgt de natuur ook meer 

veerkracht om gevolgen van klimaatverandering op te 

vangen. 

Het project Dubbele Dijk met links de zeedijk en rechts de nieuwe binnendjk
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

KLEINE POLDER

4.10  Kleine Polder  
Termunten

Doel
De Kleine Polder Termunten, een voormalig recreatie

gebied van ruim 6 hectare, wordt in samenspraak met 

de bewoners opnieuw ingericht voor natuur en recre

atie. Het areaal kenmerkende estuariene natuur neemt 

hierdoor toe. Dat draagt bij aan de doelen Versterken 

natuurlijk leefgebied en Omgaan met klimaatverandering.

Uitvoering tot medio 2022
Omwonenden hebben tijdens inspraakmomenten 

 meegedacht over de inrichting van het gebied. In 

2021 is de inrichting gestart. Het binnendijks gelegen 

gebied wordt een brak overgangsgebied voor natuur 

met onder meer vogeleilanden. Inmiddels zijn al twee 

oeverzwaluwwanden geplaatst en is het leefgebied van 

vissen uitgebreid met een visvriendelijke duiker. Ook de 

recreatievoorzieningen zijn uitgebreid. Zo is de zwem

plas met het strandje uitgebreid en is een speeleiland 

aangelegd. In het najaar van 2022 wordt een uitkijk

toren geplaatst. De officiële opening van de polder 

volgt in het voorjaar van 2023.

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De verwachting is dat de pilot effectief bijdraagt aan  

de doelen Versterken natuurlijke leefgebieden en 

Omgaan met klimaatverandering: het natuurlijk leef

gebied wordt groter en er komt een geleidelijke 

landwaterovergang bij. 

Het nieuwe speeleiland in de Kleine Polder Termunten
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

GROOTE POLDER

4.11  Groote Polder

Doel
De Groote Polder krijgt een klimaatbestendige inrich-

ting met ruimte voor nieuwe leefgebieden en slibin-

vang. Zo draagt het project bij aan alle drie de doelen.

Uitvoering tot medio 2022
De Groote Polder is een laaggelegen polder van 40 

hectare direct ten westen van Termunterzijl. In de 

zomer van 2022 heeft de MIRT-verkenning ter inzage 

gelegen met onder meer ideeën om de polder klimaat-

bestendig in te richten. De planning is dat de uitvoering 

in 2024 van start gaat.

Onderdeel van de verkenning is het creëren van een 

overgangsgebied dat in verbinding staat met het estua-

rium. Door de verbinding kan brakke natuur tot ont-

wikkeling komen en slib uit de Eems-Dollard bezinken. 

Een ander idee uit de verkenning is om de vismigratie te 

stimuleren met een zoet-zoutovergang bij Eemszijlen, 

door het spuikanaal te verleggen. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
Het project is naar verwachting effectief voor alle drie 

de doelen. Doordat er slib kan bezinken, draagt het bij 

aan het verminderen van de vertroebeling. De laag-

gelegen polder wordt hierdoor hoger, wat het gebied 

bovendien klimaatbestendiger gemaakt. Met de nieuwe 

brakke natuur en de zoet-zoutovergang worden de 

natuurlijke leefgebieden versterkt en verbetert de  

vismigratie. De natuur krijgt ook meer veerkracht om  

de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

De herinrichting van de Groote Polder start in 2024
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

BREDE GROENE DIJK

4.12  Pilot Brede Groene Dijk en Kluteneiland

Doel
De dijk langs de Dollard wordt extra breed en krijgt een 

flauw talud om de waterveiligheid te vergroten. Deze 

innovatieve dijkversterking levert ook natuurlijke leef-

gebieden en een meer geleidelijke land-waterovergang 

op. In de Klutenplas wordt slib ingevangen.  

Uitvoering tot medio 2022
In 2020 is een proefdijkje van 40 meter aangelegd en 

in 2022 een demonstratiedijk van 750 meter. De klei 

voor het flauwe talud komt uit de pilot Kleirijperij op de 

voorliggende kwelder (zie 4.1). De land-waterovergang 

wordt geleidelijker en de dijk wordt verrijkt met een 

bloemrijke grasbekleding. 

De Klutenplas is in 2018 gegraven. De klei die daarbij is 

vrijgekomen, is gebruikt om de kleirijperij op de kwelder 

in te richten. In september 2021 zat de Klutenplas weer 

bijna vol met slib. Toch bevat de plas nu maar een kwart 

van de afgegraven hoeveelheid slib, uitgedrukt in droge 

stof. Dat komt doordat het verse slib minder is samen-

gedrukt dan de oorspronkelijke kwelderklei. De aan-

slibbing en de consolidatie van het verse slib zal steeds 

langzamer verlopen, omdat de Klutenplas volraakt en 

er daardoor steeds minder slibrijk water instroomt. Op 

het Kluteneiland hebben vanaf het begin veel kluten 

gebroed. Het nestsucces is groot, maar veel kuikens 

vallen ondanks maatregelen ten prooi aan vossen. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De verwachting is dat de pilot bijdraagt aan drie  

programmadoelen. De bijdrage aan Vermindering 

vertroebeling door de Klutenplas is gering vanwege de 

kleinschaligheid en is ook tijdelijk door het volraken van 

de plas. De geleidelijke land-waterovergang van dijk 

naar kwelder draagt bij aan Versterken natuurlijke 

leef gebieden. Het broedeiland draagt hier in principe 

ook aan bij, maar de predatie op en nabij het klutenei-

land blijft een aandachtspunt. Door een natuurlijkere 

inrichting van de kwelder en de dijk, krijgt de natuur van 

de Eems-Dollard meer veerkracht voor het opvangen 

van klimaatverandering. 

Een deel van de Dollarddijk is als proef versterkt met slib uit de kleirijperij
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

BROEDEILAND STERN

4.13  Broedeiland Stern

Doel
Broedeiland Stern is aangelegd als mitigerende maatre-

gel voor de bouw van windmolens en hoogspannings-

leidingen in de Eemshaven. Het doel was broedvogels 

die eerst in de Eemshaven broedden een predatorvrij 

broed-, rust- en hoogwatervluchtgebied te geven 

zonder het gevaar van wieken en hoogspanningslei-

dingen. Daarmee versterkt het project de natuurlijke 

leefgebieden van de Eems-Dollard.

Uitvoering tot medio 2022
Broedeiland Stern is in 2017 en 2018 aangelegd (2 hec-

tare). De noordse sterns, visdieven en bontbekplevieren 

die voorheen in de Eemshaven broedden, hebben zich 

in 2018 succesvol verplaatst naar het broedeiland. In 

2021 werden 15 soorten broedvogels geteld, waar-

onder 6 Natura 2000-soorten voor de Waddenzee: 

naast bontbekplevier, noordse stern en visdief ook 

lepelaar, kluut en kleine mantelmeeuw. In 2021 heeft 

een vos minstens 250 kuikens geroofd. Daardoor is het 

broedsucces van de noordse stern gehalveerd; dat van 

de visdief bleef goed ondanks de predatie. 

In 2021 broedde 30% van de totale Waddenpopulatie  

visdiefjes en 20% van alle Nederlandse noordse sterns 

op broedeiland Stern. Het aantal noordse sterns 

schommelt sinds 2019 rond de 150 paar. Kokmeeuwen 

vormen de grootste broedpopulatie, met ruim 2600 

broedparen in 2021.

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
Broedeiland Stern draagt effectief bij aan het pro-

grammadoel Versterken natuurlijke leefgebieden.  

Het broedgebied van noordse stern, visdief en bont-

bekplevier stond in de Eemshaven sterk onder druk;  

de vogels hebben zich met succes verplaatst naar  

het nieuwe broedeiland. Ook andere kenmerkende 

broedvogels maken er met succes gebruik van.

Broedeiland Stern ligt aan de rand van de Bocht van Watum
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

RIJKE DIJK
GETIJDENPOELEN

PALENBOS

4.14  Rijke Dijk:  palenbos en 
 getijdenpoelen 

Doel
De bedoeling is dat deze pilot bijdraagt aan het  

programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden. 

Dat gebeurt door nieuwe aanhechtingsmogelijkheden 

voor mosselen te creëren (Palenbos) en nieuw leefge-

bied voor jonge vis en bodemdieren (getijdenpoelen). 

Uitvoering tot medio 2022
De beide pilots zijn ingericht in combinatie met de  

dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl.  

Het palenbos is in 2016 en 2017 ingericht (100 m²). Het 

bestaat uit 30 palen die met touw omwikkeld zijn. Sinds 

de aanleg zijn ieder jaar veel zeepokken op de palen 

aangetroffen. Op en tussen de palen bevinden zich 

grote aantallen alikruiken en in mindere mate Japanse 

oesters en kokkels. Op de palen en de touwen hebben 

zich nog geen mosselen afgezet. De oorzaak kan zijn 

dat er de afgelopen jaren geen goede broedval van 

mosselen in de Eems-Dollard is geweest.

In 2019 zijn vijf getijdenpoelen van 10 × 2 meter aan-

gelegd. Tweemaal per dag stroomt bij hoogwater vers 

water in de poelen. Bij laagwater zou ongeveer 30 cm 

water moeten blijven staan, maar de poelen blijken 

niet waterdicht te zijn. Bij de monitoring in 2021 (juni 

en september) stond er bij laagwater in delen van de 

poelen slechts 6-7 cm water. In het water waren heel 

weinig dieren. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
Het lijkt erop dat het palenbos en de getijdenpoelen 

geen substantiële bijdrage kunnen leveren aan het 

programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden. Bij 

goede broedval van mosselen en met een waterdichte 

inrichting van de getijdenpoelen kunnen ze geschikte 

leefgebieden bieden voor soorten in de Eems-Dollard 

die er slecht voor staan, maar het lijkt niet waarschijnlijk 

dat deze maatregelen op grote schaal toegepast gaan 

worden.

Het palenbos Een getijdenpoel bij de Rijke Dijk
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Dollard

Delfzijl

Emden

Eemshaven

MOSSELBANKEN

4.15  Pilot Herstel Mosselbanken

Doel
Deze pilot heeft kennis opgeleverd over de omstandig-

heden waarin mosselbanken tot ontwikkeling kunnen 

komen. Mosselbanken brengen voedsel in het eco-

systeem en vormen veilig opgroeigebied voor jonge  

vis. Als de pilot slaagt, leidt dat tot versterking van 

natuurlijke leefgebieden.

Uitvoering tot medio 2022
In 2018 en 2019 heeft Wageningen Marine Research 

twee proeven uitgevoerd op de zandplaat Hond-Paap. 

Het eerste jaar zijn netten met mosselzaad op de plaat 

bevestigd. Een groot deel van de mosselen liet los van 

de netten en ging dood; er vond geen aanhechting 

van nieuwe mosselen plaats. Het tweede jaar zijn op 

verschillende plaatsen mosselen op de plaat gestort, 

deels afgedekt met netten en deels op een ondergrond 

van kokkelschelpen. Kokkelschelpen blijken geschikt 

hechtingsmateriaal.

De pilot heeft nieuwe kennis opgeleverd over gunstige 

omstandigheden voor mosselbanken. Uit de experi-

menten blijkt dat de hoge troebelheid een bedreiging 

vormt voor bestaande mosselbanken. Mosselen kunnen 

hoge troebelheid even overleven door hun kleppen te 

sluiten, maar op deze manier kunnen ze geen voedsel 

opnemen uit het water. De omstandigheden voor  

mosselen zijn gunstiger op dynamische locaties met 

veel wateruitwisseling en een zandige bodem. 

Inschatting: effectiviteit voor Eems-Dollard
De pilot heeft geen concrete bijdrage geleverd aan het 

programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden. 

Wel heeft de pilot kennis opgeleverd voor de ontwik-

keling van maatregelen voor behoud van bestaande 

mosselbanken en de ontwikkeling van nieuwe mossel-

banken.

Aanleg van de mosselbanken op Hond-Paap
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Werkzaamheden bij de mosselbanken op Hond-Paap
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5.  
Programmadoelen:  

resultaten en  
verwachting

Kleine Polder Termunten
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Voor ecologisch herstel van de Eems-Dollard zet ED2050 in op drie 
programmadoelen: de vertroebeling verminderen, leefgebieden versterken 
en omgaan met klimaatverandering. Dit hoofdstuk schetst hoe het er met de 
doelen voor staat. 

5.1 Een eerste inschatting

Het doel van het programma ED2050 is het realiseren 

van een ecologisch gezond estuarium. Dit doel is ver

taald in drie programmadoelen voor 2050: de vertroe

beling verminderen, natuurlijke leefgebieden versterken 

en omgaan met klimaatverandering. Het programma 

zet verschillende strategieën in om deze doelen te 

bereiken (zie ook hoofdstuk 2).

Dit hoofdstuk geeft een eerste inschatting van wat tot 

nu toe bereikt is met de drie programmadoelen en hoe 

haalbaar de doelen voor 2050 lijken. Dat gebeurt per 

programmadoel aan de hand van drie vragen, gebruik

makend van metingen, onderzoek en deskundigen

oordeel:

1. Hoe effectief zijn de strategieën?

2. Wat is bereikt op estuariumniveau sinds de start van 

ED2050 in 2016?

3. Wat betekent dit voor de haalbaarheid van het  

programmadoel? 

Tot slot gaat dit hoofdstuk in op het perspectief voor 

het overkoepelende doel: een ecologisch gezond  

estuarium.

De Rijke Dijk met de getijdenpoelen
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5.2 Programmadoel Vermindering vertroebeling

Het water in de Eems-Dollard is extreem troebel. Ook op de bodem ligt veel slib. Het vele slib belemmert de  

estuariene ecologie. Als het lukt om het water ‘natuurlijk’ troebel te maken, neemt de algenproductie weer toe en 

krijgt het bodemleven betere kansen. Zo komt er voldoende voedsel aan de basis van het ecosysteem. Passende 

dimensies en natuurlijke dynamiek dragen hieraan bij: meer ondiepe zones langs de rand van het estuarium waar 

slib kan bezinken en minder diepe vloedgeulen. 

Vertroebeling verminderen grijpt in op drie concretere doelen (zie ook hoofdstuk 2): 

Doel: Natuurlijk troebel

afname van de troebel-
heid in middengebied 
met 20-50%

Doel: Voldoende voedsel 
aan de basis 

meer licht en daardoor 
meer algen als basis 
voor het voedselweb

Doel: Passende dimensies en 
natuurlijke dynamiek

meer  
slibinvang-
gebieden

minder diepe 
vloedgeulen 

Hoe effectief zijn de strategieën?
Voor het doel Verminderen vertroebeling worden vier strategieën ingezet. De afgelopen jaren is met verschillende 

onderzoeken en pilots een start gemaakt (zie hoofdstuk 4); de meeste verkeren nu nog in de verkenningsfase. 

Effecten op het programmadoel zijn daarom nog niet te verwachten. Wel is kennis opgedaan over de effectiviteit 

en mogelijkheden voor opschaling. Daarmee is een eerste inschatting te maken van de mogelijke bijdrage van de 

strategieën aan dit programmadoel. 

De meest veelbelovende strategie is het onttrekken van slib uit het estuarium en dat slib vervolgens nuttig toe-

passen door er laaggelegen landbouwgronden mee op te hogen of er dijkenklei van te maken. Deze strategie is  

effectief en substantieel opschaalbaar en er is draagvlak bij agrariërs. Ook slibinvang in binnendijkse leefgebieden 

en het stimuleren van sedimentatie in buitendijkse gebieden lijken effectief.

Slimmer baggeren en verspreiden van slib is effectief als baggerslib uit havens ver op zee verspreid wordt.  

De transportkosten zijn echter zeer hoog. Dit alternatief wordt met een kosten-batenanalyse verkend.

STRATEGIE VOORBEELDEN EFFECTIEF  
VOOR DOEL OPSCHAALBAAR VEELBELOVEND 

Onttrekken en  
nuttig toepassen slib

Kleirijperij en 
verbeteren 
landbouwgrond

Zeer groot Zeer groot Zeer groot

Nieuwe leefgebieden  
binnendijks (slibinvang)

Dubbele dijk, 
Breebaart, 
Eemszijlen

Groot Groot Groot

Buitendijkse sedimentatie 
(en leefgebieden versterken)

Pilot buitendijkse 
slibsedimentatie, 
Marconi, Klutenplas

Medium Medium Medium

Slimmer baggeren en  
verspreiden van zand en slib

Slib verspreiden  
op zee

Zeer groot Medium Klein
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Uit de pilots blijkt dat onttrokken slib ook is toe te passen in bouwblokken, rifstructuren en verharding voor de 

dijkenbouw. Deze toepassingen kunnen bij opschaling effect hebben op de vermindering van de vertroebeling. 

Daarnaast zijn zandgrondverbetering en gebruik van slib in keramiek twee perspectiefrijke toepassingen van slib  

uit de Eems-Dollard. 

Wat is bereikt op estuarium-niveau?
Op estuarium-niveau is nog niet of nauwelijks positief effect bereikt sinds de start van ED2050 in 2016. Dat is in 

deze fase van het programma ook niet te verwachten: in 2018 is ongeveer 9,4% gerealiseerd van de ambitie om  

minimaal 1 miljoen ton slib (droge stof) per jaar te onttrekken, in de jaren erna was dit minder dan 2,5%. 

Dit is bereikt:

• Natuurlijk troebel: nog geen verbetering in Middengebied en Eems-rivier, in de Dollard lichte toename in de 

winter

• Voldoende voedsel aan de basis: nog geen verbetering algenproductie

• Passende dimensies en natuurlijke dynamiek: lichte verbetering slibinvanggebieden (uitbaggeren Breebaart,  

aanleg Klutenplas), nog geen verbetering vloedgeulen (verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee in 2018/2019)

Hoe haalbaar is het doel voor 2050?
Het doel komt binnen bereik als het programma volop inzet op het onttrekken van slib uit het estuarium. Zonder 

onttrekken is met de andere strategieën wel verbetering mogelijk, maar blijft het doel buiten bereik. Om doelbereik 

mogelijk te maken is opschaling nodig van de succesvolle pilots waarin onttrokken slib nuttig wordt toegepast 

(voor dijkenklei en ophoging van laaggelegen gronden), in combinatie met binnen- en buitendijkse slibinvang. 

2016
start ED2050

nu 20502026

Met nieuwe leefgebieden/slibinvang 
binnendijks en buitendijkse sedimentatie: 

lichte daling vertroebeling

Als we niets doen: mogelijk toename 
vertroebeling
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Als we ook jaarlijks minimaal 1 miljoen 
ton slib onttrekken aan het estuarium: 

substantiële vermindering vertroebeling

Doel:
substantiële vermindering  
vertroebeling, onder meer 

20-50% minder in middendeel

Conclusie
De vertroebeling is de afgelopen jaren niet meetbaar verminderd, maar er is wel kennis en ervaring opgedaan met 

de strategieën. Daaruit blijkt dat slib onttrekken uit het estuarium en het vervolgens laten rijpen tot dijkenklei of het 

gebruiken om laaggelegen (landbouw)gronden op te hogen, verreweg het meest veelbelovend is. Met de combinatie 

van deze strategie en binnen- en buitendijkse slibinvang is het haalbaar om grote hoeveelheden slib uit het estuarium 

te halen. Bij het behalen van de ambitie voor het onttrekken van slib (minimaal 1 miljoen ton droge stof per jaar) 

komt het doel binnen bereik. Zonder slib onttrekken is het doel niet haalbaar.
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5.3 Programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden

In de Eems-Dollard zijn kenmerkende leefgebieden van estuaria onvoldoende aanwezig, door de harde randen en 

de grote overmaat aan slib. Ook de kwaliteit van de estuariene leefgebieden is onvoldoende. Door het areaal natuur-

lijke leefgebieden te vergroten en de kwaliteit ervan te verbeteren, krijgen bodemdieren, vissen en vogels meer kans. 

Daarnaast zijn meer geleidelijke overgangen tussen land en water en tussen zoet en zout nodig. 

Versterken natuurlijke leefgebieden speelt in op twee concretere doelen (zie ook hoofdstuk 2): 

Hoe effectief zijn de strategieën?
Voor het doel Versterken natuurlijke leefgebieden worden zes strategieën ingezet. Met de onderzoeken en pilots 

van de afgelopen jaren (zie hoofdstuk 4) is een eerste inschatting te maken van de effectiviteit van de strategieën 

voor dit programmadoel. Naarmate meer projecten zijn uitgevoerd, wordt deze inschatting robuuster. 

De inschatting is dat het creëren van nieuwe leefgebieden binnendijks, het stimuleren van buitendijkse sedimenta-

tie en goed natuurbeheer in bestaande en nieuwe leefgebieden zeer veelbelovend zijn. Zo is de kwaliteit van polder 

Breebaart verbeterd door de recente herinrichting. De komende jaren gaan naar verwachting enkele grote maat-

regelen in uitvoering, zoals de pilot buitendijkse slibsedimentatie, Groote Polder/Eemszijlen en de plaatsing van  

de getijdeduiker bij de Dubbele Dijk. Buitendijkse sedimentatie is weliswaar niet op veel grotere schaal toe pasbaar, 

maar met de pilot die nu in voorbereiding is, komt er al een substantieel natuurlijk leefgebied op de land-water-

overgang bij. Met name op de Dollardkwelders is kwaliteitswinst te boeken met natuurbeheer.

STRATEGIE VOORBEELDEN EFFECTIEF  
VOOR DOEL OPSCHAALBAAR VEELBELOVEND

Nieuwe leefgebieden  
binnendijks en slibinvang

Kleine polder, 
Dubbele dijk, 
Breebaart, Eemszijlen

Zeer groot Zeer groot Zeer groot

Natuurbeheer binnen- en 
buitendijks

Stimuleren van vege-
tatieontwikkeling
buitendijks

Zeer groot Zeer groot Zeer groot

Buitendijkse sedimentatie en 
versterken natuur

Pilot Buitendijkse 
slibsedimentatie

Zeer groot Middel Zeer groot

Slimmer baggeren en ver-
spreiden van zand en slib

Zandig plaatareaal 
uitbreiden

Zeer groot Middel Middel

Broedgebieden en hoog-
watervluchtplaatsen

Stern, Kluteneiland, 
Marconi-eiland

Zeer groot

Behoefte aan 
opschalen

niet duidelijk

Klein

Verbeteren kwaliteit water-
bodem en onderwaterleven

Palenbos, rifblokken, 
herstel mosselbanken, 
getijdenpoelen

Middel Klein Klein

Doel: Gezonde leefgebieden

betere kwaliteit leefgebieden voor 
bodemdieren, vissen en vogels en 

meer variatie in kwelders 

Doel: Geleidelijke overgangen

zoet-zout en land-water,  
onder meer voor vismigratie
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Met de nieuwe broedgebieden op Stern en Kluteneiland zijn er waarschijnlijk genoeg broedgebieden en hoogwater-

vluchtplaatsen. Wel is betere bescherming tegen predatie van belang.  

De effectiviteit van de pilots voor het onderwaterleven (palenbos en getijdenpoelen) is tegengevallen.

Wat is bereikt op estuarium-niveau?
Op estuarium-niveau is lichte vooruitgang geboekt met het versterken van natuurlijke leefgebieden, maar nog niet 

op alle onderdelen:   

• Gezonde leefgebieden: geen verbetering in kwaliteit leefgebieden, lichte toename areaal kwelders (Marconi), 

voldoende broedgebied (Stern, Kluteneiland)

• Geleidelijke overgangen: geen nieuwe zoet-zoutovergangen, lichte toename land-waterovergangen (Marconi, 

Brede Groene Dijk)

Hoe haalbaar is het doel voor 2050?
Het programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden is niet gekwantificeerd. In het verleden is geschat dat er 

600-2000 hectare natuurlijkere leefgebieden langs de randen van het estuarium nodig zijn. Nader onderzoek  

naar het benodigde areaal zal plaatsvinden binnen het EU-onderzoeksprogramma HORIZON Europe (Green Deals 

WaterLands en RestCoast). Het overkoepelende doel van ED2050, een ecologisch gezond estuarium, lijkt alleen 

haalbaar als het programma volop inzet op een combinatie van maatregelen: uitbreiding van het estuarium met 

nieuwe binnendijkse leefgebieden, land-waterovergangen en zoet-zoutovergangen toevoegen, de kwaliteit van 

buitendijkse leefgebieden verbeteren en het natuurbeheer optimaliseren. 

Zonder substantiële uitbreiding met binnendijkse leefgebieden blijft een ecologisch gezond estuarium buiten bereik. 

Alleen inzetten op kwaliteitsverbetering levert vooruitgang op, maar niet genoeg om het doel te behalen. Bij niets doen 

is er geen uitbreiding van leefgebieden en gaat de kwaliteit van zandplaten steeds verder achteruit door verslibbing.

2016
start ED2050

nu 2050

Als we zoet-zoutovergangen toevoegen, 
het natuurbeheer optimaliseren en de 
kwaliteit van buitendijkse leefgebieden 

verbeteren: verbetering, maar niet 
genoeg

Als we ook binnendijkse leefgebieden 
substantieel uitbreiden: voldoende 
leefgebieden van goede kwaliteit
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Als we niets doen: areaal neemt niet toe, 
kwaliteit gaat achteruit

Doel:
voldoende natuurlijke leef-

gebieden van goede kwaliteit

Conclusie
Met het programmadoel Versterken natuurlijke leefgebieden is op enkele onderdelen beperkte voortgang geboekt. 

Het areaal is door de aanleg van Marconi en Stern met circa 35 hectare toegenomen; de kwaliteit is verbeterd in 

circa 65 hectare (Polder Breebaart). Het verder verbeteren van de kwaliteit en de arealen, binnen- en buitendijks, 

vraagt een combinatie van strategieën. Substantiële uitbreiding met binnendijkse leefgebieden is een voorwaarde 

voor een ecologisch gezond estuarium. Voor betere kwaliteit van de leefgebieden is ook vermindering van de troe-

belheid noodzakelijk; daar is nog geen voortgang mee geboekt (zie 5.2).
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5.4 Programmadoel Omgaan met klimaatverandering

Bij verdere verandering van het klimaat dreigen leefgebieden langs de randen van het estuarium en op zandplaten 

te ‘verdrinken’ door zeespiegelstijging. Het is belangrijk deze gebieden te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. 

Daarnaast treden door klimaatverandering verschuivingen in de soortensamenstelling op. Het estuarium moet 

ecologisch veerkrachtig worden om deze verschuivingen op te vangen. Daar is meer variatie in leefgebieden voor 

nodig. Alle pilots en projecten van ED2050 moeten zoveel mogelijk bijdragen aan een klimaatrobuust estuarium.

Omgaan met klimaatverandering speelt in op het volgende concretere doel (zie ook hoofdstuk 2): 

Hoe effectief is de strategie?
Voor het programmadoel Omgaan met klimaatverandering zijn vier strategieën relevant. Met de onderzoeken  

en pilots van de afgelopen jaren (zie hoofdstuk 4) is een eerste inschatting te maken van de effectiviteit van de  

strategieën voor dit programmadoel. Naarmate meer projecten zijn uitgevoerd, wordt deze inschatting robuuster. 

De inschatting is nu dat alle vier de strategieën effectief en opschaalbaar zijn. 

STRATEGIE VOORBEELDEN EFFECTIEF  
VOOR DOEL OPSCHAALBAAR VEELBELOVEND

Nieuwe leefgebieden  
binnendijks en slibinvang

Dubbele dijk, 
Breebaart, Kleine en 
Groote Polder

Zeer groot Zeer groot Zeer groot

Natuurbeheer binnen- en 
buitendijks

Onderzoek vege-
tatieontwikkeling 
Dollard

Zeer groot Zeer groot Zeer groot

Buitendijkse sedimentatie  
en leefgebieden versterken

Buitendijkse 
slibsedimentatie,  
Marconi

Zeer groot Zeer groot Zeer groot

Slimmer baggeren  
en verspreiden  
zand en slib

Onderzoek  
Hond-Paap

Zeer groot Middel Zeer groot

Wat is bereikt op estuarium-niveau?
Op estuarium-niveau is nog geen voortgang geboekt met het daadwerkelijk laten meegroeien van randen en 

zandplaten (wel onderzoek), de variatie in leefgebieden is iets toegenomen: 

• Klimaatrobuust en veerkrachtig: geen verbetering met meegroeien, iets meer variatie in leefgebieden 

Doel: Klimaatrobuust en veerkrachtig

sediment vasthouden 
op de randen

meer variatie in leefgebieden 

ecologisch  
sedimentmanagement  

op zandplaten
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Hoe haalbaar is het doel voor 2050?
Het programmadoel Omgaan met klimaatverandering is haalbaar als op beide onderdelen van het doel wordt  

ingezet: de randen en de zandplaten laten meegroeien met de zeespiegelstijging en de variatie in leefgebieden 

vergroten. Bij inzet op één onderdeel, is het doel niet haalbaar. Bij niets doen verslechtert de situatie.

2016
start 
ED2050

nu 2050

Als we inzetten op alleen meegroeien 
of alleen meer variatie in leefgebieden: 

verbetering, maar niet genoeg

Als we inzetten op alle strategieën: 
klimaatrobuust estuarium
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Als we niets doen: steeds minder 
klimaatrobuust

Doel:
klimaatrobuust

Conclusie
Met het programmadoel Omgaan met klimaatverandering is geringe voortgang geboekt: de variatie in leefgebieden 

is iets toegenomen (Dubbele Dijk, Polder Breebaart). Er is nog geen voortgang geboekt met het laten meegroeien van 

de randen van het estuarium. Hiervoor is onderzoek nodig dat de komende jaren plaatsvindt (Slimmer verspreiden 

op Hond-Paap, pilot Buitendijkse Sedimentatie, ophogen laaggelegen binnendijkse gebieden). Voor het behalen 

van het doel is inzet op alle vier de strategieën noodzakelijk.

Zicht op het Eems-estuarium met op de voorgrond het Broedeiland Stern
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5.5 Samenvattend

Samengevat geeft het bovenstaande overzicht van de 

programmadoelen het volgende beeld:

• Voor alle drie de programmadoelen zijn effectieve 

strategieën beschikbaar; slechts enkele strategieën 

lijken minder effectief.

• Op estuarium-niveau is geringe vooruitgang geboekt 

met de programmadoelen; wel is meer kennis en 

ervaring opgedaan in pilots en onderzoeken. 

• Het lijkt haalbaar de programmadoelen in 2050 te 

bereiken; dat vraagt voor ieder doel wel forse inzet 

op meerdere strategieën. 

Dat nog geen concrete vooruitgang is behaald met de 

doelen Verminderen vertroebeling, Versterken natuur-

lijke leefgebieden en Omgaan met klimaatverandering 

is niet verwonderlijk: het programma loopt tenslotte 

nog maar zes jaar en de focus ligt tot nu toe op erva-

ring en kennis opdoen. 

De conclusie van dit hoofdstuk is wel dat er nog een 

grote klus te klaren is in de jaren tot 2050 om tot een 

ecologisch gezond estuarium te komen. Het is urgent 

om flink voortgang te blijven boeken en vooral ook om 

succesvolle pilots voortvarend op te schalen. Cruciaal is 

en blijft het substantieel onttrekken van slib: de ambitie  

om vanaf 2026 jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib 

(droge stof) uit het estuarium te halen is een belangrijke 

voorwaarde voor de haalbaarheid van de programma-

doelen. 

Zandplaat met kreken
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