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Samenvatting
De Ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ), tezamen met de provincie
Groningen zijn opdrachtgevers voor een MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte
en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang
met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Dit rapport is onderdeel van het MIRTonderzoek, en had tot doel de 92 maatregelen voor ecologisch herstel die tot nu toe genoemd zijn in het
kader van het MIRT op gestructureerde wijze te beschrijven.
Deze maatregelbeschrijving hangt samen met een probleemanalyse van het Eems-Dollard estuarium
uitgevoerd door Royal Haskoning/DHV (RHDHV). Hierbij is de DPSIR methode toegepast om inzicht te
krijgen in de problematiek van de Eems-Dollard. In de maatregelbeschrijving wordt gebruik gemaakt van
het in de probleemanalyse ontwikkelde raamwerk van DPSIR en van elke maatregel is aangeven op welk
aspect van de DPSIR methode de maatregel aangrijpt.
In de synthese van dit rapport staat weergegeven op welke onderdelen van het DPSIR raamwerk de
maatregelen aangrijpen. Daarnaast is een overzicht gegeven van kennisleemtes en onderzoeksuggesties
die uit de maatregelbeschrijvingen voortkomen.
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Inleiding

De Ministeries van I&M en EZ, tezamen met de provincie Groningen zijn opdrachtgevers voor een MIRTonderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische
verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale
functies die het gebied vervult. Het MIRT-onderzoek zal gericht zijn op het voorbereiden van keuzes
rondom:
1.

de Nederlandse strategie in de bilaterale samenwerking met Duitsland, gericht op het ecologisch
behoud en herstel van het Eems-Dollard estuarium in balans met kustveiligheid, ruimtelijke
kwaliteit en economische ontwikkeling;

2.

en een beeld van een vervolg, waaronder een afweging of een MIRT-verkenning moet volgen, op
basis van afspraken over bilaterale samenwerking (maatregelen en financieringstrategie) voor
herstelmaatregelen in het Nederlandse deel van het Eems-Dollard estuarium.

Dit rapport is onderdeel van het MIRT-onderzoek. In de afgelopen jaren zijn vele maatregelen in beeld
gekomen vanuit diverse programma’s. Dit leverde een long list van 92 maatregelen op, die in het MIRTonderzoek op hun effectiviteit en (juridische en financiële) haalbaarheid moeten worden beoordeeld,
aangevuld met een beeld van risico’s en kansen van de maatregelen. Het doel van deze opdracht was
om de 92 maatregelen die tot nu toe genoemd zijn op gestructureerde wijze te beschrijven.
De hier beschouwde maatregelen betreffen de 92 stuks die op de MIRT-lijst staan. Deze lijst bevat niet
alle maatregelen die in het gebied worden genomen. In het kader van het Masterplan Ems 2050 hebben
vertegenwoordigers van de Landesregering Niedersachsen, de Bund, de Landkreisen Ems en Leer, de
Meyer Werft en natuurorganisaties een intentieverklaring getekend. In het kader van het Masterplan
wordt een aantal maatregelen genomen:
1.

Het aankopen van grond voor de aanleg van een getijdenbekken in een oude rivierarm nabij

2.

Het maken van plannen voor aanleg van typische oeverhabitats aan de dijklijn.

3.

Het doen van verder onderzoek naar het realiseren van een ‘optimale’ getijsturing met de Ems

Papenburg.

kering.
4.

Het verrichten van een haalbaarheidsstudie naar een balgstuw in de Ems kering.

5.

Het oprichten van een natuuronderzoeksstation.

6.

Het aankopen van 700 hectare land in de komende 35 jaar om ecologische compensatiegebieden
van te maken.

7.

Het nemen van maatregelen voor het verbeteren van de ecologische connectiviteit bij de stuw
van Herbrum en het onderzoeken van de verbetering van de connectiviteit bij de sluizen van
Knock en Oldersum.

Deze maatregelen zijn geen onderdeel van de analyse in dit rapport.
Deze maatregelbeschrijving hangt samen met een probleemanalyse van het Eems-Dollard estuarium.
Deze probleemanalyse is parallel en in afstemming uitgevoerd door RHDHV. Hierbij is de DPSIR methode
toegepast om inzicht te krijgen in de problematiek van de Eems-Dollard. In de maatregelbeschrijving
wordt gebruik gemaakt van het in de probleemanalyse ontwikkelde raamwerk van DPSIR.
De onderhavige maatregelbeschrijving is uitgevoerd als een quick scan. Hierbij zijn de bestaande 92
maatregelen op gestructureerde wijze beschreven aan de hand van bestaande bronnen. De maatregelen
zijn geconcretiseerd naar aard en ruimte en er is aangegeven op welk aspect van het probleem de
maatregel ingrijpt (volgens de DPSIR methode). De beschrijving van de maatregelen is gebaseerd op
bestaande literatuur en aanvullende toelichting van contactpersonen uit het MIRT projectteam. Er is voor
deze quick scan geen aanvullend onderzoek gedaan om leemtes in kennis op te vullen. Kennishiaten
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zullen in een later stadium van het MIRT-onderzoek worden uitgewerkt. Het resultaat vormt de input
voor vervolgstudie, zoals een nadere selectie van maatregelen die in het verdere MIRT-onderzoek
gedaan zal worden.
In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van de quick scan toegelicht, waarbij per maatregel het volgende wordt
aangegeven: welke onderdelen bevat de beschrijving (2.1); welke gebiedsindelingen bestaan er voor de
Eems-Dollard en welke wordt gehanteerd (2.2); wat houdt de DPSIR methode in met betrekking tot deze
quick scan (2.3); en welke bronnen zijn er gebruikt (2.4).
De maatregelen worden vervolgens individueel in de vorm van factsheets beschreven in hoofdstuk 3. In
de synthese van dit rapport (hoofdstuk 4) worden overzichten gepresenteerd van de maatregelen in
relatie tot het DPSIR raamwerk.
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2

Aanpak

2.1

Systematische beschrijving per maatregel

De 92 MIRT maatregelen worden in dit rapport per stuk systematisch beschreven aan de hand van de
volgende aspecten:
Nummer + Titel:

Geeft het MIRT nummer en titel weer. De titel geeft het onderwerp van de
maatregel. In sommige gevallen is ten behoeve van deze studie de titel
verduidelijkt en aangepast. Dit is aangeven met een * bij de titel. De
oorspronkelijke MIRT titel [1, 2] staat dan in de footnote vermeld.

Relateert aan:

Geeft aan of de maatregel relateert aan andere maatregelen en zo ja, aan welke
(aangegeven door de maatregelnummers). Dit is bijvoorbeeld het geval indien
de maatregel onderdeel uitmaakt van een maatregelcluster (zie onderstaand),
overeenkomt met een andere maatregel (dubbele maatregel), of in combinatie
uitgevoerd dient te worden (gecombineerde maatregel).

Maatregelcluster:

Geeft aan in welk cluster de maatregel past, zoals aangegeven in [1]. Dit betreft
expliciet geen interpretatie, maar een clustering afgeleid van een bestaand MIRT
document [1].

Land:

Geeft aan in welk land de maatregel is voorgesteld, zoals aangegeven in [2].

Plaats:

Geeft aan op welke locatie(s) de maatregel is voorgesteld.

Deelgebied:

Geeft aan in welk deelgebied de maatregel is voorgesteld, zie paragraaf 2.2.

Richt zich op (DPSIR):

Geeft aan op welk onderdeel van het DPSIR kader (Driver-Pressure-StateImpact-Response) de maatregel zich richt, zie paragraaf 2.3.

Grijpt aan op:

Geeft aan op welk aspect van het estuarium (processen, habitats, soorten,
overige) de maatregel zich richt. Dit betreft geen interpretatie, maar een
afleiding van eerdere indeling in documenten [1, 2].

Beschrijving:
Geeft een beschrijving van de maatregel (wat houdt de maatregel in en wat is het doel), zoveel mogelijk
gebaseerd op herleidbare studies (zie paragraaf 2.4).
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Geeft aan in hoeverre de maatregel bijdraagt aan ecologisch herstel (wat zijn de te verwachtte effecten),
zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande studies (zie paragraaf 2.4).
Tijdpad:
Geeft zo mogelijk een indicatie van het termijn van verbetering (wanneer zijn effecten te verwachten),
zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande studies (zie paragraaf 2.4).
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2.2

Gebiedsindeling

Het gebied Eems-Dollard kan op verschillende manieren worden ingedeeld: naar 4 deelgebieden
(Programma naar een rijke Waddenzee (PRW)); naar 5 deelgebieden (Baptist) of; naar 4
“functieruimtes” (IBP [3]). Hieronder worden de contouren per gebiedsindeling weergegeven en
beschreven welke indeling voor dit rapport uiteindelijk wordt gehanteerd. In hoofdstuk 3 van dit rapport
wordt per maatregel vervolgens aangegeven in welk deelgebied de maatregel van toepassing is.
Indeling volgens PRW
In het PRW worden er 4 deelgebieden onderscheiden (zie Figuur 2.1):

Mondingsgebied

Middendeel

Dollard

Getijdenrivier

Figuur 2.1 Eems-Dollard estuarium met de vier deelgebieden [4].
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Indeling volgens Baptist
Baptist [5] heeft op basis van een evaluatie van verschillende studies (rekening houdend met indelingen
volgens Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, fysieke grenzen en geomorfologische eenheden) de
volgende 5 gebieden gedefinieerd (Figuur 2.2):
1.

de zoetwater getijdenrivier Unterems, van de stuw bij Herbrum stroomafwaarts tot de 0.5 ppt
brakke grens met het KRW-overgangswater (de grens tussen de oligohaline- en de limnische
zone);

2.

de brakke getijdenrivier Unter Ems, stroomafwaarts tot Pogum;

3.

de Dollard, ten zuiden van de Geiseleitdam en tot aan de dwarsdoorsnede van het eind van de

4.

het binnen-estuarium, vanaf Pogum inclusief het Emden vaarwater ten noorden van de

Geiseleitdam zuidelijk tot aan de basis van de Punt van Reide bij Fiemel;
Geiseleitdam tot aan de zeewaartse grens van het KRW overgangswater bij de dwarsdoorsnede
Eemshaven-Pilsum en;
5.

het buiten-estuarium, van Eemshaven-Pilsum in het KRW-kustwater tot 1 NM buiten de
territoriale basislijn.

Figuur 2.2 Indeling Eems-Dollard estuarium in 5 deelgebieden volgens [5]: 1) Zoetwater getijdenzone;
2) Brakwater getijdenzone; 3) De Dollard; 4) Binnendeel van het estuarium; en 5) Buitendeel van het
estuarium.

Rapportnummer C114/14

11 van 123

Indeling volgens IBP

Ten behoeve van het plangebied van “IBP Ems” is het gebied als volgt gedefinieerd: Het omvat het
estuarium met de Unterems en de Auserems tussen DEK4-km 212 (Tidewehr in Herbrum) en EMS
km 68. Het gebied ondergaat een geleidelijke overgang van zoetwater naar mariene habitats. Om
aan deze verschillende ecosystemen te voldoen, zijn voor de verwerking van de IBP Ems vier
ecologische functieruimtes (FR) gedefinieerd, zie Figuur 2.3.

Figuur 2.3 Definitie van functieruimten (1-4) met verdeling naar sublitoraal, eulitoraal en supralitoraal
([3]).
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Indeling toegepast in dit rapport
Aangezien de indeling volgens Baptist naast de fysieke grenzen en geomorfologische eenheden ook
rekening houdt met indelingen volgens KRW en Natura 2000, is gekozen om deze indeling aan te
houden. Alle gebiedsindelingen zijn echter alleen gericht op het watersysteem van het Eems-Dollard
estuarium terwijl maatregelen ook betrekking (kunnen) hebben op het land. Daarom is gekozen om in
het hele gebied een brede strook land op te nemen zodat het op de kaart duidelijk is dat er ook
maatregelen op het land genomen kunnen worden (zoals wisselpolders, verleggen van dijken). Een
tweede aanpassing is een oostwaartse uitbreiding van het buiten estuarium, om zo ook de Oostereems
mee te nemen. Daarvoor is de grens naar het wantij bij Juist verplaatst. Deze indeling is afgestemd met
RHDHV die het gebied in de probleembeschrijving in kaart heeft gebracht, zie Figuur 2.4 [6].
Voor dit rapport worden dus de volgende deelgebieden gehanteerd (Figuur 2.4):
I.

Getijdenrivier
a.

Zoetwaterdeel (volgens de begrenzing van de KRW, net onder Leer)

b. Brakwater deel
II.

Dollard

III.

Middengedeelte

IV.

Monding
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Figuur 2.4 Indeling Eems-Dollard estuarium in 5 deelgebieden [6], zoals toegepast in dit rapport.
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2.3

DPSIR methode

Zoals beschreven in de inleiding van dit rapport, hangt deze maatregelbeschrijving samen met een
probleemanalyse van het Eems-Dollard estuarium, uitgevoerd door RHDHV. Hierbij is de DPSIR methode
toegepast om inzicht te krijgen in de problematiek van de Eems-Dollard. In de maatregelbeschrijving
wordt gebruik gemaakt van het in de probleemanalyse door RHDHV ontwikkelde raamwerk van DPSIR,
die in overleg met IMARES tot stand is gekomen. Hieronder volgt een toelichting van de DPSIR methode
en de relatie met de maatregelbeschrijving. Daarna wordt het DPSIR raamwerk van het Eems-Dollard
estuarium gepresenteerd.
DPSIR methode en de relatie met de maatregelbeschrijving
De DPSIR methode, ontwikkeld door de Europese Environment Agency ([7]), is een internationaal
gebruikte methode om interacties tussen maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten en het milieu te
beschrijven. Met de DPSIR methode wordt een oorzaak-gevolg keten inzichtelijk gemaakt volgens 5
elementen: Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR).
De ‘Drivers’, of ‘driving forces’, zijn de sturende krachten die milieueffecten veroorzaken, zoals
economische ontwikkeling, demografie etc. Deze veroorzaken een druk (Pressure) op het ecosysteem,
bijvoorbeeld door het lozen van afvalwater of het aanleggen van dammen. Hierdoor verandert de
staat/toestand (State) van het systeem, wat gevolgen kan hebben voor de abiotiek en biotiek in het
gebied (Impact). Op verschillende plaatsen in deze keten kan worden ingegrepen (Response) om
negatieve gevolgen te voorkomen. Door de DPSIR methodiek in de maatregelbeschrijving te gebruiken
wordt het inzichtelijk waar in de oorzaak-gevolg keten ingegrepen kan worden.

Drivers
b.v. industrie, consumptie

Pressures
b.v. afvalwaterlozing

Response
b.v. saneringen,
vergunningen,

State

innovaties

b.v. waterkwaliteit

Impact
b.v. vergiftigde vis

Figuur 2.5 Het DPSIR model, naar [8].
DPSIR raamwerk van het Eems-Dollard estuarium
De probleemanalyse voor het Eems-Dollard estuarium is volgens de DPSIR methode uitgewerkt ([6]), zie
Figuur 2.6. De figuur geeft de oorzaak-gevolg relaties aan die ten grondslag liggen aan de problemen in
het estuarium. Per maatregel wordt in hoofdstuk 3 van dit rapport aangegeven op welk onderdeel van de
DPSIR-keten de maatregel ingrijpt, volgens de indeling van Figuur 2.6. Indien een maatregel niet direct
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ingrijpt op een van de onderdelen van het raamwerk, is de maatregel als niet van toepassing beoordeeld.
Verdere toelichting bij het DPSIR raamwerk voor het gebied is te vinden in het rapport van RHDHV [6].
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Figuur 2.6 Eems-Dollard probleembeschrijving volgens DPSIR [6].

2.4

Gebruikte bronnen voor de studie

Voor zowel de beschrijving van de maatregelen als de inschatting van de effecten is gebruik gemaakt
van een groot aantal bronnen. De voornaamste hiervan zijn: Provincie Groningen, Ministerie van EZ,
Rijkswaterstaat, RoyalHaskoningDHV, Economie en Ecologie in Balans (E&E)1, IMP2 (ook bekend als IBP)
en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Voor maatregelen die onvoldoende duidelijk waren
beschreven zijn experts (telefonisch) benaderd, zoals Gerard Janssen (RWS Waterdienst).
De informatie in dit rapport is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande studies. Hierbij wordt in de tekst
gerefereerd naar het betreffende document. Bij gebrek aan gegevens is geen aanvullend onderzoek
gedaan. In die gevallen is de beschrijving indien mogelijk gegeven op basis van expert judgement van de
auteurs van dit rapport en/of in de tekst opgenomen als ontbrekende informatie.
Voor de maatregelen waarbij het IBP als brondocument dient, is de beschrijving een beknopte
samenvatting en vertaling uit het Duits. Hierdoor kunnen o.a. nuances verloren zijn gegaan. Voor meer
details en de oorspronkelijk gehanteerde Duitse begrippen verwijzen we naar het IBP [3]. Van de 92
MIRT maatregelen zijn er 47 beschreven in het IBP [3]. In de bijlage staat weergegeven hoe de MIRT
maatregelen zich verhouden tot de IBP maatregellijst.
Probleembeschrijvingen van de Eems-Dollard worden gegeven in diverse studies. In deze rapportage
wordt dat niet herhaald. De maatregelbeschrijvingen in deze rapportage sluiten aan bij de
probleembeschrijving zoals door RHDHV opgesteld [6], en haken met name aan op de DPSIR
methodologie.

1 'Ecologie en Economie in balans' is een project van: Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE),
Groningen Seaports, NOM, N.V. Waterbedrijf Groningen, Stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen,
Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, provincie
Groningen, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Rijkswaterstaat, Programma naar
een Rijke Waddenzee, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, gemeente
Loppersum, gemeente Oldambt, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest.
2 Het IMP is een Duitse planvorm voor het beschermen van een Natura 2000-gebied en is de paraplu
waar de Nederlandse en de Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems Dollard
samenkomen.

3

Beschrijving maatregelen

1. Toename van de wateruitwisseling langs de Geise-strekdam en strekdam zeedijk
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Waterloopkundig managementplan

Land:

Duitsland

Plaats:

de Geise-strekdam en strekdam zeedijk

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (dammen)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Nabij de Geiseleitdamm en Leitdamm Seedeich is de natuurlijke hydrologie en morfologie (door
verdieping van de vaargeul, het verminderen van de wateruitwisseling van de Dollard met de rivier de
Eems) sterk veranderd. Het resultaat is een sterke sedimentatie ten zuiden van de Geiseleitdam. De
oorspronkelijke morfodynamiek wordt mogelijk hersteld als de wateruitwisseling toeneemt. De maatregel
is gericht op toename van de wateruitwisseling door het onderhoud aan de Geiseleitdam niet te
hervatten. Bovendien moet worden onderzocht of in delen van de dam "sleuven" kunnen worden
aangebracht om de stroomsnelheid in het vaarwater bij Emden te verminderen en de vloedstroom te
beperken [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel draagt bij aan herstel van de natuurlijke hydrologie waarbij de morfodynamiek in de
Dollard deels wordt hersteld. Waterkwaliteit, habitats (geulen en kreken in de Dollard) en soorten (met
name vissen en benthos) zullen volgen.
Tijdpad:
Middellange tot lange termijn (~ 20 jaar).
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2. Openen of weghalen van zomerdijken of oeverwallen
Relateert aan:

37

Maatregelcluster:

Waterloopkundig-managementplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (dijken)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Deze maatregel heeft als doel herstel van de natuurlijke morfodynamische processen. Onderdeel van de
maatregel is het openen of afbreken van zomerdijken met als gevolg:


Lokale kleinschalige reductie van stroomsnelheden,



Creatie van estuariene gebieden met getijdeninvloeden, o.a. nieuwe geul- en prielvorming.



Ontwikkeling van zoete tot brakke, door getij beïnvloede graslanden, rietvelden en ooibossen

Bijdrage aan ecologisch herstel:
De maatregel draagt bij aan processen waardoor habitatontwikkeling en de kwaliteit van het leefgebied
worden bevorderd. Met name broedvogels, en de ontwikkeling van zoete tot brakke, door getij
beïnvloede kwelders, graslanden, ooibossen en rietvelden als een jacht- en foerageergebied voor de
meervleermuis worden beoogd [3].
Tijdpad:
Middellang tot lang (>10 jaar).

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Opening of afbreken van zomerdijken of oeverwallen”
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3. Meanders en nevengeulen terugbrengen in de natuurlijke toestand
Relateert aan:

18, 37

Maatregelcluster:

Waterloopkundig-managementplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Unterems

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (kanaliseren)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Talrijke riviermeanders en nevengeulen zijn ten tijde van de bedijking afgesneden van de Eems,
waardoor de getijdewerking in deze gebieden is beperkt. Het doel is de getijdedynamiek in oude
meanders en nevengeulen terug te brengen waardoor habitats (bv. riet en ooibossen) tot ontwikkeling
kunnen komen.

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Bij herstel van de habitats zal de voedsel- en paaisituatie verbeteren voor diverse soorten (benthos, vis).
Herstel van habitats met structuurrijke oevervegetatie is kansrijk voor otters en de meervleermuis (zoete
habitats). De zuurstofhuishouding zal verbeteren als gevolg van betere mogelijkheden voor primaire
productie, alsmede de verbeterde doorstroming [3].

Tijdpad:
Middellang tot langere termijn (~10 jaar of meer).
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4. Verplaatsen stuw Herbrum (verlengen estuarium)
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Waterloopkundig managementplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Herbrum

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet)

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (aanleg stuwen)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Als gevolg van het verkleinen van de rivierlengte en -breedte en een toename in de waterdiepte door de
aanleg van de stuw bij Herbrum is de getijdewerking verstoord. Verplaatsing van de stuw zal
waarschijnlijk bijdragen aan temporisering van de getijdewerking.

Bijdrage aan ecologisch herstel:
De maatregel grijpt direct aan op de hydrodynamiek en draagt vervolgens bij aan een verbeterde
getijdewerking. Hierdoor zal er mogelijk minder vertroebeling optreden, en mogelijk verbetering van het
zuurstofgehalte (indirect effect), maar zeker zijn deze effecten niet. Volgens [9] zijn er mogelijk tijdelijk
lagere vertroebelingswaarden als gevolg van de effecten op stroomsnelheid en schuifspanning.
Anderzijds is er een grotere getij-asymmetrie met hogere vertroebeling als gevolg. Op basis van deze
tegenstrijdige factoren kunnen effecten op ecologie niet goed beschreven worden [9].

Tijdpad:
Middellange tot langere termijn (~10 jaar of meer).
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5. Verwijderen gladde sliblaag uit getijdenrivier
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Deze maatregel grijpt aan op de hydrodynamiek. Het geïmporteerde slib heeft zich afgezet als fluid mud,
wat resulteert in een versnelde voortplanting van de getijdegolf. De verwijdering van deze laag zal
resulteren in een ruwere bodem en daarmee grotere hydraulische weerstand voor de getijdegolf.
Fluid mud komt alleen voor in de getijdenrivier, en de oorzaak achter het verschijnen van vloeibaar slib
is niet volledig duidelijk [4].
Haalbaarheid hangt af van de schaal, er is grote onzekerheid op effectiviteit.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
De maatregel grijpt aan op de hydrodynamiek, en vervolgens op de vertroebeling en daarmee mogelijk
zuurstofhuishouding en primaire productie. Ook grijpt de maatregel aan op de slibhuishuishouding door
het verwijderen van slib uit de rivier.
Tijdpad:
Middellange tot lange termijn.
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6. Aanleg van getijdebassins (ontpolderen)
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (Getijde)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Deze maatregel heeft als doel het verbeteren van de hydrodynamiek en morfologie in de Unterems door
het inrichten van getijdepolders/bekkens waarbij elk getij water in- en uitstroomt. De maatregel grijpt
aan op vermindering van de dominante vloedstroom en verlaging van het zwevend-stofgehalte door
bezinking, en heeft hiermee mogelijk effect op het zuurstofgehalte. Het betreft een pilot/proefproject [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel draagt bij aan de verbetering van systeemprocessen en functies om gunstiger abiotische
randvoorwaarden en typische hydromorfologische structuren te bereiken. Dit draagt vervolgens indirect
en op termijn bij aan behoud en ontwikkeling van rivierhabitats en -soorten [3].
Tijdpad:
Middellange tot lange termijn (> 10 jaar).

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Aanleg van getijdebassins”.

24 van 123

Rapportnummer C114/14

7. Creëren van een meergeuligheid
Relateert aan:

8 en 20

Maatregelcluster:

Waterloopkundig-managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Bocht van Watum en Oostfriesche Gaatje (Dankers et al., 2013)

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (getijdedynamiek) en Pressures (vaargeulverdieping)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Het middendeel en het mondingsgebied van de Eems-Dollard zijn veranderd van een tweegeulenstelsel
(vóór de jaren 1950) tot een ééngeulsysteem. Het doel van deze maatregel is om weer meergeuligheid
te creëren. De maatregel is als volgt beschreven in Van Nieuwerburgh et al. (2013): “De maatregel
Meergeulen is tijdens de bijeenkomst van Economie en Ecologie op 14 juni 2013 ingebracht vanuit de
redenering dat met het aanpassen van het huidige geulensysteem het Eems estuarium ter hoogte van de
bocht van Watum weer als tweegeulensysteem gaat functioneren. Hiermee zou het estuarium in de buurt
komen van de situatie zoals het in de negentiende eeuw heeft gefunctioneerd. De maatregel zou kunnen
zorgen voor een gelijkwaardiger verdeling van getijstroming over beide geulen, en vermindering van
getij asymmetrie (het verschil in eb en vloed stroomsnelheid). Hierdoor zou een vermindering van de
troebelheid kunnen optreden. In de huidige situatie stroomt het meeste water door het Oost Friesche
Gaatje en nog een beperkte hoeveelheid door de bocht van Watum. De bocht van Watum is grotendeels
dichtgeslibd. Het is de verwachting dat een relatief kleine ingreep, zoals het versmallen van het Oost
Friesche Gaatje en het iets verbreden van de Bocht van Watum, niet het gewenste effect zal hebben.
Nog steeds zal het meeste water door het Oost Friesche Gaatje stromen. Bij een kleine versmalling van
deze geul zal erosie er voor zorgen dat de geul snel weer in zijn oude staat terug valt. De verwachting
was dat grote aanpassingen nodig zijn om het huidige geulensysteem ter hoogte van de bocht van
Watum als twee geulensysteem te laten functioneren. Grote aanpassingen waaraan werd gedacht zouden
bestaan uit verkleinen/vergroten van de geulen tot en met het gebied op de Waddenzee.”
De maatregel is doorgerekend door van Nieuwenburgh et al. (2013). Er wordt genoemd dat: “nadere
modelberekeningen met een slibhuishoudingsmodel inzicht verschaffen in de mogelijke oorzaken van de
slibproblematiek en de meerwaarde van een toename van de circulaire stroming. Dit zou nog verder
verkend kunnen worden in de studie Verkenning slibhuishouding Eems-Dollard”.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
De maatregel is berekend op basis van een gelijke verdeling van de huidige dwarsdoorsnede van het
Oost Friesche Gaatje over de twee geulen(van Nieuwenburgh et al., 2013). Het effect op de
waterbeweging blijkt beperkt: Getijslagafname: 10 cm; zoutgehalte afname 1‰; alleen lokaal effect op
debieten; stroomsnelheden nemen toe, wat leidt tot meer erosie; geen effect op getij-asymmetrie; geen
effect op troebelheid, ecologie (primaire productie) en waterkwaliteit.
Tijdpad:
De beperkte effecten op de waterbeweging zullen direct optreden. Omdat de debieten in het Oost
Friesche Gaatje groter blijven dan in de Bocht van Watum zal het Oost Friesche Gaatje op termijn weer
groter worden (erosie) en de geul in de Bocht van Watum zal weer dichtslibben (sedimentatie). De
nieuwe situatie zal dus niet stabiel zijn (Van Nieuwenburgh et al., 2013).
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8. Meergeulensysteem-Bocht van Watum
Relateert aan:

7 en 20

Maatregelcluster:

Waterloopkundig-managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Bocht van Watum en Oostfriesche Gaatje (Dankers et al., 2013)

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (getijdedynamiek) en Pressures (vaargeulverdieping)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:

zie maatregel 7 en 20.

Bijdrage aan
ecologisch herstel:

zie maatregel 7.

Tijdpad:

zie maatregel 7.
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9. Afsluiten van de monding
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Waterloopkundig-managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Monding

Deelgebied:

Monding

Richt zich op (DPSIR):

State (Getijde dynamiek)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
De bedoeling van deze maatregel is verandering van het getij door minder water het Eems-Dollard
estuarium in te laten stromen. Hierdoor zou een afname in getijverschil optreden en mogelijk ook een
vermindering van de getij-asymmetrie, wat weer positieve gevolgen kan hebben op de slibhuishouding
[10]. Maatregelen in de monding kunnen vorm worden gegeven door middel van barrière-eilanden, of
het knijpen van de monding door middel van dammen of bodemverhogingen [10].
De maatregel is onderzocht [9, 10] en niet kansrijk bevonden.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Op basis van eerdere studies voor de Westerschelde zijn inschattingen voor de Eems-Dollard gemaakt
[10]. Het blijkt dat zelfs grote aanpassingen, zoals het gedeeltelijk dichtzetten van de vloedgeul ter
hoogte van het Randzelgat, nog steeds een minimaal effect hebben op de getijslag. De invloed op de
getij-asymmetrie is niet bekend maar zal naar verwachting niet significant zijn. Verder worden er geen
positieve effecten op de troebelheid, waterkwaliteit en natuur verwacht.
Tijdpad:
Eventuele effecten op waterbeweging zullen direct na invoeren van de maatregel optreden. Effect op de
langere termijn zijn nog onbekend, maar vergelijkbare effecten als in de Oosterschelde kunnen worden
verondersteld en nader geëvalueerd.
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10. Geïntegreerd waterloopkundig concept
Relateert aan:

Combinatie van de maatregelen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14 [1].

Maatregelcluster:

Waterloopkundig-managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Het geïntegreerd waterloopkundig concept bestaat uit het waterloopkundig management plan (maatregel
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10), het versnellen van de uitvoering van het hydro-morfologisch modelonderzoek
(zodat resultaten uiterlijk eind 2014 beschikbaar zijn (maatregel 11)) en het bagger- en
sedimentmanagementconcept (maatregel 14).

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zie afzonderlijke maatregelen gerelateerd aan dit concept.
Tijdpad:
Zie afzonderlijke maatregelen gerelateerd aan dit concept.
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11. Versnellen van de uitvoering van het hydro-morfologisch modelonderzoek
Relateert aan:

10

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het versnellen van het proces ter
verbetering van het Eems-Dollard estuarium. De oorspronkelijk MIRT titel ” Versnellen van de uitvoering
van het hydro-morfologisch modelonderzoek, zodat resultaten uiterlijk eind 2014 beschikbaar zijn” geeft
aan dat deze maatregel op de korte termijn beoogd is.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Versnellen van de uitvoering van het hydro-morfologisch
modelonderzoek , zodat resultaten uiterlijk eind 2014 beschikbaar zijn”.
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12. Onderzoeken ontwikkeling van een verantwoord bagger- en verspreidingsregime
Relateert aan:

26

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het ontwikkelen van kennis ter
onderbouwing van het proces ter verbetering van het Eems-Dollard estuarium. Oorspronkelijke MIRT titel
“Voor eind 2014 nader te onderzoeken op welke wijze een ecologisch en economisch verantwoord
bagger- en verspreidingsregime kan worden ontwikkeld voor zand en slib uit de vaargeulen die bij
Rijkswaterstaat in beheer zijn of komen” geeft aan dat de maatregel betrekking heeft op bagger en slib
uit de vaargeulen, en dat een duurzaam concept voor bagger activiteiten en verspreiding dient te worden
opgesteld.

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Voor eind 2014 nader te onderzoeken op welke wijze een
ecologisch en economisch verantwoord bagger- en verspreidingsregime kan worden ontwikkeld voor
zand en slib uit de vaargeulen die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn of komen”.
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13. Algemene maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater/de
waterkwaliteit
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak), Dollard en middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (lozen)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Deze maatregel betreft de vermindering van de aanvoer van nutriënten en verontreinigende stoffen uit
de Eems, de Westerwoldsche Aa en de aangrenzende kwelders in de Zuid-Dollard, alsmede de
vermindering van lozingen (gemeentelijk en industrie), teneinde aan de KRW-normen voor waterkwaliteit
te voldoen [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Verbetering kwaliteit van habitats.
Tijdpad:
Korte termijn tot middellang (afhankelijk van de stof).
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14. Bagger- en sedimentmanagementconcept
Relateert aan:

Combinatie van de maatregelen 5, 12, 23, 25, 26, 27, 28 [1].

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak), Dollard en middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Het bagger- en sedimentmanagementconcept verwijst naar het bagger- en sedimentmanagementplan,
waarbij bilaterale samenwerking tot stand wordt gebracht en interdisciplinair en gecoördineerd wordt
samengewerkt in het plangebied [3]. Het plan omvat maatregelen 5, 12, 23, 25, 26, 27 en 28. Het
merendeel is gericht op Response en betreft onderzoeken (ter kennisopbouw) en het versnellen daarvan.
Het verwijderen van gladde sliblaag uit getijdenrivier (maatregel 5) en het structureel verwijderen van
slib uit Nederlandse havens en toegangsgeulen (maatregel 23) zijn praktische maatregelen die direct in
het systeem ingrijpen.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zie afzonderlijke maatregelen gerelateerd aan dit concept.
Tijdpad:
Zie afzonderlijke maatregelen gerelateerd aan dit concept.
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15. Diepzeehaven; aanleg buitengaats diepzeehaven en baggerstop
Relateert aan:

78

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Vanaf Eemshaven tot aan het Emder Vaarwater

Deelgebied:

Middengedeelte en monding

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (vaargeul, baggeren)

Grijpt aan op:

Proces [2]; Effecten van bestaand gebruik en beheer [1]

Beschrijving:
Deze maatregel betreft het aanleggen van een diepzeehaven buitengaats, stoppen met baggeren en
mogelijk aanleg van drempels in de geulen van de Eems-Dollard. Bij een haven buitengaats hoeven
minder grote schepen het estuarium in te varen en zijn er minder diepe geulen nodig. Wat de specifieke
uitwerking van de maatregel is, is nog onduidelijk en is onderdeel van nadere verkenning [11].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Mate van herstel hangt af van de uitvoeringsvariant. Als de geulen over de gehele lengte een natuurlijker
diepte krijgen door het baggeren sterk te verminderen of zelfs geheel te stoppen, kan een positief effect
op het getij ontstaan, maar zeker is dat niet [11].
Tijdpad:
Deze maatregel zal niet op korte termijn effect hebben op het getij. Door het verminderen of stoppen
met baggeren zal naar verloop van tijd de vaargeul ondieper worden maar de gevolgen daarvan op het
getij zijn onzeker.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Diepzeehaven; aanleg buitengaats diepzee haven”.
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16. Herstel zoet-zout overgang Westerwoldse Aa
Releteert aan:

68

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Westerwoldse Aa [12]

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

State (zoet-zout overgangen) en Pressure (stuwen/gemalen)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Door sluizen of uitlaatwerken is de van nature dynamische grens tussen zoet en zout van het estuarium
afgeschermd en veranderd in een harde grens. Op momenten dat er binnendijks een wateroverschot is
en er gespuid moet worden stroomt het zoete water onregelmatig naar buiten wat plotselinge sterke
toenames van zoet water veroorzaakt. Dit heeft vooral een negatief effect op trekvissen die een
overgangszone nodig met langzaam oplopende zoutgehalten nodig hebben. De locatie met de grootste
potentie voor het opnieuw ontwikkelen van volwaardige zoet-zout overgangen met brakwaterzones
binnen het Eems-estuarium en zelfs binnen de hele Waddenzee is de Dollard [12]. Daarbij lijkt de
Westerwoldse Aa van de vijf uitlaatpunten in de Dollard het meest geschikt te zijn, omdat de andere
uitlaatpunten of relatief klein zijn, of in stedelijk of industrieel gebied liggen. Wanneer de kansen die de
Westerwoldse Aa biedt worden benut, dan zal deze brakke overgangszone ten dele binnendijks moeten
komen te liggen [12]. Deze maatregel lijkt voldoende onderzocht om de situatie voor trekvissen te
kunnen verbeteren
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Verbetering voor trekvissen.
Tijdpad:
De zoet-zout overgang zal lokaal op korte termijn herstellen. Daardoor zal binnen enkele jaren of sneller
verbetering voor trekvissen optreden.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Herstel zoet-zout overgangen door estuarium”.
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17. Aanleg van secundaire wateren
Relateert aan:

7, 8, 10, 18, 19, 21, 30

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd- betreft nog zoekgebieden in alle deelgebieden

Deelgebied:

Niet gespecificeerd- betreft nog zoekgebieden in alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden) en Pressures (dijken, inpolderen)
Proces en habitats1

Grijpt aan op:
Beschrijving:

Deze maatregel heeft specifiek betrekking op het creëren van getijdegebieden (pers comm. G. Janssenen [3] en is daarmee gerelateerd aan diverse andere MIRT maatregelen. Bovendien heeft deze maatregel
relatie met “Aanwijzing van een overgangszone” [3]. Deze maatregel dient in samenhang te worden
beschouwd met maatregel 21 (terugleggen hoofddijk) en 30 (overgangszones). Deze maatregel betreft
een conceptueel plan.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel is onderdeel van een set van maatregelen gericht op het herstel van habitats en
ecosysteemprocessen. Habitat ontwikkeling (kwelder, brakwater zones, rietvelden, schorren en kreken)
functies (paai, broed, kraamkamer, rust, voedsel) en soorten (met name vogels, vissen) zijn secundaire
positieve resultaten maar de specifieke potentie zal afhankelijk zijn van de gekozen locatie.

Tijdpad:
Tijdpad is afhankelijk van het specifieke project, de uitvoeringswijze en bijhorende doelen maar betreft
over het algemeen een lange-termijn ontwikkeling van 10 jaar of meer [3].

1 Volgens de MIRT indeling grijpt deze maatregel aan op processen. Op basis van expert judgement is
hier habitats aan toegevoegd
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18. Meandering; aanleg nieuwe meandergeul Dollard icm infrastructuur (sluizen etc)
Relateert aan:

13

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Dollard

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

State (Getijdedynamiek)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
De maatregel betreft hermeandering van de Eems via de Dollard. Deze maatregel is een zeer grote
ingreep in het systeem. Door de aanleg van een meandergeul in de Dollard zullen eb- en vloedstroom ter
hoogte van de Eems rivier een langere weg afleggen en meer weerstand ondervinden. De verwachting is
dat dit leidt tot meer natuurlijk eb- en vloedstroming en afname van het getijvolume, waarmee wordt
verwacht dat de troebelheid afneemt en de waterkwaliteit verbetert [10]. De maatregel is berekend in
een modelstudie [9] door het aanbrengen van een dam loodrecht op de meanderbocht om de stroming
van het water door de meander te dwingen en door de huidige geul in de buurt van Emden af te sluiten
door middel van een sluis. Hierdoor zou de haven van Emden nog wel goed bereikbaar zijn voor
scheepvaart.[10].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
De potentiele effecten van deze maatregel op de waterbeweging zijn in deze specifieke uitvoeringsvorm
berekend. De effecten op troebelheid en ecologie blijken moeilijk te voorspellen en vereisen nader
onderzoek met slibhuishoudingsmodellen. De berekende effecten zijn [10]: Getijslagafname: ca. 1 m op
3,7 m bij Papenburg, hiermee komt het systeem terug naar de situatie zoals deze was rond 1975;
zoutgehalte afname 6‰; debieten neemt af; stroomsnelheden nemen af; onduidelijk effect op getijasymmetrie; onduidelijk effect op troebelheid, ecologie (primaire productie) en waterkwaliteit.
De maatregel is zeer ingrijpend, duur en heeft in de huidige vorm negatieve effecten op de huidige
ecologische waarden van de Dollard (verlies aan voedselareaal en verstoring) [10].
Tijdpad:
De effecten op getijslag, stroomsnelheden en debieten zullen direct optreden na het toepassen van de
maatregel. Effecten op zoutgehalte, getij-asymmetrie, troebelheid en ecologie zullen op langere termijn
optreden. Het is momenteel nog niet duidelijk wat de langere termijn effecten zullen zijn, kans op
langdurige na-ijleffecten. Dit is ook sterk afhankelijk van de wijze van realisatie van de maatregel.
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19. Vergroten komberging: verbreden estuarium riviergedeelte
Relateert aan:

29, 55

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Duitsland

Plaats:

Getijdenrivier

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (slibhuishouding, troebelheid en leefgebieden)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Uit een voorstudie blijkt dat een vergrote komberging als slibvang werkt [11]. Deze maatregel beoogt de
komberging te vergroten door het riviergedeelte te verbreden. De uitvoering van de maatregel is niet
nader gespecificeerd. Wel is aanbevolen om deze maatregel als onderdeel van de studie verkenning
slibhuishouding Eems-Dollard nader te onderzoeken [10].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
De maatregel komberging in de Dollard (maatregel 29) is doorgerekend [10], niet het vergroten van het
riviergedeelte in het estuarium. Het blijkt dat verhoogde slibinvang waarschijnlijk alleen lokaal zal
optreden. Het is niet bekend of dit effect heeft op de troebelheid in het gehele systeem. Daarentegen is
het de vraag in hoeverre de effecten in de Dollard geëxtrapoleerd kunnen worden op de Unterems. De
inrichting van een intergetijdengebied biedt wel mogelijkheden voor (broed)vogels om te rusten en
foerageren.
Tijdpad:
De verhoogde slibinvang en de beschikbaarheid van extra rust- en foerageergebied voor vogels zal
(vrijwel) direct optreden. Het gebied zal op termijn (binnen enkele decennia, gebaseerd op maatregel
29) opslibben en daardoor zijn functie verliezen. Uitgraven van de klei kan het gebied dan weer
verjongen.
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20. Herstel meergeulensysteem: Revitaliseren Bocht van Watum icm integrale
dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
Relateert aan;

7 en 8

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Bocht van Watum, Eemshaven en Delfzijl

Deelgebied:

Middengedeelte en monding

Richt zich op (DPSIR):

State (getijdedynamiek) en Pressures (vaargeulverdieping)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Zie maatregel 7.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zie maatregel 7.
Tijdpad:
Zie maatregel 7.
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21. Naar achteren verleggen van de hoofddijklijn
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Nog niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (dijken)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Deze maatregel is gericht op het verleggen van dijken. Doel is de breedte van het estuarium te
herstellen. Dergelijke maatregelen sluiten aan bij opgaves in het Deltaprogramma gerelateerd aan
veiligheidsaspecten. Specifieke locaties zijn nog niet aangewezen, en de uitvoering zou in context van
andere maatregelen moeten worden beschouwd (bv polder aanleg, Tidepolder) [3]). Deze maatregel
betreft een conceptueel plan.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Ecosysteemprocessen worden hersteld na herstel van hydromorfologische processen. Door herstel van
ecosysteemprocessen zal de ontwikkeling van habitats (waaronder afhankelijk van de locatie mogelijk
slikken, schorren, kwelder) en soorten (diverse vogels en flora) volgen. Zolang de aard en schaal van de
maatregel niet nader is uitgewerkt kan de bijdrage niet goed gekwantificeerd worden.
Tijdpad:
Het tijdpad voor herstel van de diverse processen en functies beoog een (midden) lange termijn van 10
jaar of langer.
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22. Herstel slibvang Dollard, incl. kwelders
Relateert aan:

29 en 48

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland

Plaats:

Dollard

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (inpolderen), State (slibhuishouding)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Deze maatregel heeft tot doel de slibvang in de Dollard en de kwelders te herstellen. Dit kan door laag
gelegen polders gedurende langere tijd open te zetten voor de instroom van water waardoor de
komberging en de slibvang van het estuarium wordt vergroot, zie maatregel 34 (aanleg wisselpolders).
De Dollard is een van de weinige gebieden in het Eems-estuarium waar veel ruimte is voor kwelders
[12]. Het areaal kwelders H1330 in de Dollard neemt af, ca. 60 ha tussen 1981 en 2006.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Effect op het gehele systeem is nog onduidelijk. Onbekend is of en waar laaggelegen polders liggen die
technisch gezien kunnen fungeren als slibinvang. Uitvoering van gerelateerde maatregel 29 (plan
Braaksma) zal de slibvang waarschijnlijk alleen lokaal verhogen. Het is niet bekend of dit effect heeft op
de troebelheid in het gehele systeem. De inrichting van een getijdengebied biedt wel mogelijkheden voor
(broed)vogels om te rusten en foerageren (van Nieuwerburgh, Dankers et al. 2013).
Tijdpad:
Slibinvang zal direct optreden bij het openstellen van polders. De ontwikkeling van kwelders zal op de
langere termijn (jaren) plaatsvinden.
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23. Structureel verwijderen slib uit NL havens en toegangsgeulen
Relateert aan:

12, 14, 26, 27

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland

Plaats:

Nederlandse havens en toegangsgeulen (Eemshaven, haven van Delfzijl,
vaarweg Eemshaven – Noordzee, toegang Eemshaven en Delfzijl)

Deelgebied:

Monding en middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (slibhuishouding)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Rijkswaterstaat onderzoekt voor eind 2014 op welke wijze een ecologisch en economisch verantwoord
bagger- en verspreidingsregime kan worden ontwikkeld voor zand en slib uit de vaargeulen die bij
Rijkswaterstaat in beheer zijn of komen. Concreet gaat het daarbij om de toegang van Delfzijl en
Eemshaven en de vaarweg Eemshaven-Noordzee [13].
Groningen Seaports onderzoekt voor eind 2014 op welke wijze een ecologisch en economisch
verantwoord bagger- en verspreidingsregime kan worden ontwikkeld voor zand en slib dat sedimenteert
in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Tevens zegt Groningen Seaports toe maatregelen te zullen
treffen waardoor het storten van baggerspecie de primaire productie van het estuarium zo weinig
mogelijk verstoort. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal Groningen Seaport begin 2015 de
eerste concrete maatregelen nemen [13].
Verkenningen worden voor eind 2014 afgerond. Begin 2015 kunnen eerste concrete werkzaamheden
worden uitgevoerd [13].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Uitvoering van maatregel 23 beoogt de vermindering van de slibconcentratie. Effecten op de
slibhuishouding worden vervolgens door vertaald naar positieve effecten op waterkwaliteit en
ecosysteem [9]. Echter, studies omtrent effecten van slib op ecologie en waterkwaliteit geven slechts
een richting van mogelijke effecten. Voor kwantificering van effecten op de primaire productie of hogere
trofische niveaus zijn aanvullende (model) studies nodig [9].
Tijdpad:
Middellange termijn.
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24. Ontwikkeling van een integraal groot estuariumproject met verbetermaatregelen
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Oorspronkelijke titel was “Er naar streven om een groot estuariumproject te ontwikkelen met stevige
verbetermaatregelen voor het estuarium die gefaseerd worden uitgevoerd vanaf 2015, met integrale
aanpak met betrokken E&E partners”.
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op een combinatie van maatregelen ter
verbetering van het Eems-Dollard estuarium. Maatregel 24 zou de uitkomst van de MIRT verkenning
kunnen zijn.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing.
Tijdpad:
Nog niet van toepassing en sterk afhankelijk van de uitvoering en gerelateerde maatregelen.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Er naar streven om een groot estuariumproject te
ontwikkelen met stevige verbetermaatregelen voor het estuarium die gefaseerd worden uitgevoerd vanaf
2015, met integrale aanpak met betrokken E&E partners”.
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25. RWS en PRW vragen om samen met hen een plan te maken voor langdurige en
uniforme monitoringssystematiek t.a.v. het slibgehalte in het estuarium
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Dit betreft een managementmaatregel (response) en is gericht op het verkrijgen van inzicht in het
slibgehalte in het estuarium door monitoring. Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het
systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het estuarium maar zal
geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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26. Ontwikkeling verantwoord bagger en verspreidingsregime uit Eemshaven en haven
Delfzijl
Relateert aan:

23, 27

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland

Plaats:

Eemshaven en de haven van Delfzijl

Deelgebied:

Monding en middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Oorspronkelijke MIRT titel was “Vóór eind 2014 op welke wijze een ecologisch en economisch
verantwoord bagger- en verspreidingsregime ontwikkelen voor zand en slib dat sedimenteert in de
Eemshaven en de haven van Delfzijl. Maatregelen treffen waardoor het storten van baggerspecie de
primaire productie van het estuarium zo weinig mogelijk verstoort. Begin 2015 de eerste concrete
maatregelen te nemen”.
Dit betreft een management maatregel (response). Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het
systeem. Maatregel 23 is de uitvoeringsvariant op deze maatregel. Verkenningen worden voor eind 2014
afgerond. Begin 2015 kunnen eerste concrete werkzaamheden worden uitgevoerd [13].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het estuarium maar zal
geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Vóór eind 2014 op welke wijze een ecologisch en
economisch verantwoord bagger- en verspreidingsregime ontwikkelen voor zand en slib dat sedimenteert
in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Maatregelen treffen waardoor het storten van baggerspecie
de primaire productie van het estuarium zo weinig mogelijk verstoort. Begin 2015 de eerste concrete
maatregelen te nemen”.
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27. Onderzoek naar sedimentatie en baggermaatregelen Eemshaven en de haven van
Delfzijl; potentie van slib als schone nuttige grondstof.
Relateert aan:

14. 23, 26

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland

Plaats:

Eemshaven en de haven van Delfzijl

Deelgebied:

Monding en middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response). Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het
systeem. Verkenningen worden voor eind 2014 afgerond. [13]. De maatregel beoogd een innovatieve
aanpak in baggerverwerking.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het estuarium maar zal
geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: ““Vóór eind 2014 onderzoeken of en zo ja hoe het slib dat
sedimenteert in de Eemshaven en de haven van Delfzijl economisch verantwoord uit het estuarium kan
worden gehaald. Filosofie daarbij is het benutten van de potentie van slib als schone nuttige grondstof.
Faciliteren via E&E.”
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28. Nagaan of en hoe een project bijdraagt aan het verminderen van de slibbelasting en
slibconcentratie in het estuarium
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Bagger en sediment managementplan

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response). Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het
systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het estuarium maar zal
geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Bij alle projecten, ook langs de randen, nagaan of en zo ja
hoe deze kunnen bijdragen aan het verminderen van de slibbelasting en slibconcentratie in het
estuarium. Eerste aanzet daartoe is uitgewerkt voor de in hoofdstuk 6 genoemde projecten. De
initiatiefnemers vragen voor de verdere uitwerking hulp van PRW”.
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29. Komberging; plan Braaksma (15 km2 binnendijks)
Relateert aan:.:

19 en 34, 55

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Dollard

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (inpolderen), State (slibhuishouding)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Uit een voorstudie blijkt dat een komberging als slibvang werkt [11]. Deze maatregel beoogt de
komberging te vergroten door het plan Braaksma uit te voeren. De uitvoering van de maatregel
doorgerekend in [9, 10]. Het plan Braaksma gaat uit van het inzetten van lager gelegen polders die
gedurende langere tijd worden opengezet voor de instroom van water. Vanwege hun diepe ligging en
eindlocatie aan de geulen in de Dollard zullen deze polders langzaam opslibben totdat het polderniveau
weer overeen komt met het omliggende maaiveld niveau. Eventueel kan dan de polder weer worden
gesloten en kan een andere laaggelegen polder worden ingezet (concept van wisselpolders, zie
maatregel 34) [9].
De maatregel is doorgerekend uitgaande van uitvoering langs de Dollard. Het blijkt dat op een andere
locatie de maatregel waarschijnlijk effectiever zal zijn. Er is aanbevolen om mogelijke locaties nader te
onderzoeken [10].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel is doorgerekend, waarbij de 15 km2 polder uit het plan Braaksma verplaatst is richting
de Dollard om modellering mogelijk te maken [9]. Verwachtte effecten zijn [10]: getijslagafname: 6 cm
(bovenstrooms); afname zoutgehalte 0,3‰; geen effect op debieten; beperkt effect op
stroomsnelheden; beperkt effect op getij-asymmetrie; onduidelijk effect op troebelheid, ecologie
(primaire productie) en waterkwaliteit. Het blijkt dat verhoogde slibinvang waarschijnlijk alleen lokaal zal
optreden. Het is niet bekend of dit effect heeft op de troebelheid in het gehele systeem. De inrichting van
een getijdengebied biedt wel mogelijkheden voor ontwikkeling van kwelderhabitat is en voor
(broed)vogels om te rusten en foerageren [10].
Tijdpad:
De verhoogde slibinvang en de beschikbaarheid van extra rust- en foerageergebied voor vogels zal
(vrijwel) direct optreden. Het gebied zal op termijn (binnen enkele decennia) opslibben en daardoor zijn
functie verliezen.
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30. Aanwijzing van een overgangszone
Relateert aan:

16, 17, 21, 22, 32, 33, 46

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Niet nader gespecificeerd

Deelgebied:

Monding, middengedeelte en Dollard

Richt zich op (DPSIR):

State (zoet-zout, leefgebieden)

Grijpt aan op:

proces

Beschrijving:
De overgang van natte natuur (wad) naar vasteland is op veel plaatsen abrupt en scherp afgebakend.
Ecologische en klimatologische doelen vereisen soepelere overgangen en bredere overgangszones. [3].
De uiteindelijke aanwijzingen hebben tot doel het herstel van ecologische processen doordat er
natuurlijke, vloeiender overgangen tussen wad, jonge en oude kwelders en de gebieden achter de dijken
gerealiseerd worden. Dat kan via verschillende uitwerkingen [3]:


Verbetering van bestaande overgangszones tussen land en water (vooral kwelders)



Creëren van extra oeverzones tussen land en Waddenzee



Verbetering van overstromingsregimes en broedplaatsen voor vogels (binnen-/buitendijks)



Verbeteren van de doorgang van watersystemen voor vis, in het bijzonder voor diadrome en
estuariene soorten die kenmerkend zijn voor een gezonde Waddenzee



Brakwaterzones in de Waddenzee te bevorderen

Twee belangrijke projecten in zijn [3]:


“Rust voor vogels, habitat voor mensen”, van januari 2013; een breed gedragen plan,
gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland.



“Waddenparels: Keten van Brakke binnendijkse Gebieden" (Parel in het Waddengebied: realisatie
van een keten van brakke water zones in de dijk achterland), van de "Coalitie Wadden
Natuurlijk"

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Dit betreft een management maatregel (response). Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het
systeem.
Tijdpad:
Het aanwijzen van overgangszones is een beleidsmatig proces waarvan de status en doorlooptijd
onbekend zijn.
Het effect van de concrete maatregelen na uitvoering zal op de korte tot middellange termijn (van enkele
jaren tot maximaal ~10 jaar) te verwachten zijn.
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31. Herstel Westerwoldse Aa
Realteert aan:

16, 68

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Westerwoldse Aa [12]

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

State (zoet-zout overgangen)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Het doel van de maatregel betreft herstel van zoet-zout overgang. Zie voor een beschrijving van de
huidige overgang tussen zoet en zout van het estuarium maatregel 16. Het uitlaatpunt van de
Westerwoldse Aa in de Dollard lijkt het meest geschikt te zijn als locatie voor herstel van zoet-zout
overgangen. Wanneer de kansen die de Westerwoldse Aa biedt worden benut, dan zal deze brakke
overgangszone ten dele binnendijks moeten komen te liggen [12].
Deze maatregel lijkt voldoende onderzocht om de situatie voor trekvissen te kunnen verbeteren.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Verbetering voor trekvissen.
Tijdpad:
De zoet-zout overgang zal lokaal op korte termijn herstellen. Daardoor zal er verbetering voor trekvissen
optreden.
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32. Verplaatsen van de totale zoetwateruitstroom bij Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Delfzijl en Nieuwe Statenzijl

Deelgebied:

Middengedeelte en Dollard

Richt zich op (DPSIR):

State (zoet-zout overgangen)

Grijpt aan op:

Proces [2]; (Effecten van bestaand gebruik en beheer [1])

Beschrijving:
De maatregel bestaat uit het verplaatsen en omleiden van de aanvoer van verschillende regionale
wateren zodat het water op één locatie de Dollard instroomt, zoals de totale zoetwater uitstroom bij
Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl door aanleg van aanvoerkanaal. De invoer van zoet water vanuit de
Dollard richting het Eems estuarium wordt op deze manier versterkt. Hierdoor wordt mogelijk het zoute
water in de Dollard teruggedrongen richting zee zodat ook de hoeveelheid slib wordt teruggedrongen
[10] en [9].
Deze maatregel wordt als niet kansrijk beoordeeld [10]. De maatregel heeft vrijwel geen effect op het
Eems-Dollard systeem en vergt bovendien een forse aanpassing van het zoetwatersysteem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Door concentratie van zoet water dan wel extra toevoer van zoet water naar het Eems estuarium zal de
hoeveelheid slib verminderen [10], maar de significantie van de effecten is waarschijnlijk klein (zie
hierboven).
Uit berekeningen volgt dat spuien van zoet water leidt tot een geringe verandering in de estuariene
circulatie gedurende korte tijd tijdens hoogwater in de Dollard zelf. De maatregel leidt tot een beperkte
verandering van het zoutgehalte ( ~6‰ omlaag). Daarnaast wordt ingeschat dat gedurende korte tijd
mogelijk extra slib de Dollard in wordt getransporteerd. Het is niet de verwachting dat dit effect op
andere locaties in het Eems estuarium nog is waar te nemen. Zeer lokaal worden ecologische effecten
verwacht, maar deze zullen geen wezenlijke bijdrage leveren op het totale systeem [10], maar deze
worden niet nader gespecificeerd. Een uitzondering is dat ter plaatse van Nieuwe Statenzijl op trekvissen
mogelijk een positief effect verwacht wordt [10]. Indien het afvoerkanaal buitendijks wordt aangelegd
kunnen grote negatieve effecten op bestaande habitats optreden.
Tijdpad:
Niet gespecificeerd. Te verwachten is dat na eventuele ingreep ecologische effecten op vis lokaal binnen
1 seizoen zichtbaar kunnen zijn. De effecten op slibgehalte zijn waarschijnlijk gering.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Zoet water; verplaatsen van de totale zoetwater uitstroom
bij Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl door aanleg van aanvoerkanaal”.
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33. Marconi fase 2
Relateert aan:

71 en 83

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Delfzijl

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (zoet-zout overgangen)

Grijpt aan op:

Proces [2]; (Effecten van bestaand gebruik en beheer [1])

Beschrijving:
Het project Marconi (Maritieme Concepten In beeld) is op initiatief van de gemeente Delfzijl in 2009
gestart met als doel het stadscentrum te revitaliseren en het maritieme karakter van Delfzijl te
versterken, zie ook maatregel 71 (Marconi fase 1). Marconi fase 2 betreft de aanleg van een nieuwe
spuilocatie. [11]. De exacte spuilocatie is nog niet bepaald, maar gaat wellicht over de Oterdum.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel betreft een lokale ingreep met vermoedelijk een te verwaarlozen effect op de
waterstanden in het estuarium [14]. Afhankelijk van de inrichting kan de maatregel effect hebben op
migrerende vis, en leiden tot lokale uitbreiding kwelder en broedgebieden.
Tijdpad:
Na inrichting kan het effect op vis binnen een jaar verwacht worden.
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34. Aanleg wisselpolders Nederland
Relateert aan:

19, 55 en met name 29

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland

Plaats:

Dollard

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (inpolderen), State (slibhuishouding)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Zie maatregel 29.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zie maatregel 29.
Tijdpad:
Zie maatregel 29.
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35. Aanleg van rijshoutdammen ter beperking van erosieprocessen 
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Kwelderbeheer en inrichtingsplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (slibhuishouding en vertroebeling)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Nabij de kust worden door middel van beschoeiingen pionierzones gecreëerd. Dit dient niet alleen ter
bescherming van de kust, maar bevordert ook de vorming van een natuurlijke overgangszone. Daarnaast
heeft het positieve invloed op de troebelheid omdat fijn materiaal wordt ingevangen. Hierdoor draagt het
bij aan de vorming van kwelders. De uitwerking van de maatregel is afhankelijk van de locatie en
hydrodynamiek [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel grijpt lokaal aan op systeemprocessen (erosie, sedimentatie, zwevend stof).
Habitatverbetering/ontwikkeling volgt (pionierzone en kwelders). Effect op zwevend stof in het
estuarium is gering.
Tijdpad:
1-2 jaar na beschoeiing kunnen de eerste pioniervegetaties zichtbaar zijn. Ontwikkeling richting hoge
kwelder duurt tientallen jaren.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Aanleg van pionierzones ter beperking van
erosieprocessen”.
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36. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van soortenrijke ruigtegemeenschappen in associatie met rietlanden
Relateert aan

-

Maatregelcluster:

Kwelderbeheer en inrichtingsplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Zoekgebied tussen Aschendorf en Tunxdorf

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet)

Richt zich op (DPSIR):

State (vertroebeling)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Rietlanden als vooroevers zijn sterk aangetast door de aanleg van dijken. Deze maatregel betreft
meerdere mogelijke uitwerkingen, gericht op onder meer de overname van bestaande vooroevers in het
plangebied door de publieke sector, en aanpassing van de huurcontracten op het openbaar domein aan
particuliere terreinen [3]. Het doel van de maatregel is behoud en de ontwikkeling rietlanden.
De effectiviteit van de maatregel is afhankelijk van andere maatregelen, zoals terugdringen van gebruik
(landbouw) op dergelijke locaties [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Het zal bijdragen aan de lokale verbetering van de waterkwaliteit door middel van opname van
voedingsstoffen en sediment afzetting in rietgebieden (vermindering van zwevend stof gehalte). Dit
resulteert in de ontwikkeling van rietvelden, als habitat voor broedvogels en de otter.
Tijdpad:
Korte (enkele jaren) tot middellange termijn (< 10 jaar)..
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37. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van de nagenoeg natuurlijke
stilstaande wateren en afgesneden oude rivierarmen
Relateert aan:

2, 3

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Duitsland

Plaats:

Zoekgebied bij Vellage, Coldam, Höhe Brahe, Aschendorf

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (slibhuishouding, leefgebieden (in termen van waterkwaliteit))

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Deze maatregelen grijpen aan op het verminderen en/of voorkómen van invoer van nutriënten en
verontreinigen op stilstaand water en afgesneden oude rivierarmen. Het betreft onder andere het
handhaven en ontwikkelen van zoneringen, ook in niet natuurlijke gebieden [3]. De aanplant van
oevervegetatie en baggeren van dichtgeslibte armen zijn concrete voorbeelden.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregelen dragen bij aan habitatbehoud en ontwikkeling, voor rust-, broed- en foerageerfuncties
voor diverse vogels (bijv. tureluur, kemphaan, kolgans). Eveneens zijn deze habitats mogelijk geschikt
als leefgebied voor otters.
Tijdpad:
Korte (enkele jaren) tot middellange termijn (< 10 jaar).

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van de
nagenoeg natuurlijke stilstaande wateren en afgesneden oude armen”.
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38. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van het complex van kwelders en
brakwaterrietland met duinvegetatie en struwelen bij Rysumer Nacken
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Kwelderbeheer en inrichtingsplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Zoekgebied nabij polder van Rysumer Nacken

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Dit betreft maatregelen voor de bescherming en versterking van het complex van opgespoten kwelders
en brakwaterrietland met duinvegetatie en houtachtige planten nabij Rysumer Nacken [3]. Het betreft
het grotendeels uitsluiten en lokaal verminderen van agrarisch gebruik. Tijdelijke begrazing met schapen
zorgt voor het openhouden van de vegetatiestructuur [3]. Er is onderzoek nodig naar de nutrientenstatus
[3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Ontwikkeling estuariene biotopen en semi-natuurlijke vegetatie zonering in het overgangsgebied.
Specifiek draagt de maatregel bij aan de ontwikkeling van een brakwater rietecosysteem en het
veiligstellen van een ongestoord leefgebied voor broedende vogels en rietvelden als foerageergebied
voor vleermuizen [3].
Tijdpad:
Korte termijn (enkele jaren ).

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van het
complex van kwelders en brakwaterrietland met duinvegetatie en struwelen”.
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39. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van nagenoeg natuurlijke
ooibosbestanden
Relateert aan.:

2, 3, 37

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Duitsland

Plaats:

Esklum, Nüttermoorersiel, Coldamer Altarm, Hilkenborg, Vellage, Wilgen

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Deze maatregelen dragen bij aan behoud en ontwikkeling van estuariene habitats. Meer specifiek betreft
dit een set van maatregelen gericht op het behoud van de wilgen-oeverbos in de uitlopers en voorlanden
van Esklum, Nüttermoorersiel, Coldamer Altarm, Hilkenborg, Vellage, en Wilgen. Hiertoe moeten
maatregelen worden genomen tegen de instroom van neofieten (door middel van controle of snoeien van
uitheemse soorten), en moet de drainage in het voorland worden aangepakt. De waterbalans moet vrij
zijn van veranderingen, en bosbouw mag niet meer plaatsvinden. Daarbij wordt gepleit voor
extensivering van landbouw in de voorlanden [3].
Effectiviteit is afhankelijk van uitvoering maatregel 3 "Revitalisatie van meanders en nevengeulen" en
maatregel 2 “Opening of afbreken van zomerdijken of oeverwallen” [3], en dient nader te worden
onderzocht.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Ontwikkeling van ooibossen in zowel oppervlak als typische structuur, met daarbij de positieve
uitwerking op diverse planten- en vogelsoorten (Wielewaal, Nachtegaal).
Tijdpad:
Kort tot middellange termijn ( < 10 jaar).
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40. Maatregelen voor het behoud van de nagenoeg natuurlijke stilstaande
oppervlaktewateren
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd, als voorbeeld genoemd Nendorp

Deelgebied:

Getijdenrivier (brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Deze set van maatregelen betreft het ontwerpen van stilstaand water en draagt bij aan het behoud en
ontwikkeling van estuariene habitats. Een natuurlijke vegetatie zonering moet worden gehandhaafd of
ontwikkeld. Een aanplant van bos aan de waterkant is passend omdat dit de schaduw creëert en
daarmee oververhitting van de wateren voorkomt. Belangrijk is dat nutriënten en verontreinigen
verminderd of voorkomen wordt [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Draagt bij aan het voortbestaan van diverse oevervegetatie van verschillende soortensamenstelling, en
verbetert daarmee de structuur en diversiteit van de leefomgeving voor broedende, foeragerende en
rustende vogels [3].
Tijdpad:
Kort tot middellange termijn ( < 10 jaar)..
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41. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van vlakland-hooilanden in complex
met nat weidegebied of kalkgrasland
Maatregel nr.:

41

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Duitsland

Plaats:

Gebied tussen Herbrum en Brual, en het zuiden van Coldam.

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet)

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Deze maatregel betreft een set van maatregelen gericht op behoud en ontwikkeling van vlaklandhooilanden in een complex met natte graslanden of verwaarloosd grasland in het gebied tussen Herbrum
en Brual en in het zuiden van Coldam. Specifiek betreft het voorkomen van intensivering van het
bestaande extensief agrarisch gebruik en extra drainage van het voorland. Ook dienen veranderingen in
de waterbalans te worden vermeden, en bemesting te worden vermeden of beperkt (maximaal 2 maal
per jaar) [3]. Hiertoe moet ten behoeve van de acceptatie van agrarische gebruikers van de gebieden
contractueel natuurbehoud worden afgestemd.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Herstel van extensief gebruikt grasland gebieden om een gunstige staat van instandhouding van het
bereiken. Graslandecosystemen met verschillende waterstanden dragen bij aan typische
soortensamenstelling zijn vervolgens van de waarde voor de bescherming en ontwikkeling van broed- en
trekvogels.
Tijdpad:
Korte termijn (enkele jaren).
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42. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van mesofiel grasland
Relateert aan:

48

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Duitsland

Plaats:

oa Petkumer en Nendorper voorland en in de uitlopers van de Eems-(km 27 en
28)

Deelgebied:

Getijdenrivier (brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Dit betreft een set van maatregelen gericht op behoud en herstel van mesofiel grasland. Voor het behoud
van de kwelders (maatregel 48) en mesofiel grasland dient intensivering van de landbouw in het
Petkumer en Nendorper voorland en in de uitlopers van de Eems-(km 27 en 28) te worden vermeden.
Gebruik van voedingsstoffen in de uiterwaarden moet worden tegengegaan, almede veranderingen in de
waterhuishouding (kunstmatige drainage) in Petkumer voorland. Daarnaast dient graslandbeheer worden
opgezet om soortenrijke vegetatie en weidevogels te bevorderen
Ten behoeve van de acceptatie van agrarische gebruikers in de gebieden dient contractueel
natuurbehoud te worden toegepast [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Draagt bij aan behoud en ontwikkeling van estuariene habitats, en biedt daarmee rust, broed,
overwinterings en foerageergebied voor weidevogels en trekvogels. [3].
Tijdpad:
Korte (enkele jaren) tot middellange termijn (< ~10 jaar).

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van
mesofiel groenland”.
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43. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van rietlandzones
Relateert aan:

2, 36, 42, 49

Maatregelcluster:

Kwelderbeheer en inrichtingsplan

Land:

Duitsland

Plaats:

oa Rysumer Nek, Hond en Paap, Pogum, Ditzum, Nendorp, Rorichum, Coldam,
Weekeborg, Papenburg, Brual

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Dit betreft een set van maatregelen gericht op habitatbehoud en ontwikkeling van specifiek
rietlandzones. De set bestaat uit onder andere (locatie specifiek):
-

Tegengaan agrarisch gebruik in rietgebieden

-

Tegengaan verandering in waterhuishouding

-

Behoud en ontwikkeling van dijk voorland als ongestoord leefgebied voor broedvogels

Effectiviteit relateert aan maatregel 2 “Opening of afbreken van zomerdijken of oeverwallen”, maatregel
49 “Afbreken of afvlakken van oeverbeschoeiingen” en maatregel 42, “behoud en de ontwikkeling van
mesofiel grasland” [3]
De ontwikkeling van rietvelden de gebieden tussen Pogum en de Nederlandse grens moet nog worden
onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is de vermindering van kwelderbeweiding. De ontwikkelingen van
de gebieden in de zuidelijke vennen Nendorper dijk, op de Bingumer zand en Bingumer dijken moeten
worden onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is de terugtrekking van de landbouw [3].

Bijdrage aan ecologisch herstel:
De set van maatregelen draagt aan verschillende aspecten bij:
-

Bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit door middel van opname van voedingsstoffen
en sedimentatie in de rietvelden

-

ontwikkeling estuariene biotopen en semi-natuurlijke vegetatie in overgangsgebieden

-

ontwikkeling van brakwater rietecosysteem en ongestoord leefgebied voor broedende vogels en
rietvelden als foerageergebied habitat voor vleermuizen

Tijdpad:
Afhankelijk van de maatregel korte tot lange termijn.
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44. Vermindering of staken van het lozen van pekel
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Duitsland

Plaats:

Emssperwerk en Rysum (KM 56 en 32)

Deelgebied:

Middengedeelte en getijdenrivier (brak)

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (innemen/lozen afvalwater)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Effecten van bestaand gebruik en beheer [1]

Beschrijving:
Deze maatregel betreft de uitvoering van voorschriften met betrekking tot verbetering van de
waterkwaliteit in overeenstemming met de KRW. Hieronder valt de vermindering of stopzetting van
pekellozing bij EMS 56 Km, en 32 km om verdere beweging van de brakwatergrens stroomopwaarts te
voorkomen en verbetering van de waterkwaliteit te bereiken [3].

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit (saliniteit).

Tijdpad:
Kort na uitvoering van de maatregel (onmiddellijk, afhankelijk van moment en dynamiek).
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45. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van de lagune en schelpenbank bij
Rysumer Nacken
Maatregel nr.:

45

Maatregelcluster:

Zoneringsplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Rysumer Nackens in Höhe Upleward

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Deze maatregel betreft specifiek de uitvoering van de bestaande wetgeving (Nationaal Park Act),
inclusief monitoring en handhaving [3]. Hieronder valt het verwijderen van de resten van industriële
slakken aan de noordelijke rand van de Rysumer Nacken in Höhe Upleward, de controle van recreatief
gebruik alsmede het creëren van ongestoorde deelgebieden voor de bescherming van semi-natuurlijke
vooroevers.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Draagt bij aan de ontwikkeling van een natuurlijke, dynamisch lagune met pionierzone en later mogelijk
kwelders, waar ook vogels van zullen profiteren.
Tijdpad:
Korte termijn (enkele jaren).

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van de
lagune en schelpenbank”.
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46. Aanleg van ondiep-waterzones
Relateert aan:

30 en 21, 58

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Middengedeelte, Dollard, getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (getijde dynamiek)
Habitats/proces1

Grijpt aan op:
Beschrijving:

Deze maatregel heeft tot doel de vloedstroom af te remmen en meer getijdegebied te creëren.
De maatregel heeft specifiek betrekking op het noordelijke deel van de Dollard waar een gebrek aan
ondiep en langzaam stromend water is. Oorzaak ligt in het feit dat er momenteel geen vooroever
aanwezig is [3]. Ook in het middendeel en in de getijdenrivier in het Duitse deel zijn zoekgebieden
gedefinieerd.
De maatregel is in ontwikkeling. Mogelijke locatie voor de uitwerking van deze maatregel is het gedeelte
tussen Borssum en Widdelswehr. Hier kan de creatie van ondiep water gebieden door het koppelen aan
maatregel "verplaatsing van de hoofddijklijn" (21) worden bereikt.
In Nederland wordt het gehele kustgebied van de Dollard beschouwd zoekruimte (zie 30 "aanwijzing van
een overgangszone).
Bijdrage aan ecologisch herstel:
De maatregel draagt bij aan de verbetering van de hydromorfologie van het totale systeem, in het
bijzonder de vermindering van vloedstroom in de Unterems (met effecten op de zuurstofhouding en de
gevolgen daarvan) [3]. Ook draagt de maatregel in algemene zin bij aan de ontwikkeling en versterking
van slecht doorstroomde ondiepe wateren.
In ondiep water met ondergedoken vegetatie is herstel van deze ecosystemen- inclusief de zuurstof
balans- van groot belang. De maatregelen zullen bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van
ongestoorde gebieden als rust-en voedselgebied voor vogels, ligplaatsen voor zeehonden, en als voedsel
en habitat voor vissen, bv als kinderkamer functie [3].
Tijdpad:
Effecten van deze maatregel zullen op korte tot middellange termijn zichtbaar worden (enkele jaren tot
max ~10 jaar).

1 Volgens de MIRT indeling grijpt deze maatregel aan op habitats. Op basis van expert judgement is hier
proces aan toegevoegd
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47. Inrichting van storingvrije gebieden voor de ontwikkeling van resterende
zeegrasbestanden
Relateert aan:

52, 65

Maatregelcluster:

Zoneringsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Monding

Deelgebied:

Monding en middendeel

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (verstoring)

Grijpt aan op:

(estuariene) Habitats

Beschrijving:
Oorspronkelijke MIT titel was “Inrichting van storingvrije / storingarme gebieden in het aquatische milieu
voor de ontwikkeling van de resterende zeegrasbestanden en de typische daarmee gepaard gaande
fauna en flora “.
Deze maatregel heeft tot doel de verstoring van bestaande zeegrasbestanden te verminderen/uit te
sluiten. Deze maatregel heeft specifiek betrekking op directe en indirecte fysieke verstoring van
zeegrasbestanden. Bodemberoering vanuit garnalen en schelpdiervisserij [15] is een verstorende factor
(geweest). De bodemberoering is afgenomen sinds 2005 ([15]), maar huidige activiteit en effecten op
bestaand zeegras is onduidelijk.
Naast bovengenoemde verstoring is er een indirect effect op zeegrasbestanden door vertroebeling als
gevolg van baggeractiviteiten. Het dynamisch inrichten van baggeractiviteiten zodanig dat slibpluimen
geen effect op zeegras hebben behoort tot de mogelijkheden (bv slim met tij mee of tegen baggeren, of
schermen toepassen).
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Vrijwaren van elke vorm van verstoring van zeegras, inclusief de indirecte effecten op zeegras, zal de
verstoring doen afnemen, en kansen bieden voor (verder) herstel. Met het herstel van zeegrasbestanden
zal de functie van zeegras (voedsel, kinderkamer, schuilfunctie) alsmede de soorten die van zeegras
afhankelijk zijn volgen.
Tijdpad:
Korte termijn effect op zeegras herstel en overleving. Indirecte positieve effecten op flora en fauna zullen
daarop volgen. Periode is afhankelijk van de soort. Omdat zeegrasherstel en behoud van meerdere
factoren afhankelijk is zal de effectiviteit van deze maatregel niet op zichzelf staan.

MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Inrichting van storingvrije / storingarme gebieden in het
aquatische milieu voor de ontwikkeling van de resterende zeegrasbestanden en de typische daarmee
gepaard gaande fauna en flora”.
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48. Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van kweldergemeenschappen
Relateert aan:

22 en 29, 42

Maatregelcluster:

Kwelderbeheer en inrichtingsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

o.a. Dollard

Deelgebied:

Dollard, getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (slibhuishouding en leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Deze maatregel heeft tot doel kweldergemeenschappen te behouden en te ontwikkelen. De Dollard is een
van de weinige gebieden in het Eems-estuarium waar veel ruimte is voor kwelders [12], zie ook
maatregel 22. Het areaal kwelders in de Dollard neemt al decennia af, ca. 60 ha sinds 1981.
De maatregel is nog niet nader gespecificeerd, maar zal naar alle waarschijnlijkheid aangrijpen op de
opslibbing van de Dollard kwelders nabij het oude olieplatform. Het afgelopen decennium is het tempo
van de opslibbing nabij de Dollard kwelders aanzienlijk afgenomen. De oorzaken zijn nog niet goed
onderzocht, maar vermoed wordt dat er een relatie is met het beheer. Op deze kwelders is de afwatering
sterk verminderd, zodat ze vooral in de winter drassiger zijn geworden. Tevens worden de kwelders
intensiever begraasd. Daardoor zijn ze waarschijnlijk gevoeliger geworden voor afslag, waardoor de
zomerse opslibbing teniet wordt gedaan. Maar mogelijk is er ook een relatie met de morfologische
ontwikkeling van de Dollard als geheel [16].
Concrete ingrepen kunnen onder andere bestaan uit [3]:
- afgraven, waardoor de successie opnieuw kan beginnen.
- Vermindering van de kunstmatige drainage
- Opstellen maai- en beweidingsregime
Onderzoek naar de effectiviteit van zowel klein- als grootschalige beheer- en inrichtingsmaatregelen van
kwelders is samengebracht in het project ‘Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren’ (Van
Wesenbeeck et al. in prep). De resultaten worden medio 2014 verwacht [16].
In het ontwerp beheerplan N2000 Waddenzee zijn de volgende acties reeds beschreven: Verbetering van
het beweidingsregime, zoveel mogelijk beperken van de kunstmatige drainage, kennisopbouw via
monitoringstudies naar de effecten van begrazing op de vegetatiestructuur en fauna [3].

Bijdrage aan ecologisch herstel:
De bijdrage is afhankelijk van de gekozen specificatie van maatregelen. Over het algemeen zullen de
maatregelen bijdragen aan het behoud en herstel van habitats en habitatfuncties. Hieronder vallen met
name kwelders in verschillende successiestadia. Met de ontwikkeling en verbetering van het habitat zal
de typische avifauna-soortensamenstelling ook volgen, zoals vogels als steltlopers, kluten en grutto’s
[3].
Tijdpad:
Korte (enkele jaren) tot middellange termijn (< 10 jaar).
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49. Afbreken of afvlakken van oeverbeschoeiingen
Relateert aan:

36, 38, 43, 74

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland/Duitsland (vooral Duits)

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (bedijken)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
De vegetatiezonering en de functionele relaties tussen subhabitats van voorlanden wordt momenteel
onderbroken, bv in het gebied tussen Knock en Petkumer Deichvorland [3].
Deze maatregel heeft tot doel het aanpassen van de onnatuurlijke kustlijn, waardoor typische vegetatie
structuren en overgangsgebieden hersteld worden [3].
Deze maatregel moet gerelateerd worden aan andere maatregelen (36, 38, 43). De toegevoegde waarde
van deze maatregel hangt hiermee samen en moet nog worden geëvalueerd [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Dit type maatregel draagt bij aan het verbeteren van de permeabiliteit van kunstmatige structuren
waardoor het habitat kan verbeteren. Rijke oevervegetatie kan zich vervolgens verder ontwikkelen, wat
bijdraagt aan de ontwikkeling van benthische gemeenschappen en insectenrijke foerageergebieden voor
bv de meervleermuis en diverse vogels [3].

Tijdpad:
Korte termijn (jaren).
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50. Behoud, ontwikkeling en herpopulatie van eulitorale en sublitorale mosselbanken
Relateert aan;

-

Maatregelcluster:

Zoneringsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Hond en Paap, Nederlandse kust

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (verstoring) en State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Het doel van de maatregel is de afname van het areaal mosselbanken en achteruitgang van
leeftijdsopbouw op Hond en Paap tegen te gaan, met als resultaat verbetering van de kwaliteit van het
habitat en het stabiliseren van de mosselbanken. De maatregel bestaat uit de uitvoering van bestaande
wetgeving, met inbegrip van monitoring en sancties en de ontwikkeling van een
natuurbeschermingsprogramma, alsmede een onderzoeksprogramma [3].
De volgende maatregelen worden voorgesteld voor de bescherming en ontwikkeling van mosselen [3]:
-

Uitbreiding van de mosselbanken met bv ondersteunende matten, op de juiste locaties om de
vorming van mosselbanken te bevorderen

-

Uitvoeren grootschalige experimenten

-

Instelling van een beschermingsgebied rond het gebied van Hond en Paap ter vermijding van
elke bodemverstoring.

Bijdrage aan ecologisch herstel:
De kwaliteit van mosselbanken als habitat zal herstellen, en daarmee bijhorende flora en fauna.
Tijdpad:
Korte tot middellange termijn (enkele jaren - < 10 jaar).
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51. Onderzoeksprogramma voor het uitbrengen van harde substraten
Relateert aan:

62

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

niet gespecificeerd/n.v.t.

Deelgebied:

Monding, middengedeelte en Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Overige maatregelen [1]

Beschrijving:
Een onderzoeksprogramma om de bruikbaarheid van de bodem voor het aanbrengen van harde
substraten te evalueren. Geen nieuw onderzoek, evaluatie op basis van een analyse van historische
ontwikkelingen [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Onderzoeksprogramma heeft an sich geen effect. De concrete maatregel van aanbrengen van harde
substraten heeft wel een ecologische effect. Harde substraten hebben door kolonisatie met diverse
organismen een grote ecologische betekenis. Dit geldt vooral voor zandige en modderige gebieden in het
sublitoraal [3]. Effect is vooral lokaal, effect op het hele ecosysteem is beperkt.

Tijdpad:
N.v.t. (onderzoek). Harde substraten worden binnen een jaar gekoloniseerd.
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52. Onderzoek / monitoring voor het verkrijgen van inzicht met betrekking tot de
verspreiding en herpopulatie van zeegrasbestanden
Relateert aan:

47

Maatregelcluster:

Zoneringsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

niet gespecificeerd

Deelgebied:

Middengedeelte en Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het verkrijgen van inzicht met
betrekking tot de verspreiding en herpopulatie van zeegrasbestanden door onderzoek/monitoring. Deze
maatregel betreft geen directe ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het estuarium maar zal
geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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53. Opruimen van de Griesberg
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Griesberg, vlak buiten Delfzijl

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (getijde dynamiek, leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
De griesberg is een deels droogvallende afvalberg van 22 ha ter hoogte van het zeehavenkanaal bij
Delfzijl dat uit zogeheten kalkgries bestaat. Het is ontstaan door jarenlange legale lozingen van
sodaproducent Akzo (later Brunner Mond). Kalkgries is geen gevaarlijke stof, maar als gevolg van de
hoge pH (12-13) komt er geen leven in voor. Algemeen doel van de maatregel is het herstel van het
bodemleven en natuurlijke biotoop van wadplaten. Ook zou het de waterkwaliteit verbeteren en een
positief effect hebben op de stroming in de bocht van Watum [13].
De griesberg ligt 700 m van de Schermdijk en pal voor de ontwikkelingslocatie van de Marconi-kwelders.
Deze kwelders zullen waardevolle natuur toevoegen in dit deel van de Eems-Dollard en dichterbij de stad
voorzien in natuurgerichte recreatiemogelijkheden. De griesberg valt bij laagwater droog en ligt midden
in de toegang tot de ebgedomineerde geul van de Bocht van Watum en zal een eventueel
hydromorfologisch herstel in de toekomst belemmeren [17].
Deze maatregel is onderzocht [17] en opgenomen als uit te voeren project in de
samenwerkingsovereenkomst natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium [13].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan een eventueel hydromorfologisch herstel in de toekomst, omdat de
griesberg bij laagwater droogvalt en midden in de toegang tot de ebgeul van de Bocht van Watum ligt.
Verwijdering levert 22 ha gezonde wadbodem op.
Tijdpad:
De bijdrage aan het benthische leven volgt binnen enkele jaren. De bijdrage aan eventueel
hydromorfologisch herstel zal waarschijnlijk op de langere termijn optreden.
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54. Dubbele Dollarddijk
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland

Plaats:

Tussen Eemshaven en Delfzijl

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (slibhuishouding, leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Deze maatregel betreft de aanleg van tweede dijktraject tussen Eemshaven en Delfzijl, achter de
oorspronkelijke zeedijk, en het toelaten van de zee daartussen. In dat geval ontstaat, bij voldoende
slibaanvoer vanuit zee, een natuurlijke ophoging tussen de twee dijken. Op die manier wordt op den
duur een zeer brede en sterke dijk gecreëerd. En ook hierbij treedt onderwijl, tussen de twee dijken,
natuurontwikkeling op [16]. Bij de concrete uitwerking van deze maatregel zal het Nieuw Hoogwater
Beschermingsprogramma richtinggevend zijn [16].
Deze maatregel is momenteel in de idee fase [16].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Effecten op slibhuishouding zijn onduidelijk. Effecten op natuur via kwelderontwikkeling en bijhorende
avifauna en invertebraten.
Tijdpad:
Onduidelijk.
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55. Uitvoeren project Polder Breebaart
Relateert aan:

19, 29 en 34

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland

Plaats:

Polder Breebaart, ten zuidwesten van de Punt van Reide

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (inpolderen), State (slibhuishouding)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Deze maatregel beoogt de inrichting van de polder te optimaliseren voor slibinvang [13]. Het slib uit de
polder zal beschikbaar worden gesteld om elders te benutten, bijvoorbeeld voor de aanpassing van
dijken in het kader van de klimaatadaptatie. De locatie treedt op als “wisselpolder”. Een wisselpolder
wordt tijdelijk als kombergingsgebied aan het estuarium verbonden zodat er slib kan bezinken. Zodra het
gebied volgeslibd is, wordt het losgekoppeld en kan een nieuwe wisselpolder in werking treden. Een
wisselpolder kan een functie voor natuur of landbouw krijgen [11], en Polder Breebaart wordt genoemd
als kansrijke locatie [11].
Deze maatregel is opgenomen als uit te voeren project in de samenwerkingsovereenkomst
natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium [13].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Op basis van de berekeningen van een 15 km2 polder aan de Dollard [10] blijkt dat verhoogde slibinvang
waarschijnlijk alleen lokaal zal optreden. Effect op de troebelheid en getij in het gehele systeem is
minimaal. De inrichting van de polder als getijdengebied biedt wel mogelijkheden voor (broed)vogels om
te rusten en foerageren [10].
Tijdpad:
Effect op natuur binnen enkele jaren.
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56. Uitvoeren project Spijksterpolder
Relateert aan:

76

Maatregelcluster:

Integraal Kustzone Plan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Spijksterpolder, ten zuiden van de Eemshaven

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (inpolderen), State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Habitats [2]; Processen [1]

Beschrijving:
Project Spijksterpolder heeft tot doel om binnen het project Eemshaven Zuidoost brakke natuur te
realiseren waardoor de natuurkwaliteit verbetert. Hierbij worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, en
wordt het gemaal Spijksterpompen passeerbaar gemaakt voor vissen [13]. Daarnaast krijgt de polder
een functie voor waterberging, door de aanleg van 16-20 hectare aan waterpartijen [16] die benut
kunnen worden door de lokale glastuinbouw. De maatregelen worden in de loop van 2014 concreter.
Deze maatregel is opgenomen als uit te voeren project in de samenwerkingsovereenkomst
natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium [13]. De effectiviteit zal afhangen van
de aard van de maatregelen.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zowel (trek)vissen als (broed)vogels zullen profiteren van de brakke natuur en vispassage
Tijdpad:
Ontwikkeling van brakke natuur volstrekt zich binnen enkele jaren na de ingreep.
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57. Groene Dollarddijk
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Dollarddijk

Deelgebied:

Dollard

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (dijken aanleggen)

Grijpt aan op:

Habitats

Beschrijving:
Een Groene Dollarddijk heeft een met gras bekleed flauw buitentalud dat overgaat in de voorliggende
kwelder. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland, een verflauwd dijktalud en een
dikke kleilaag, is er geen harde bekleding nodig op het buitentalud. De dijken langs het Nederlandse deel
van de Dollard moeten worden aangepast omdat de bekleding op het buitentalud als onvoldoende is
beoordeeld. Het waterschap wil voor de komende dijkversterking graag de Groene Dollarddijk realiseren
[18]. Bij een buitenwaartse uitbreiding van de dijk, zal de Groene Dollarddijk meer ruimte in beslag
nemen dan een traditionele dijk. Indicatieve berekeningen laten echter zien dat in eerste instantie nog
binnen de huidige dijkzone wordt gebleven [18].

De mogelijkheden voor een Groene Dollarddijk zijn verkend in een pilot studie [18]. Er zijn nog diverse
vragen over mogelijkheden om de benodigde grond op een duurzame en natuurvriendelijke manier te
winnen (mogelijk binnen-en buitendijks), het effect van de brede groene dijk op natuurwaarden, de
aanleg- en beheerkosten en het draagvlak. [18]. Deze maatregel is opgenomen als uit te voeren project
in de samenwerkingsovereenkomst natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium
[13].

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Waarschijnlijk zal de groende dijk niet meer areaal aan kwelders kosten dan de traditionele variant.
Gebruik van klei uit de kwelder voor de dijk kan zowel positief zijn voor de kwelders (verjonging) of
negatief (schade of verkleining areaal). Veel hangt af van de locatiespecifieke omstandigheden en de
gebruikte technieken. Effecten op het hydromorfologische systeem van de Dollard-Eems zijn onbekend, ,
afhankelijk van de grootte van de afgraving en waarschijnlijk gering. Het kan zijn dat het gebruiken van
kwelderklei voor de dijkaanpassing een gunstig effect heeft op de waterkwaliteit.
Tijdpad:
Onduidelijk.
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58. Behoud / bevordering van foerageerhabitats in de buurt van broedhabitats
Relateert aan:

3, 37, 46

Maatregelcluster:

Vogelbeheer en inrichtingsplan

Land:

Duitsland

Plaats:

Herbrum en Brual en nabij Coldam

Deelgebied:

Getijdenrivier (zoet en brak)

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)
Soorten/ Habitats1

Grijpt aan op:
Beschrijving:

Deze maatregel heeft tot doel het behoud en ontwikkeling van ongestoorde leefgebieden voor
(broedende) (weide-)vogels, door middel van een set van maatregelen: demontage of afvlakking van
dijken, creëren van ondiep water zones, revitalisering van meanders en nevengeulen en creëren van een
systeem van zijrivieren [3]. Met name de buitendijkse gebieden tussen Herbrum en Brual en nabij
Coldam worden genoemd als zoekgebieden. Elke maatregel heeft een specifiek aangrijpingspunt (proces
of habitat).
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zie afzonderlijke maatregelen (in ieder geval, maar niet uitsluitend: 3, 37 en 46).
Tijdpad:
Zie afzonderlijke maatregelen.

1 Volgens de MIRT indeling grijpt deze maatregel aan op soorten. Op basis van expert judgement is hier
habitats aan toegevoegd

76 van 123

Rapportnummer C114/14

59. Maatregelen voor de kolonisatie/herpopulatie van soorten
Maatregel nr.:

59

Maatregelcluster:

Overige soorten beheer

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (stuwen), State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Deze maatregel betreft een set aan maatregelen in relatie tot de KRW. Hieronder valt de reconstructie
van sluizen en pompstations en herkolonisatie [3]. Er is geen nadere specificatie.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Onduidelijk.
Tijdpad:
Onduidelijk.
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60. Behoud van de habitatkwaliteit voor de bruinvis
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Overige soorten beheer

Land:

Nederland en Duitsland

Plaats:

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Unterems und Außenems, Hund
und Paapsand, Waddenzee

Deelgebied:

Monding, middengedeelte en Dollard

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden) Pressures (verstoring)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
De maatregel betreft behoud en verbetering van geschikte leefgebieden met voldoende beschikbaarheid
van voedsel voor de bruinvis. Hierbij dient te worden gelet op de kwetsbaarheid van bruinvissen voor
visserij. Bruinvissen verdrinken als bijvangst in kieuwnetten. Maar ook overbevissing of de migratie van
hun voedsel vis leidt tot achteruitgang. Deze laatste aspecten spelen geen rol in het plangebied, maar
hebben betrekking op het bredere bereik van de soorten in de Noordzee. Andere aspecten zijn
geluidsemissies (bijv. heiwerk, stralen) en waterverontreiniging [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Bijdrage van het gebied als foerageergebied voor de bruinvis.
Tijdpad:
Korte termijn (enkele jaren).
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61. Maatregelen voor het behoud van een deelpopulatie van de meervleermuis
Relateert aan:

2, 3, 49

Maatregelcluster:

Overige soorten beheer

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Middengedeelte, Dollard en brakke getijdenrivier

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebied)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
De maatregel betreft een set aan maatregelen ter bescherming en ontwikkeling van waterlichamen met
structuurrijke kustgebieden met bomen, en rietvelden als jacht-en foerageergebied voor de
meervleermuis. Concreet betekent dit dat er voldoende brede bufferstroken moeten worden overgelaten.
Graslandmanagement dient bij te dragen aan een structuurrijke vegetatie, inclusief de ontwikkeling van
houtige soorten in de wateren in de buurt. Daarbij dient de populatie te worden gemonitord en ruïnes te
worden bewaard.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Nog onduidelijk, maar primair gericht op de meervleermuis en diens foerageergebieden.
Tijdpad:
korte tot middellange termijn.
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62. Duurzame organisatie van de visserij, regeling inzake een visserij-beheerplan
Relateert aan:

51

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Dit betreft een beheermaatregel (response) en is gericht op een duurzame organisatie van de visserij.
Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het systeem. Volgens [3] heeft deze maatregel
betrekking op de totstandkoming van :


N2000 beheerplan (in ontwikkeling), waarin aard van de visserij, de visgebieden en vangsten,



Evalueren van vorige onderzoeken en uitvoeren grootschalige experimenten



Instellen van een beschermingsgebied rond het gebied van Hond en Paap, waarbij elke

alsmede de gesloten seizoenen zijn geregeld, rekening houdend met de eisen van Natura 2000.

bodemverstoring wordt vermeden.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het gebied en zal, indien het ten uitvoer
wordt gebracht, een bijdrage leveren aan ecologisch herstel. Uiteindelijk zal verbetering en herstel van
visbestanden, zeegrasvelden en mosselbanken en bijhorende flora en fauna het gevolg kunnen zijn.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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63. Handelingsrichtlijn voor onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul en het vermijden
van aanzienlijke geluidsoverlast
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Soorten [2]; Effecten van bestaand gebruik en beheer [1]

Beschrijving:
Dit betreft een beheersmaatregel (response) en is gericht op het beperken van verstoring voor soorten
(vissen, zeezoogdieren). Meer specifiek gaat het om de oprichting van bilaterale samenwerking, het
stellen van eisen bij activiteiten (mitigatie) en het doen van onderzoek [3].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal, indien het komt tot uitvoering, leiden tot minder verstoring van zeezoogdieren
(bruinvis, zeehond) vissen en vogels.
Tijdpad:
Korte termijn.
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64. Rekening houden met het belang van onbelemmerde vliegcorridors bij de controle
van ingrepen tussen foerageer- en slaapplaatsen en andere met elkaar verbonden
deelhabitats (bijvoorbeeld bij het zoeken naar locaties voor windenergie-installaties)
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Vogelbeheer en inrichtingsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (verstoring)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Dit betreft een beheersmaatregel (response) en is gericht op het voorkomen van verstoring voor soorten.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal leiden tot het voorkomen van barrières in belangrijke vliegroutes van vogels en
vleermuizen. Hierdoor zal ecologische potentiele impact in de toekomst worden beperkt. Deze maatregel
zal dus geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel van de huidige situatie.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

82 van 123

Rapportnummer C114/14

65. Behoud van de habitatkwaliteit voor de zeehond
Relateert aan:

47

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Hond en Paap, Waddenzee

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

Response/ Pressure (verstoring)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Dit betreft een beheersmaatregel (response) en is gericht op het behoud van de habitatkwaliteit voor de
zeehond. Specifiek gaat het om toepassing van de bestaande regels, de verbetering van controle en
handhaving ervan. Daarnaast gaat het om [3]:


bezoekers begeleiden en informeren ten behoeve van bewustwording, en



de ontwikkeling en implementatie van natuurbescherming in de Ausereems met inbegrip van
ligplaatsen op Hond en Paap



Zeehondligplaatsen regelmatig inventariseren



Beheer van watersportactiviteiten (verstoring door boten of droogvallen, jetskiën, waterskiën,



Geen mosselvisserij op de Hond en Paapsand toestaan



Beperking van de visserij-intensiteit (bescherming voedselbron)

kitesurfen)

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel draagt bij aan behoud van de leefruimte van de zeehond op Hond en Paap. De soort
komt daar regelmatig voor rust en het grootbrengen van de jongen. Verder draagt de maatregel bij aan
voedsel en migratie ruimte [3].
Tijdpad:
Korte termijn (enkele jaren).
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66. Uitwerking en implementering van beschermende bepalingen, verordeningen en
vrijwillige afspraken voor een duurzaam behoud van storingvrije broedplaatsen
Relateert aan:

69

Maatregelcluster:

Vogelbeheer en inrichtingsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Paap [19]

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response/Pressures (verstoring)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Deze maatregel is gericht op het behoud van verstoringsvrije vogelbroedplaatsen.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal een afname van de kwaliteit van broedlocaties voor vogels trachten te voorkomen. Er
is geen verbetering beoogd. Deze maatregel zal dus geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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67. Maatregelen voor het behoud, de verbetering en de dwarsverbinding van habitats van
de broed- en gastvogels
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Vogelbeheer en inrichtingsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebied)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Deze maatregel is gericht op het behoud en verbetering van habitats voor vogels.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal de habitats voor vogels trachten te behouden en verbeteren.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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68. Verbouwen of afbreken van spuisluizen en gemalen om ze passeerbaar te maken of
de passeerbaarheid te verbeteren
Relateert aan:

16 en 31

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Locaties spuisluizen en gemalen: Nieuwe Statenzijl tussen de Westerwoldsche
Aa en de Dollard, Termunterzijl, Delfzijl, aan de Duitse kant, o.a. bij Knock en
Emden, Spijksterpompen (Coumans et al., 2006)

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (dammen) en State (zoet-zout overgangen)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Deze maatregel is gericht op het creëren van vispassages. De inspiratiekaart van het PRW [19] geeft als
locatie voor de aanleg van vispassages de uitlaat van de Westerwoldse Aa in de Dollard aan. Ook blijkt
de Westerwoldse Aa het meest geschikt te zijn voor een natuurlijke zoet-zout overgang [12], zie
maatregel 16 (herstel zoet-zout overgangen).
Deze maatregel lijkt voldoende onderzocht om de situatie voor trekvissen te kunnen verbeteren.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Verbetering voor trekvissen.
Tijdpad:
Na uitvoering van de maatregel zal de passeerbaarheid direct verbeterd worden. Daardoor zal er
verbetering voor trekvissen optreden. Effecten op populatieniveau vergen jaren.
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69. Uitwerking en implementering van beschermende bepalingen, verordeningen en
vrijwillige afspraken voor een duurzaam behoud van ongestoorde pleister- en
foerageerplaatsen voor gastvogels
Relateert aan:

66

Maatregelcluster:

Vogelbeheer en inrichtingsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Deze maatregel is gericht op het behoud van verstoringsvrije pleister- en foerageerplaatsen voor
gastvogels.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal een afname van de kwaliteit van pleister- en foerageerplaatsen voor vogels trachten
te voorkomen. Het betreft geen herstelmaatregel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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70. Maatregelen tegen de verdere immigratie en verspreiding van invasieve soorten
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen [1]. Onderdeel van milieu/duurzame energie/biogrondstoffen projecten

[20]
Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (lozen)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
De Werkgroep 'Waddenfondsaanvraag', deelgebied Milieu/duurzame energie/biogrondstoffen van E&E
(zie paragraaf 2.4) heeft zes projecten in het kader van milieu/duurzame energie/biogrondstoffen
beschreven en geanalyseerd [20]. De projecten zijn gericht op ontwikkeling in het kader van E&E. Een
van de projecten betreft ‘Ballastwater behandeling’, met als initiatiefnemers Damen Shipyards en van
Gansewinkel, i.s.m. Groningen Seaports. Het doel is verzameling en reiniging van ballastwater in een
speciaal te bouwen schip t.b.v. het voorkomen van verspreiding van schadelijke aquatische organismen
(exoten).
De werking en effectiviteit van de maatregel zal door een 2-jarige proefperiode worden getest.
Vooralsnog is er geen verder onderzoek nodig.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Exoten uit ballastwater kunnen het ecosysteem van de Waddenzee e.o. ernstig ontregelen. Deze
maatregel werkt ter preventie en zal dus geen verbetering realiseren.
Tijdpad:
Aangezien er geen verbetering wordt bereikt met deze maatregel maar het voorkomen van verspreiding
van invasieve soorten is het tijdpad van herstel niet relevant. Volgens planning moet het
ballastwaterverzamel / reinigingsschip in 2015 beginnen met de 2-jarige demonstratieperiode.
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71. Marconi fase 1
Relateert aan:

33, 53 en 83

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Delfzijl

Deelgebied:

Middengedeelte

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebied)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Het project Marconi (Maritieme Concepten In beeld) is op initiatief van de gemeente Delfzijl in 2009
gestart. Met dit project wil de gemeente Delfzijl ontwikkelingen in gang zetten die gericht zijn op de
revitalisering van het stadscentrum en het versterken van het maritieme karakter van Delfzijl. Het
project Marconi is een langer doorlopend planproces. Fase 1 betreft het opruimen van de Griesberg
(maatregel 53), de aanleg van een kwelder (~ 60 ha) langs de schermdijk van de haven en de aanleg
van een stadsstrand. Marconi fase 2 (nieuwe spuilocatie) is als maatregel 33 opgenomen. Er is
geadviseerd het Marconi project te benutten voor maatregel 83, om de bewustwording en de trots rond
het Eems-estuarium te stimuleren [11].
Deze maatregel is opgenomen als uit te voeren project in de samenwerkingsovereenkomst
natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium [13].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
De griesberg ligt midden in de toegang tot een ebgeul van de Bocht van Watum en verwijdering zal
bijdragen aan een eventueel hydromorfologisch herstel in de toekomst, zie maatregel 53. De aanleg van
een stadsstrand grijpt niet aan op een onderdeel van het probleem in het estuarium en dan ook zal niet
bijdragen aan ecologische herstel. De aanleg van de kwelder heeft een klein effect op de doorstroming
van de Bocht van Watum, die zal worden opgeven door het verwijderen van de griesberg. . De kwelder
geeft ruimte voor pionier- en kweldervegetatie en (broed)vogels om te rusten en foerageren.
Tijdpad:
Ecosyseemherstel zal waarschijnlijk binnen enkele jaren optreden.
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72. Ecologisch geoptimaliseerde koelwaterinname
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Energiecentrales [8]

Deelgebied:

Middengedeelte en monding

Richt zich op (DPSIR):

Pressure (inname koelwater)

Grijpt aan op:

Soorten

Beschrijving:
Volgens [3] heeft deze maatregel tot doel de wijze van koelwaterinname te verbeteren om ecologische
neveneffecten te verminderen en is dus primair gericht op het verminderen van drukfactoren
(pressures). De middelen zijn gericht op financiële steun van technische ontwikkelingen, opleggen van
beperkingen en het geven van financiële prikkels, en het uitvoeren van onderzoeksprojecten.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Koelwaterinname heeft effect op vis. Vooral kleine vis (<15cm) is gevoelig voor inzuiging van water.
Uitzondering vormen grotere exemplaren van vissoorten die doelbewust stroomafwaarts migreren.
Onderzoek naar inname van de Eemscentrale liet zien dat het ingezogen visbestand bestond uit: haring
(37%), kleine zeenaald (23%), glasgrondel (20%) en brakwatergrondel (14%). Effecten op populaties
zijn onduidelijk. Soorten met een duidelijk migratiegedrag zijn extra kwetsbaar (oa aal, stekelbaars,
prikken) [21]. De effecten op individuele vis zijn ernstig. Een gedeelte van de ingezogen vissen zal
sterven (10-90% afhankelijk van de soort). Een ander gedeelte zal via een visretoursysteem weer
terugkeren in de zee, al dan niet beschadigd. Daarnaast worden in het Eemshavengebied naast de al
bestaande energiecentrales, vergelijkbare initiatieven op het gebied van energieopwekking ontplooid. In
het gebied komen botervis, brakwatergrondel, harnasmannetje, kleine zeenaald, slakdolf en de rivierprik
voor, allen beschermde inheemse diersoorten onder de Flora- en faunawet. Er kan verondersteld worden
dat wanneer individuele centrales geen of een verwaarloosbaar klein effect op de vispopulaties hebben,
centrales cumulatief wel een duidelijk negatief effect hebben op vispopulaties. Echter, studies ontbreken
nog.
Innovatie in de wateronttrekking draagt bij aan populatie behoud of herstel van verschillende vissoorten.
Tijdpad:
Korte termijn.
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73. Beschermingsconcepten, verordeningen en vrijwillige afspraken
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op onderhoudsplannen ter verbetering
van het Eems-Dollard estuarium en de oprichting van een bilaterale samenwerking. Deze maatregel is
niet specifiek genoeg uitgewerkt om verder te kunnen beschrijven.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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74. Onderhoudsplannen tbv leefgebied Otter
Relateert aan

49, 21, 2, 3

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

State (leefgebieden)

Grijpt aan op:

soort

Beschrijving:
Deze maatregel draagt bij aan het behoud van de otter ([3]. De aanwezigheid van de otter is momenteel
"niet significant" beschouwd en een herintroductie van deze soorten wordt echter ondergezocht. Wordt
beschouwd in combinatie met andere maatregelen, zoals 49, 21, 2, 3.
De otter geeft de voorkeur aan grootschalige netwerken en intacte watersystemen voor diens
voedselvoorziening. Otterhabitat bestaat onder andere uit wateren van verschillende dieptes en
stroomsnelheid met kleinschalige veranderingen, vlakke oevers, zand- of grindbanken, rietzones.
Andere maatregelen die dienen om het belang van dijkvoorland als otter leefgebied te herstellen zijn:
-

Jachtverbod en beperking van verkeer

-

Aanplant van oeverbossen en de ontwikkeling van dode rivierarmen en andere stilstaande
wateren

-

Ontwikkeling van een hoge verscheidenheid van verschillende banken en water structuren

-

Het creëren van onderling verbonden gebieden of stukken van het water

-

Verbetering van de kwaliteit van het water

Bijdrage aan ecologisch herstel:
Behoud van de otter.
Tijdpad:
Middellang.

MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Onderhoudsplannen”.
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75. Opstellen van een voor het Eems-Dollard estuarium specifiek inventarisatie- en
monitoringconcept
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op een inventarisatie- en
monitoringconcept specifiek voor het Eems-Dollard estuarium. Deze maatregel betreft geen directe
ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan kennisvergroting maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch
herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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76. ZO Eemshaven/Spijksterpolder: extra monitoring
Relateert aan:

56

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Eemshaven/Spijksterpolder

Deelgebied:

Monding

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op extra monitoring in de
Eemshaven/Spijksterpolder. Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan kennisvergroting maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch
herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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77. Opzetten van Institute for Estuarine Management Eems-Dollard, IEMED
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Alle deelgebieden

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het opzetten van een instituut voor
management van het Eems-Dollard. Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan verbetering van management in het gebied maar
zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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78. Diepzeehaven en anders varen
Relateert aan:

15

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland / Duitsland

Plaats:

Vanaf Eemshaven tot aan het Emder Vaarwater

Deelgebied:

Middengedeelte en monding

Richt zich op (DPSIR):

Pressures (vaargeul, baggeren)

Grijpt aan op:

Proces

Beschrijving:
Zie maatregel 15.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Zie maatregel 15.
Tijdpad:
Zie maatregel 15.
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79. Uitwerken verdere stappen van systeemherstel in het MIRT-onderzoek en deze te
verankeren in IMP-verband
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het uitwerken van verdere stappen
ter verbetering van het Eems-Dollard estuarium. Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het
systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het gebied maar
zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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80. Komen tot een gezamenlijke, regionale inbreng en afspraken in het IMP m.b.t.
doelstellingen en maatregelen tbv systeemherstel
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
oorspronkelijke MIRT titel was: “Mede op basis van het MIRT-onderzoek komen tot een gezamenlijke,
regionale inbreng in het IMP m.b.t. doelstellingen en maatregelen en in IMP-verband afspraken te maken
over de uitvoering van nog noodzakelijk onderzoek op gebied van systeemherstel.”
Dit betreft een management maatregel (response) in IMP-verband en is gericht op:
- een gezamenlijke, regionale inbreng van doelstellingen en maatregelen; en
- afspraken te maken over de uitvoering van nog noodzakelijk onderzoek op gebied van systeemherstel.
Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het gebied maar
zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Mede op basis van het MIRT-onderzoek komen tot een
gezamenlijke, regionale inbreng in het IMP m.b.t. doelstellingen en maatregelen en in IMP-verband
afspraken te maken over de uitvoering van nog noodzakelijk onderzoek op gebied van systeemherstel”.
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81. Bewaken van afspraken en meehelpen oplossen van knelpunten
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het bewaken van afspraken en
meehelpen oplossen van knelpunten. Deze maatregel betreft geen directe ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het gebied maar
zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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82. Bepaling van de betekenis van verschillende wadden in hun functie als
foerageergebied
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Vogelbeheer en inrichtingsplan

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Middengedeelte, Dollard en getijdenrivier (brak)

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige [2]; Soorten [1]

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op (extra) onderzoek naar de betekenis
van verschillende wadden in hun functie als foerageergebied. Deze maatregel betreft geen directe
ingreep in het systeem.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan kennisvergroting maar zal geen directe bijdrage
leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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83. Bewustwording en trots (nader uit te werken)
Relateert aan:

33 en 71

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op stimulatie van bewoners, recreanten,
bedrijven en overheden om trots te worden op het Eems-estuarium en zich bewust te worden van de
kansen van ecologische verbetering [11]. Er is geadviseerd deze maatregel te verbinden aan concrete
projecten, met name het Marconi-project (maatregel 33 en 71).
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het gebied maar
zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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84. Systeem-brede afspraken over E&E samen met Duitsland vormgeven
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het gezamenlijk (Nederland en
Duitsland) maken van systeem-brede afspraken voor vermindering van de slibconcentratie in het water.
Die mogelijkheden worden al in maatregelen binnen het bagger en sedimentmanagementplan
uitgewerkt. Deze maatregel zal dat plan kunnen versterken.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het
estuarium maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

 MIRT titel aangepast. Oorspronkelijke titel: “Systeem-brede afspraken over E&E samen met Duitsland
vormgeven. Samen inzetten op een zodanige vermindering van de slibconcentratie in het water, dat
natuurlijke processen weer hun gang kunnen gaan”.
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85. Meenemen van regionale ambities en maatregelen in het IMP-overleg en de regionale
E&E partijen volwaardig bij het IMP-proces betrekken
Maatregel nr.:

85

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland/Duitsland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het betrekken van regionale partijen
bij het IMP-proces.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het (management)proces ter verbetering van het
estuarium maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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86. Inspannen om LNG als scheepvaartbrandstof te stimuleren
Maatregel nr.:

86

Maatregelcluster:

Geen [1]. Onderdeel van milieu/duurzame energie/biogrondstoffen projecten
[20]

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Drivers (Transport, Havens/Scheepvaart)

Grijpt aan op:

Effecten van bestaand gebruik en beheer

Beschrijving:
De Werkgroep 'Waddenfondsaanvraag' heeft zes projecten in het kader van milieu/duurzame
energie/biogrondstoffen beschreven en geanalyseerd [20]. De projecten zijn gericht op ontwikkeling in
het kader van Ecologie & Economie in Balans. Een van de projecten betreft ‘LNG als brandstof’, met als
initiatiefnemers Energy Valley/VOPAK/Groningen Seaports samen met havens van Den Helder, Harlingen,
Rotterdam. De infrastructuur voor LNG-levering zal moeten worden aangelegd. In eerste aanleg voor
offshore/veerdiensten aan de zeezijde en pendeldiensten (vrachtwagens, binnenvaart) aan de landzijde.
De maatregel is bewezen effectief in het reduceren van gasvormige emissies. Financiering voor de
maatregel en mogelijkheden voor realisatie worden door de initiatiefnemer (Energy Valley) onderzocht.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
LNG veroorzaakt als brandstof minder schadelijke emissies naar de lucht dan zware stookolie/dieselolie.
Deze maatregel zal bijdragen aan een vermindering van de gasvormige emissies in het gebied.
Gasvormige emissies vormen echter geen onderdeel van het probleem in de Eems-Dollard. De maatregel
zal daarom geen/nauwelijks bijdrage leveren aan ecologische verbetering van het gebied.
Tijdpad:
Aangezien er geen verbetering wordt bereikt met deze maatregel is het tijdpad van herstel niet relevant.
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87. Walstroom GSP
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen [1]. Onderdeel van milieu/duurzame energie/biogrondstoffen projecten
[20]

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Drivers (Transport, Havens/Scheepvaart)

Grijpt aan op:

Effecten van bestaand gebruik en beheer

Beschrijving:
De Werkgroep 'Waddenfondsaanvraag' heeft zes projecten in het kader van milieu/duurzame
energie/biogrondstoffen beschreven en geanalyseerd [20]. De projecten zijn gericht op ontwikkeling in
het kader van Ecologie & Economie in Balans. Een van de projecten betreft ‘Walstroom’, met als
initiatiefnemers Groningen Seaports (GSP) samen met private bedrijven in de havens. Schepen in de
haven wekken nu elektriciteit op met hun eigen motoren en haveninstallaties werken vaak op dieselolie.
Dit geeft grote lokale emissies. Deze kunnen worden voorkomen door levering van elektriciteit in de
haven en aanpassing van haveninstallaties en schepen daaraan.
De maatregel is bewezen effectief in het reduceren van gasvormige emissies. Financiering voor de
maatregel en mogelijkheden voor realisatie worden door de initiatiefnemer (GSP) onderzocht.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan een vermindering van de gasvormige emissies in het gebied.
Gasvormige emissies vormen echter geen onderdeel van het probleem in de Eems-Dollard. De maatregel
zal daarom geen/nauwelijks bijdrage leveren aan ecologische verbetering van het gebied.
Tijdpad:
Aangezien er geen verbetering wordt bereikt met deze maatregel is het tijdpad van herstel niet relevant.
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88. Masterplan utilities
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen [1]. Onderdeel van milieu/duurzame energie/biogrondstoffen projecten
[20]

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Drivers (Industrie)

Grijpt aan op:

Effecten van bestaand gebruik en beheer

Beschrijving:
De Werkgroep 'Waddenfondsaanvraag' heeft zes projecten in het kader van milieu/duurzame
energie/biogrondstoffen beschreven en geanalyseerd [20]. De projecten zijn gericht op ontwikkeling in
het kader van Ecologie & Economie in Balans. Een van de projecten betreft ‘Levering van groene utilities
en toepassing van reststoffen als grondstof/energiedrager ’, met als initiatiefnemers bedrijven verzameld
in SBE en EDG tezamen met GSP en NOM. Het doel van het project wordt als volgt beschreven [20]:
“Levering van elektriciteit uit efficiënte omzetting of duurzame bronnen (‘greengrid’) en het uitwisselen
van reststoffen tussen bedrijven, t.b.v. inzet als brandstof of grondstof, waardoor besparingen (economie
en milieu) bereikt kunnen worden. Gedacht wordt aan syngas/H2, CO2, glycerine, warmte en
proceswater”. De project groep is gestart met het opstellen van een Masterplan Utilities. Het Masterplan
moet meer inzicht geven in belangen en rollen van actoren. De maatregel is dus nog geen directe
ingreep in het systeem.
De maatregel zal inzicht geven in de mogelijkheden voor emissiereductie.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zal bijdragen aan de mogelijkheden voor vermindering van emissies door bedrijven in
het gebied. Emissies vormen echter geen onderdeel van het probleem in de Eems-Dollard. De maatregel
zal daarom geen/nauwelijks bijdrage leveren aan ecologische verbetering van het gebied.
Tijdpad:
Aangezien er geen verbetering wordt bereikt met deze maatregel is het tijdpad van herstel niet relevant.
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89. Het vraagstuk van het in goede staat brengen van het Eems-Dollard estuarium de
komende jaren op de agenda van het MIRT zetten. Onderzoeksopdracht formuleren
en regionale E&E partijen bij het onderzoek betrekken.
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het opzetten en mogelijk maken van
onderzoek.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het vergroten van de kennis ter verbetering van
het estuarium maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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90. Verankeren van afspraken in het E&E-uitvoeringsprogramma 2014 e.v. en de
voortgangsbewaking en rapportages hierover te organiseren
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het nakomen van afspraken.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het estuarium
maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.

108 van 123

Rapportnummer C114/14

91. Uitwerking van het uitvoeringsprogramma vastleggen binnen de eigen organisatie in
lopende beleids- en uitvoeringstrajecten, jaarplannen en begrotingen.
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Geen

Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Response

Grijpt aan op:

Overige

Beschrijving:
Dit betreft een management maatregel (response) en is gericht op het nakomen van afspraken.
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Niet van toepassing. Deze maatregel zal bijdragen aan het proces ter verbetering van het estuarium
maar zal geen directe bijdrage leveren aan ecologisch herstel.
Tijdpad:
Niet van toepassing.
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92. Algen/mosselzaadcombinatie
Relateert aan:

-

Maatregelcluster:

Zoneringsplan [1]. Onderdeel van milieu/duurzame energie/biogrondstoffen

projecten [20]
Land:

Nederland

Plaats:

Niet gespecificeerd

Deelgebied:

Niet gespecificeerd

Richt zich op (DPSIR):

Drivers (Visserij)

Grijpt aan op:

Overige aspecten [2] / Habitats [1]

Beschrijving:
De Werkgroep 'Waddenfondsaanvraag' heeft zes projecten in het kader van milieu/duurzame
energie/biogrondstoffen beschreven en geanalyseerd [20]. De projecten zijn gericht op ontwikkeling in
het kader van Ecologie & Economie in Balans. Een van de projecten betreft ‘Algen/mosselzaad
combinatie ’, met als initiatiefnemer Algaecom. Het doel van het project wordt als volgt beschreven [20]:
“Opzetten van grootschalige algenproductie ten behoeve van kweek van mosselzaad, bij gebruik van
restwarmte uit omliggende bedrijven.”
De maatregel wordt te weinig kansrijk geacht [20].
Bijdrage aan ecologisch herstel:
Deze maatregel zorgt voor een nuttig gebruik van afvalwarmte in combinatie met duurzame
schelpdierkweek (minder visserij op zee). Afvalwarmte en visserij vormen echter geen onderdeel van het
probleem in de Eems-Dollard. De maatregel zal daarom geen/nauwelijks bijdrage leveren aan
ecologische verbetering van het gebied.
Tijdpad:
Aangezien er geen verbetering wordt bereikt met deze maatregel is het tijdpad van herstel niet relevant.
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4

Synthese

In Figuur 4.1 staan de maatregelen gecategoriseerd volgens DPSIR (aan de hand van de uitwerking van
[6],). De categorisering naar DPSIR elementen (Figuur 4.1) laat zien dat:
-

Maatregelen nauwelijks op Drivers aangrijpen. Slechts een klein aantal is primair gericht op
innovaties die activiteiten in een bepaalde sector zullen veranderen. Voorbeelden zijn het
aanbieden van walstroom en overgaan van de scheepvaart op LNG.

-

Van de 92 maatregelen zijn er 30 die aangrijpen aan op één of meerdere Pressures. Met name
deze maatregelen grijpen primair aan op de oorzaak van problemen in het systeem. Opvallend is
dat geen van de MIRT maatregelen aangrijpen op geïdentificeerde Pressures “gaswinnen” en
“garanderen zoetwatervoorziening”, en slechts beperkt op “baggeren”. Dit laatste is te verklaren
doordat er weliswaar veel maatregelen relateren aan “baggeren”, maar in deze quick scan zijn
ondergebracht bij de Pressure “vaargeul verdieping/verruiming”. Deze twee maatregelen gaan in
de praktijk echter hand in hand, en deze Pressures zouden dan ook samen beschouwd kunnen
worden.

-

Van de MIRT maatregelen zijn er 46 die aangrijpen op één of meerdere “State” aspecten. Dit zijn
vooral maatregelen in N2000 of KRW verband worden opgevoerd, gericht op het vergroten van
kwaliteit en areaal van leefgebieden. Vaak hebben deze maatregelen vooral lokaal effect op
habitatontwikkeling en soortvoorkomen.

-

Voor alle maatregelen is ingeschat op welk type impact zij zullen aangrijpen, gebaseerd op de
initiële doelstelling van de maatregel, niet de bewezen relatie. Hierbij is opvallend dat er slechts
1 maatregel relateert aan de afname zuurstof en afname primaire productie. In de
maatregelbeschrijvingen wordt nader ingegaan op de bijdrage aan ecologisch herstel.

-

28 maatregelen betreffen zogenaamde “response” maatregelen, gericht op zowel beleids- en
politieke processen, het uitvoeren van onderzoek, monitoring en handhaving. Deze 28
maatregelen dragen bij aan noodzakelijke vervolgstappen, maar zijn expliciet nog geen “schop
in de grond”. Van deze maatregelen is de bijdrage aan ecologisch herstel daarom op dit moment
omschreven als “niet van toepassing”. Dit betekent niet dat deze maatregelen dat op termijn
ook niet zullen zijn.

Het is duidelijk dat de maatregelen op verschillende aspecten van de Eems Dollard problematiek
aangrijpen. Van de maatregelen zijn er 31 van dien aard dat ze gebiedsoverschrijdend effect kunnen
hebben (Tabel 1). Deze zijn meestal geassocieerd met de aspecten slibhuishouding, getijdemping en
getij-asymmetrie. De effectbeoordeling (vervolgstudie) zal de significantie hiervan verder evalueren. 38
maatregelen hebben vooral een lokaal effect. Deze komen grotendeels overeen met de op leefgebieden
gerichte maatregelen. Deze maatregelen zijn van waarde voor specifieke habitatontwikkeling en
soortvoorkomen, maar dragen niet bij aan ecosysteembrede problematiek van de slibhuishouding,
getijdemping en getij-asymmetrie.
Veel maatregelen of overkoepelende concepten zullen in relatie tot elkaar moeten worden beschouwd
omdat ze onderdeel vormen van een maatregelcluster (zie maatregelbeschrijvingen). Ook komt het voor
dat maatregelen eenzelfde type aanpak of doel hebben. In Figuur 4.2 is de relatie tussen de 92
maatregelen schematisch weergegeven. Het betreft nadrukkelijk een eerste aanzet. Maatregelen kunnen
cumulatief, synergistisch, maar wellicht ook antagonistisch uitwerken. In deze studie is daar geen nadere
uitwerking aan gegeven en de nadere uitwerking is een aanbeveling voor vervolgtrajecten in MIRT.
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Tabel 1 Overzicht van de invloedsfeer van de maatregelen
Totaal

Maatregelnummers

aantal
Gebiedsoverschrijdend

Lokaal

112 van 123

31

38

1

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

17

18

19

20

21

30

31

46

49

59

61

63

68

69

70

73

73

78

22

23

29

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

62

64

65

66

67

71

72

82
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Figuur 4.1 Maatregelen gecategoriseerd volgens DPSIR (zoals uitgewerkt in [6]).
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Leemten in kennis

Bij het beschrijven van de maatregelen en het bestuderen van de bronnen vonden we de volgende
leemten in kennis:


Maatregelen die direct aangrijpen op de hydrodynamiek dragen bij aan een verbeterde
getijdewerking. De gevolgen daarvan zijn echter onduidelijk. Als gevolg van de effecten op
stroomsnelheid en schuifspanning is minder vertroebeling en mogelijk verbetering van het
zuurstofgehalte (indirect effect) mogelijk. Anderzijds is er een grotere getij-asymmetrie met
hogere vertroebeling een mogelijk gevolg.



Het verwijderen van de gladde sliblaag uit getijdenrivier zou mogelijk de getijslag kunnen
dempen. Er is echter grote onzekerheid op de effectiviteit van deze maatregel.



De invloed van de afsluiting van de monding op de getij-asymmetrie is niet bekend. Effecten
op de langere termijn zijn onbekend.



De aanleg van een diepzeehaven is deels onderzocht. Door het verminderen of stoppen met
baggeren zal naar verloop van tijd de vaargeul ondieper worden maar de gevolgen daarvan
op het getij zijn onzeker. Wat de specifieke uitwerking van de maatregel is, is dus nog
onduidelijk.



De effecten van hermeandering van de Eems via de Dollard op troebelheid en ecologie zijn
moeilijk te voorspellen en vereisen nader onderzoek met slibhuishoudings- en ecologische
modellen.



Het vergroten van de komberging zal waarschijnlijk lokaal de slibvang verhogen. Onduidelijk
is:
o Het effect op het gehele systeem (slibinvang, troebelheid);
o Of en waar laaggelegen polders liggen die technisch gezien kunnen fungeren als
slibinvang;
o Het effect van meerdere polders (wisselpolders) in te zetten;
o De effecten op ecologie (primaire productie) en waterkwaliteit.



Zolang de aard en schaal van de maatregel ‘het naar achteren verleggen van de hoofddijklijn’
niet nader is uitgewerkt kan de bijdrage niet goed gekwantificeerd worden.



De bodemberoering door o.a. garnalen en schelpdiervisserij en effecten daarvan op bestaand
zeegras is onduidelijk.



De toegevoegde waarde van het afbreken of afvlakken van oeverbeschoeiingen(maatregel
49) hangt samen met andere maatregelen (36, 38, 43) en moet nog worden geëvalueerd



Effecten op slibhuishouding door aanleg van de dubbele Dollarddijk zijn onduidelijk.



Effecten van de groene Dollarddijk op het hydromorfologische systeem van de Dollard-Eems
zijn onbekend.



De bijdrage van maatregelen voor het behoud van een deelpopulatie van de meervleermuis
aan het herstel is nog onduidelijk.



Er kan verondersteld worden dat wanneer individuele centrales door koelwaterinname geen
of een verwaarloosbaar klein effect op de vispopulaties hebben, centrales cumulatief wel
een duidelijk negatief effect hebben op vispopulaties. Echter, studies ontbreken nog.



Maatregel 73 (beschermingsconcepten, verordeningen en vrijwillige afspraken) is niet
specifiek genoeg uitgewerkt om verder te kunnen beschrijven

Aanbevelingen voor onderzoek

Bij het beschrijven van de maatregelen en het bestuderen van de bronnen vonden we de volgende
aanbevelingen voor onderzoek:


Onderzocht moet worden of in delen van de Geiseleitdam "sleuven" kunnen worden
aangebracht om de stroomsnelheid in het vaarwater bij Emden te verminderen en de
vloedstroom te beperken.



De mogelijke oorzaken van de slibproblematiek en de meerwaarde van een toename van de
circulaire stroming zou nog verder verkend kunnen worden in de studie Verkenning
slibhuishouding Eems-Dollard.



De slibinvang en effecten op de troebelheid door het vergroten van komberging zou als
onderdeel van de studie verkenning slibhuishouding Eems-Dollard nader onderzocht kunnen
worden.



Studies omtrent effecten van slib op ecologie en waterkwaliteit geven slechts een richting
van mogelijke effecten (positieve effecten op waterkwaliteit en ecosysteem). Voor
kwantificering van effecten op de primaire productie of hogere trofische niveaus zijn
aanvullende (model) studies nodig.



Er is onderzoek nodig naar de nutrientenstatus van het complex van kwelders en
brakwaterrietland met duinvegetatie en struwelen bij Rysumer Nacken.



De effectiviteit van het behoud en de ontwikkeling van nagenoeg natuurlijke
ooibosbestanden is afhankelijk van uitvoering maatregel 3 "Revitalisatie van meanders en
nevengeulen" en maatregel 2 “Opening of afbreken van zomerdijken of oeverwallen” [3], en
dient nader te worden onderzocht.



De ontwikkeling van rietvelden in de gebieden tussen Pogum en de Nederlandse grens moet
nog worden onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is de vermindering van intensiteit van de
kwelderbeweiding. De ontwikkelingen van de gebieden in de zuidelijke vennen Nendorper
dijk, op de Bingumer zand en Bingumer dijken moeten worden onderzocht. Het uitgangspunt
hierbij is de terugtrekking van de landbouw.



Kennisopbouw via monitoring studies naar de effecten van begrazing op de
vegetatiestructuur en fauna van kweldergemeenschappen is aanbevolen.



De populatie van de meervleermuis dient te worden gemonitord.
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Accreditatie.
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Bijlage: Overeenkomsten MIRTmaatregelen en IBP lijst
Nr

Maatregel

IBPnummer

IBP

1

Toename van de wateruitwisseling langs de Geise-strekdam

6

M32

factsheetnr
en strekdam zeedijk
2

Opening of afbreken van zomerdijken of oeverwallen

8

M38

3

Meanders en nevengeulen terugbrengen in de natuurlijke

9

M40

toestand
4

Verplaatsen stuw Herbrum (verlengen estuarium)

nvt

nvt

5

Verwijderen gladde sliblaag uit getijdenrivier

nvt

nvt

6

Aanleg van getijdebassins

3

M49

7

Creëren van een meergeuligheid

11

M1

8

Meergeulensysteem-Bocht van Watum

nvt

nvt

9

Monding; afsluiten van de monding

nvt

nvt

10

Geïntegreerd waterloopkundig concept

7

M2

11

Versnellen van de uitvoering van het hydro-morfologisch

nvt

nvt

nvt

nvt

1

M7

modelonderzoek , zodat resultaten uiterlijk eind 2014
beschikbaar zijn
12

Voor eind 2014 nader te onderzoeken op welke wijze een
ecologisch en economisch verantwoord bagger- en
verspreidingsregime kan worden ontwikkeld voor zand en
slib uit de vaargeulen die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn of
komen.

13

Algemene maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater/de waterkwaliteit

14

Bagger- en sedimentmanagementconcept

5

M3

15

Diepzeehaven; aanleg buitengaats diepzee haven

nvt

nvt

16

Herstel zoet-zout overgangen door estuarium

nvt

nvt

17

Aanleg van secundaire wateren

2

M39

18

Meandering; aanleg nieuwe meandergeul Dollard icm

nvt

nvt

infrastructuur (sluizen etc)
19

Vergroten komberging: verbreden estuarium riviergedeelte

nvt

nvt

20

Herstel meergeulensysteem: Revitaliseren Bocht van Watum

nvt

nvt

icm integrale dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
21

Naar achteren verleggen van de hoofddijklijn

10

M37

22

Herstel slibvang Dollard, incl. kwelders

nvt

nvt

23

Structureel verwijderen slib uit NL havens en

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

toegangsgeulen
24

Er naar streven om een groot estuariumproject te
ontwikkelen met stevige verbetermaatregelen voor het
estuarium die gefaseerd worden uitgevoerd vanaf 2015, met
integrale aanpak met betrokken E&E partners

25

RWS en PRW vragen om samen met hen een plan te maken
voor langdurige en uniforme monitoringssystematiek t.a.v.
het slibgehalte in het estuarium

26

Vóór eind 2014 op welke wijze een ecologisch en
economisch verantwoord bagger- en verspreidingsregime

120 van 123

Rapportnummer C114/14

ontwikkelen voor zand en slib dat sedimenteert in de
Eemshaven en de haven van Delfzijl. Maatregelen treffen
waardoor het storten van baggerspecie de primaire
productie van het estuarium zo weinig mogelijk verstoort.
Begin 2015 de eerste concrete maatregelen te nemen.
27

Vóór eind 2014 onderzoeken of en zo ja hoe het slib dat

nvt

nvt

nvt

nvt

sedimenteert in de Eemshaven en de haven van Delfzijl
economisch verantwoord uit het estuarium kan worden
gehaald. Filosofie daarbij is het benutten van de potentie
van slib als schone nuttige grondstof. Faciliteren via E&E.
28

Bij alle projecten, ook langs de randen, nagaan of en zo ja
hoe deze kunnen bijdragen aan het verminderen van de
slibbelasting en slibconcentratie in het estuarium. Eerste
aanzet daartoe is uitgewerkt voor de in hoofdstuk 6
genoemde projecten. De initiatiefnemers vragen voor de
verdere uitwerking hulp van PRW.

29

Komberging; plan Braaksma (15 km2 binnendijks)

nvt

nvt

30

Aanwijzing van een overgangszone

4

M6

31

Herstel Westerwoldse Aa

12

M33

32

Zoet water; verplaatsen van de totale zoetwater uitstroom

nvt

nvt

bij Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl door aanleg van
aanvoerkanaal
33

Marconi fase 2

nvt

nvt

34

Aanleg wisselpolders Nederland

nvt

nvt

35

Aanleg van pionierzones ter beperking van erosieprocessen

14

M11

36

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van

18

M46

19

M48

20

M14

21

M42

17

M43

22

M47

23

M41

24

M12

soortenrijke ruigte-gemeenschappen in associatie met
rietlanden
37

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van de
nagenoeg natuurlijke stilstaande wateren en afgesneden
oude armen

38

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van het
complex van kwelders en brakwaterrietland met
duinvegetatie en struwelen

39

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van
nagenoeg natuurlijke ooibosbestanden

40

Maatregelen voor het behoud van de nagenoeg natuurlijke
stilstaande oppervlaktewateren

41

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van
vlakland-hooilanden in complex met nat weidegebied of
kalkgrasland

42

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van
mesofiel grasland

43

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van
rietlandzones

44

Vermindering of staken van het lozen van pekel

26

M8

45

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van de

30

M13

13

M36

lagune en schelpenbank
46

Aanleg van ondiep-waterzones
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47

Inrichting van storingvrije / storingarme gebieden in het

15

M24

25

M10

aquatische milieu voor de ontwikkeling van de resterende
zeegrasbestanden en de typische daarmee gepaard gaande
fauna en flora
48

Maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van
kweldergemeenschappen

49

Afbreken of afvlakken van oeverbeschoeiingen

27

M9

50

Behoud, ontwikkeling en herpopulatie van eulitorale en

29

M27

31

M29

16

M25

sublitorale mosselbanken
51

Onderzoeksprogramma voor het uitbrengen van harde
substraten

52

Onderzoek / monitoring voor het verkrijgen van inzicht met
betrekking tot de verspreiding en herpopulatie van
zeegrasbestanden

53

Opruimen van de Griesberg

nvt

nvt

54

Dubbele Dollarddijk

nvt

nvt

55

Uitvoeren project Polder Breebaart

nvt

nvt

56

Uitvoeren project Spijksterpolder

nvt

nvt

57

Groene Dollarddijk

nvt

nvt

58

Behoud / bevordering van foerageerhabitats in de buurt van

37

M45

broedhabitats
59

Maatregelen voor de kolonisatie/herpopulatie van soorten

41

M50

60

Behoud van de habitatkwaliteit voor de bruinvis

33

M30

61

Maatregelen voor het behoud van een deelpopulatie van de

42

M31

43

M18

38

M5

32

M23

meervleermuis
62

Duurzame organisatie van de visserij, regeling inzake een
visserij-beheerplan

63

Handelingsrichtlijn voor onderhoudswerkzaamheden in de
vaargeul en het vermijden van aanzienlijke geluidsoverlast

64

Rekening houden met het belang van onbelemmerde
vliegcorridors bij de controle van ingrepen tussen foerageeren slaapplaatsen en andere met elkaar verbonden
deelhabitats (bijvoorbeeld bij het zoeken naar locaties voor
windenergie-installaties)

65

Behoud van de habitatkwaliteit voor de zeehond

34

M16

66

Uitwerking en implementering van beschermende

35

M20

36

M22

45

M17

39

M51

nvt

nvt

nvt

nvt

bepalingen, verordeningen en vrijwillige afspraken voor een
duurzaam behoud van storingvrije broedplaatsen
67

Maatregelen voor het behoud, de verbetering en de
dwarsverbinding van habitats van de broed- en gastvogels

68

Verbouwen of afbreken van spuisluizen en gemalen om ze
passeerbaar te maken of de passeerbaarheid te verbeteren

69

Uitwerking en implementering van beschermende
bepalingen, verordeningen en vrijwillige afspraken voor een
duurzaam behoud van ongestoorde pleister- en
foerageerplaatsen voor gastvogels

70

Maatregelen tegen de verdere immigratie en verspreiding
van invasieve soorten

71

Marconi fase 1
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72

Ecologisch geoptimaliseerde koelwaterinname

44

M19

73

Beschermingsconcepten, verordeningen en vrijwillige

53

M44

afspraken
74

Onderhoudsplannen

54

M15

75

Opstellen van een voor het Eems-Dollard estuarium specifiek

47

M28

inventarisatie- en monitoringconcept
76

ZO Eemshaven/Spijksterpolder: extra monitoring

nvt

nvt

77

Opzetten van Institute for Estuarine Management Eems-

nvt

nvt

Dollard, IEMED
78

Diepzeehaven en anders varen

nvt

nvt

79

Uitwerken verdere stappen van systeemherstel in het MIRT-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

46

M21

onderzoek en deze te verankeren in IMP-verband
80

Mede op basis van het MIRT-onderzoek komen tot een
gezamenlijke, regionale inbreng in het IMP m.b.t.
doelstellingen en maatregelen en in IMP-verband afspraken
te maken over de uitvoering van nog noodzakelijk onderzoek
op gebied van systeemherstel.

81

Bewaken van afspraken en meehelpen oplossen van
knelpunten

82

Bepaling van de betekenis van verschillende wadden in hun
functie als foerageergebied

83

Bewustwording en trots (nader uit te werken)

nvt

nvt

84

Systeem-brede afspraken over E&E samen met Duitsland

nvt

nvt

nvt

nvt

vormgeven. Samen inzetten op een zodanige vermindering
van de slibconcentratie in het water, dat natuurlijke
processen weer hun gang kunnen gaan.
85

Meenemen van regionale ambities en maatregelen in het
IMP-overleg en de regionale E&Epartijen volwaardig bij het
IMP-proces betrekken.

86

Inspannen om LNG als scheepvaartbrandstof te stimuleren

nvt

nvt

87

Walstroom GSP

nvt

nvt

88

Masterplan utilities

nvt

nvt

89

Het vraagstuk van het in goede staat brengen van het Eems-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Dollard estuarium de komende jaren op de agenda van het
MIRT zetten. Onderzoeksopdracht formuleren en regionale
E&E partijen bij het onderzoek betrekken.
90

Verankeren van afspraken in het E&E-uitvoeringsprogramma
2014 e.v. en de voortgangsbewaking en rapportages
hierover te organiseren

91

Uitwerking van het uitvoeringsprogramma vastleggen binnen
de eigen organisatie in lopende beleids- en
uitvoeringstrajecten, jaarplannen en begrotingen.

92

Algen/mosselzaadcombinatie*
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