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Samenvatting

In het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Waddenzee van 2009 is de Waddenzee, met uitzondering van
de Eems-Dollard, aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (HR): Natura
2000-gebied Waddenzee. Het gebied was in 2004 geplaatst op de Europese lijst van Gebieden van
Communautair Belang. Voor de Vogelrichtlijn (VR) was de Waddenzee voor het eerst in 1991
aangewezen. De begrenzing en de doelstellingen zijn daarna gewijzigd bij besluit van 2009. Tevens is
toen overeengekomen dat het ijkjaar voor Vogelrichtlijngebied Waddenzee als onderdeel van Natura
2000-gebied Waddenzee de periode 1999-2003 betreft. De Eems-Dollard maakt onderdeel uit van de
Waddenzee. Omdat in het Eems-Dollard gebied de landsgrens niet vast ligt en hier overleg met
Duitsland aan de orde is, is de aanwijzing van het HR-gebied Eems-Dollard voorlopig uit de aanwijzing
van de Waddenzee als HR-gebied gehouden. De Eems-Dollard is in 2007 aangemeld als
Habitatrichtlijngebied en in 2008 geplaatst op de Europese lijst van Gebieden van Communautair
Belang. De Eems-Dollard werd al wel tegelijk met de rest van de Waddenzee als VR-gebied
aangewezen in 1991.
De aanwijzing van de Eems-Dollard als Habitatrichtlijn-/ Natura 2000-gebied zal in 2016 plaatsvinden.
Die aanwijzing vindt plaats door een wijzigingsbesluit van de Aanwijzing Waddenzee. In dit
wijzigingsbesluit wordt geregeld dat het habitattype H1130 estuaria wordt toegevoegd aan
Habitatrichtlijngebied Waddenzee. Dit habitattype komt specifiek voor in de Eems-Dollard. Voor zover
habitattypen en of soorten ook voorkomen binnen de uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied
Waddenzee (zijnde de begrenzing van Habitatrichtlijngebied Eems-Dollard) gelden de doelstellingen
zoals deze zijn opgenomen in het Aanwijzingsbesluit Waddenzee (2009) ook in deze
gebiedsuitbreiding.
Het Ministerie van Economische Zaken heeft het voornemen om bij de aanwijzing voor het habitattype
1130 een behoudsdoel voor oppervlakte en een verbeterdoel voor kwaliteit te stellen.
In dit document is uitgewerkt welke verbeteringen van de natuurkwaliteit behaald moeten worden in
de Eems-Dollard bij aanwijzing tot Habitatrichtlijngebied. Specifiek voor habitattype estuaria (H1130)
is de vraag hoe de toestand van het habitattype is verslechterd, verbeterd of gelijk gebleven ten
opzichte van 2008 (jaar van plaatsing van de Eems-Dollard op de lijst van Gebieden van
Communautair Belang). Omdat in het Eems-Dollardgebied ook kwelders voorkomen is hiervoor de
vraag hoe de toestand van de hier aanwezige habitattypen is verslechterd, verbeterd of gelijk
gebleven ten opzichte van 2004 (jaar van plaatsing van de Waddenzee op de lijst van Gebieden van
Communautair Belang). Ook is in dit document aandacht gegeven aan de toestand van de beschermde
habitatrichtlijnsoorten ten opzichte van 2008 (jaar van plaatsing van de Eems-Dollard op de lijst van
Gebieden van Communautair Belang). Tevens is gekeken naar de toestand met betrekking tot de
broedvogels en niet-broedvogels met als referentieperiode 1999-2003.
H1130
Dat er voor H1130 in het Eems-Dollard gebied een behoudsdoel is gesteld voor het oppervlakte
betekent dat het oppervlak (15.365 ha) minimaal behouden moet worden. Voor de kwaliteit is een
verbeterdoel vastgesteld. Het verbeterdoel voor H1130 omvat de kwaliteitskenmerken
mosselbanken en zeegrasvelden. Zeegrasvelden en mosselbanken vormen namelijk een
kenmerkend onderdeel van de goede structuur en functie van H1130. Als referentietoestand voor
H1130 geldt het jaar 2008 (jaar van plaatsing van de Eems-Dollard op de lijst van Gebieden van
Communautair Belang). Het blijkt dat de afname van zeegras en mosselbanken op De Hond-Paap en
Voolhok zich na 2008 heeft doorgezet, waarbij beide anno 2015 (zo goed als) verdwenen zijn.
Vergeleken met het referentiejaar 2008 is de oppervlakte zeegras afgenomen van zo’n 50 ha in 2008
tot 0 ha in 2015. De oppervlakte mosselbanken is afgenomen van 118,3 ha in 2008 tot 12,8 ha in
2015. In de doelstellingen voor het Aanwijzingsbesluit HR-gebied Eems Dollard wordt een zo spoedig
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mogelijk herstel van zeegrasvelden en mosselbanken genoemd. Een verbetering wordt bereikt
wanneer het areaal groter is dan in referentiejaar 2008.
H1310A en H1330A
Tussen 2006 en 2012 is het totale oppervlakte aan kwelders in de Punt van Reide en Dollard
afgenomen met 46,44 ha. De pionierkwelders H1310A zijn juist toegenomen met 20,78 ha. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de meeste pionierkwelders omringd liggen door H1330A en dus
eigenlijk meer secundaire pionierzone is. De oppervlakte lage, midden en hoge kwelderzones
(H1330A) is afgenomen met 61,15 ha. Er is niet alleen afname van oppervlakte, maar ook afname van
de kwaliteit van H1330A opgetreden.
Habitatrichtlijnsoorten
Voor een aantal soorten zijn voor de Waddenzee uitbreidingsdoelstellingen voor de populatie
geformuleerd: “behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie”. Doordat HR-gebied
Eems-Dollard wordt toegevoegd aan HR-gebied Waddenzee gaan de doelstellingen voor HR-gebied
Waddenzee ook in de Eems-Dollard gelden. Deze uitbreidingsdoelstellingen zijn voor de Eems-Dollard
relevant voor de trekvissen Zeeprik, Rivierprik en Fint en voor de Gewone Zeehond.
Voor de Zeeprik, Rivierprik en Fint bestaan geen geschikte gegevens over de populatieomvang.
Volgens het Aanwijzingsbesluit Waddenzee (2009) zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk binnen
de begrenzing van het HR-gebied. In de doelstellingen voor het Aanwijzingsbesluit HR-gebied Eems
Dollard wordt het bieden van een goed functionerende trekroute voor vissen expliciet genoemd. Dit
kan worden bereikt door de concentraties slib (inclusief de organische fractie) in het water niet
zodanig hoog te laten worden dat zuurstofarme omstandigheden optreden.
De populatieomvang van de Gewone Zeehond in deelgebied Eems-Dollard is toegenomen van 236 in
2008 naar 465 in 2015.
Biodiversiteit bodemdieren
In de doelstellingen voor het Aanwijzingsbesluit HR-gebied Eems Dollard wordt het herstellen van een
optimaal bodemleven expliciet genoemd. De soortengemeenschappen van bodemdieren volgen een
gradiënt in de Eems-Dollard die loopt van een zout en zandig mondingsgebied naar een brakke en
slikkige Dollard. Voor een optimaal bodemleven in het estuarium is het van belang dat deze gradiënt
wordt gehandhaafd met optimale concentraties slib, organische stof en nutriënten. Een directe
verbetering van de kwaliteit van de bodem kan bereikt worden door het verwijderen van de griesberg.
Vogelrichtlijnsoorten
Strikt genomen hebben de doelstellingen voor (broed)vogels niets te maken met de aanwijzing van de
Eems-Dollard als Habitatrichtlijngebied. De doelen in het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Waddenzee
van 2009 met betrekking tot vogels gelden voor Waddenzee + Eems-Dollard.
De Waddenzee (inclusief Eems-Dollard) is aangewezen voor dertien broedvogelsoorten uit de
Vogelrichtlijn. Voor Eider, Kluut, Strandplevier en Dwergstern zijn verbeterdoelen geformuleerd.
Met uitzondering van Kluut komen de andere drie soorten thans niet als (regelmatige) broedvogel in
de Eems-Dollard voor. Verder is de Waddenzee aangewezen voor 39 niet-broedvogelsoorten. Voor
Toppereend, Eider, Scholekster, Kanoet en Steenloper zijn verbeterdoelen geformuleerd. Als
referentiejaar dient de periode 1999-2003 genomen te worden. In vergelijking met overige delen van
de Waddenzee zijn de aantallen van deze soorten in de Eems-Dollard laag. Scholekster en Kanoet
vertonen in de periode 1996-2010 een positieve trend.
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Onderstaande tabel vat de resultaten van deze studie samen. Het beschrijft de veranderingen in
habitattypen en –soorten t.o.v. de referentie.
Aspect

Verandering t.o.v. referentie

Opmerking

Habitattype H1130
Zeegras

van 50 ha in 2008 naar 0 ha in 2015

Mosselbank

van 118,3 ha in 2008 naar 12,8 ha in
2015

Kwelderhabitattypen
H1310A

Toename met 20,8 ha tussen 2006 en
2012

H1310B

Een zeer geringe toename met 0,26
ha tussen 2006 en 2012

H1320

Een afname met 6,33 ha tussen 2006
en 2012

H1330A

Afname met 61,2 ha tussen 2006 en
2012 en afname kwaliteit.

Trekvissen
Zeeprik

Populatieomvang onbekend

Rivierprik

Populatieomvang onbekend

Fint

Populatieomvang onbekend

Zeehonden
Gewone Zeehond

Eems-Dollard: van 236 individuen in
2008 naar 465 in 2015

Broedvogels
Lepelaar

--

Geen trend: spaarzame broedvogel

Eider

--

Soort broedt niet regelmatig in gebied

Bruine Kiekendief

afname in Groningen

Aantallen laag

Kluut

Afname < 5% jaar Groningen

Data Eems-Dollard ontbreken nog

Bontbekplevier

--

Geen trend: aantallen laag

Strandplevier

--

Geen trend: onregelmatige broeder

Visdief

Afname

Noordse Stern

Afname

Dwergstern

--

Geen trend: onregelmatige broeder

Bergeend

Toename

Aantallen in referentieperiode laag

Wintertaling

Afname

Pijlstaart

Ontwikkeling onduidelijk

Wilde Eend

Afname

Scholekster

Toename

Aantallen in referentieperiode laag

Kluut

Toename

Aantallen in referentieperiode laag

Bontbekplevier

Toename

Aantallen in referentieperiode laag

Zilverplevier

Ontwikkeling onduidelijk

Kanoet

Toename

Afwezig in referentieperiode

Bonte Strandloper

Afname

Aantallen in referentieperiode laag

Rosse Grutto

Afname

Wulp

Toename

Aantallen in referentieperiode laag

Zwarte Ruiter

Afname

Aantallen in referentieperiode hoog

Tureluur

Afname

Groenpootruiter

Toename

Niet-broedvogels

Aantallen in referentieperiode laag

Consequenties voor de aanwijzing van HR-gebied Eems-Dollard
Voor de aanwijzing van de Eems-Dollard als Habitatrichtlijngebied is relevant dat het oppervlakte van
de H1130-kwaliteitskenmerken mosselbanken en zeegrasvelden sterk is afgenomen t.o.v. het
referentiejaar 2008. Een verbeterdoelstelling voor H1130 houdt in dat de toestand in 2008 verbeterd
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moet worden zodat daarmee dus een verbetering van de kwaliteit van H1130 wordt bereikt. Deze
verbetering is te bereiken door (de randvoorwaarden voor) het voorkomen van kenmerkende
onderdelen van de goede biotische structuur en functie van habitattype H1130 te verbeteren, zoals
schelpdierbanken, schelpkokerwormvelden en zeegrasvelden. Er heeft een afname plaatsgevonden
van kwelders, niet alleen in oppervlakte maar ook in kwaliteit van H1330A, veroorzaakt door
overbeweiding en vertrapping door vee. Een ander beheer van de kwelders van de Dollard kan zorgen
voor verbetering van de kwaliteit. Voor de habitatrichtlijnsoorten Zeeprik, Rivierprik en Fint is het van
belang dat de concentraties slib (inclusief de organische fractie) in het water niet zodanig hoog worden
dat zuurstofarme omstandigheden optreden. Een directe verbetering van de kwaliteit van de bodem
kan bereikt worden door het verwijderen van de griesberg voor Delfzijl.

IMARES rapport C054/16

| 7 van 43

1

Inleiding

1.1 Achtergrond
De Eems-Dollard maakt onderdeel uit van de Waddenzee. Omdat in het Eems-Dollard gebied de
landsgrens niet vast ligt en hier overleg met Duitsland aan de orde is, is de aanwijzing van het
Habitatrichtlijn-gebied (HR-gebied) Eems-Dollard uit de aanwijzing van de Waddenzee in 2009 als HRgebied gehouden. De Eems-Dollard is al wel tegelijk met de rest van de Waddenzee als Vogelrichtlijngebied (VR-gebied) aangewezen in 1991. De aanwijzing van de Eems-Dollard als Habitatrichtlijn-/
Natura 2000-gebied zal binnenkort plaatsvinden. Duitsland heeft de procedure voor aanwijzing van de
Eems-Dollard ook gestart.
De aanwijzing van de Eems-Dollard als HR-gebied vindt plaats door een wijzigingsbesluit van de
Aanwijzing Waddenzee. In dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat het habitattype H1130 estuaria
wordt toegevoegd aan Habitatrichtlijngebied Waddenzee. Dit habitattype komt binnen de Waddenzee
specifiek voor in de Eems-Dollard. Voor zover habitattypen en of soorten ook voorkomen binnen de
uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied Waddenzee (zijnde de begrenzing van Habitatrichtlijngebied
Eems-Dollard), gelden de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het Aanwijzingsbesluit
Waddenzee (2009) ook in deze uitbreiding.
H1130 Estuaria
Voor het habitattype H1130 is een natuurlijke estuariene dynamiek de belangrijkste kwaliteitseis aan
de omgeving. Een open verbinding met de zee en de rivier is hiertoe essentieel voor een goed
functioneren van het habitattype én het habitattype heeft voldoende ruimte nodig zodat alle
essentiële processen kunnen doorgaan.
De aanvoer van zoetwater is continu en natuurlijk. Het aangevoerde rivierwater heeft een voldoende
waterkwaliteit en is matig voedselrijk tot voedselrijk. De hydrologische processen, op hun beurt weer
mede sturend voor het sedimentgehalte in het water, zijn in sterke mate afhankelijk van de
geomorfologie van het gebied.
De diepte van de zone waarin voldoende zonlicht doordringt voor fotosynthese is gering en kan heel
erg verschillen door seizoensgebonden vertroebeling van het water. In de Westerschelde is deze zone
bijvoorbeeld slechts 5 - 20% van de gehele waterkolom.
Slecht afbreekbare stoffen, die zich dikwijls hechten aan fijn slib en organisch materiaal, hebben
risico’s door de opeenhoping in de voedselketen. Voorbeelden van stoffen waarvan bekend is dat zij
negatieve effecten hebben zijn bestrijdingsmiddelen (zoals drins), polychloorbifenylen (PCB’s) en
anti-aangroeimiddelen zoals tributyltin (TBT).
Estuariene dynamiek leidt tot geleidelijke overgangen van diep naar ondiep, van droog naar nat, van
zoet naar zout, van hoogdynamisch naar laagdynamisch en van zand naar slib. Hierdoor ontstaat een
grote ruimtelijke en temporele variatie in leefomstandigheden voor planten en dieren.
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1.2 Probleemstelling
Het Ministerie van Economische Zaken heeft het voornemen om bij de aanwijzing voor het habitattype
1130 een behoudsdoel voor oppervlakte en een verbeterdoel voor kwaliteit te stellen:
Doelstellingen HR-gebied Eems-Dollard H1130 Estuaria
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting: Dit habitattype komt voor in het deelgebied Eems-Dollard en verder alleen in de
Westerschelde. De landelijke staat van instandhouding is zeer ongunstig op de aspecten
verspreiding, oppervlakte en kwaliteit. Het landelijke doel is uitbreiding oppervlakte en verbetering
kwaliteit.
In dit gebied kan voor een behoudsopgave voor oppervlakte worden gekozen omdat de
Westerschelde een (veel) belangrijkere bijdrage kan leveren aan de landelijke doelstelling van dit
habitattype dan de Eems-Dollard.
De beoogde kwaliteitsverbetering heeft met name betrekking op het herstellen van een optimaal
bodemleven en het bieden van een goed functionerende trekroute voor vissen. Tot de beoogde
kwaliteitsverbetering behoort ook het zo spoedig mogelijk herstel van zeegrasvelden en
mosselbanken.

IMARES is gevraagd om als deskundige EZ te adviseren om duidelijk te maken welke opgave er ligt in
het Eems-Dollard gebied om de verbeterdoelstelling te realiseren. De grootte van de opgave wordt
vastgesteld door te bepalen wat de huidige status is van habitattypen en –soorten en deze te
vergelijken met de van toepassing zijnde referentietoestand.

1.3 Doel van dit rapport
Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald
moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand
moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin
een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
Specifiek voor habitattype Estuaria (H1130) en de daaronder vallende beschermde
habitatrichtlijnsoorten is dan de vraag of en zo ja hoe de toestand in 2016 (jaar van aanwijzing) is
ten opzichte van 2008 (jaar van plaatsing van de Eems-Dollard op de lijst van Gebieden van
Communautair Belang): verslechterd, verbeterd of gelijk gebleven. Voor de toestand van andere
habitattypen gelegen in het Eems-Dollardgebied dient te worden vergeleken met 2004 (jaar van
plaatsing van de Waddenzee op de lijst van Gebieden van Communautair Belang). Voor de toestand
met betrekking tot de broedvogels en niet-broedvogels geldt als referentieperiode 1999-2003.
Eerst wordt samengevat wat de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura2000-gebied Waddenzee
zijn, dan wordt beschreven wat de Natura2000-waarden van het aan te wijzen habitatrichtlijngebied
Eems-Dollard zijn, en vervolgens wordt ingegaan op de Vogelrichtlijnsoorten in de Eems-Dollard.
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Instandhoudingsdoelstellingen voor
Natura2000-gebied Waddenzee

In het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Waddenzee van 2009 is de Waddenzee aangewezen als
speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn: Natura 2000-gebied Waddenzee. Het gebied was
in 2004 geplaatst op de lijst van Gebieden van Communautair Belang. Het Vogelrichtlijngebied
Waddenzee werd voor het eerst in 1991 aangewezen. De begrenzing en de doelstellingen zijn echter
gewijzigd bij besluit van 2009. In 2008/2009 is een grootscheepse actie geweest waarbij veel Natura
2000-gebieden zijn aangewezen. Daar waar de HR-gebieden overlap hadden met de al eerder
aangewezen VR-gebieden zijn grenzen zo veel mogelijk gelijkgetrokken. Tevens is toen als ijkperiode
voor VR-gebieden de periode 1999-2003 vastgelegd.

2.1 Habitattypen
Voor elk van de aangewezen habitattypen in de Waddenzee geldt een behoudsdoelstelling voor het
oppervlakte, en voor vier habitattypen is een verbeterdoel voor kwaliteit gesteld (zie Tabel 1).
Tabel 1 Lijst met habitattypen waarvoor Habitatrichtlijngebied Waddenzee is aangewezen, met bijbehorende
instandhoudingsdoelstellingen.
Habitattypen

Landelijke SvI

H1110A - Permanent overstroomde zandbanken

Doelstelling

Doelstelling

oppervlakte

kwaliteit

-

=

>

-

=

>

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

=

=

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

+

=

=

H1320 – Slijkgrasvelden

--

=

=

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

=

>

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

=

=

H2110 - Embryonale duinen

+

=

=

H2120 - Witte duinen

-

=

=

=

=

(getijdengebied)
H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied)

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)
H2130B - Grijze duinen (kalkarm)

--

=

>

H2160 – Duindoornstruwelen

+

=

=

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

-

=

=

Legenda:
Staat van Instandhouding (SvI):
+

gunstig

-

matig ongunstig

--

zeer ongunstig

Doelstelling:
=

behoud

>

verbetering
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2.2 Habitatrichtlijnsoorten
Voor een aantal soorten zijn voor de Waddenzee uitbreidingsdoelstellingen voor de populatie
geformuleerd: “behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie”. Doordat HR-gebied
Eems-Dollard wordt toegevoegd aan HR-gebied Waddenzee gaan de doelstellingen voor HR-gebied
Waddenzee ook in de Eems-Dollard gelden. Deze uitbreidingsdoelstellingen zijn voor de Eems-Dollard
relevant voor de trekvissen Zeeprik, Rivierprik en Fint en voor de Gewone Zeehond (zie onder).
Tabel 2. Lijst met habitatrichtlijnsoorten waarvoor de Waddenzee is aangewezen, met bijbehorende
instandhoudingsdoelstellingen.
Habitatrichtlijnsoorten

Landelijke

Doelstelling

Doelstelling

Doelst.

SvI

omvang

kwaliteit

populatie

leefgebied

leefgebied

Vissen
H1095 – Zeeprik

-

=

=

>

H1099 – Rivierprik

-

=

=

>

H1103 – Fint

--

=

=

>

H1364 - Grijze zeehond

-

=

=

=

H1365 - Gewone zeehond

+

=

=

>

-

=

=

=

Zeezoogdieren

Overige
H1014 - Nauwe korfslak
Legenda:
Staat van Instandhouding (SvI):
+

gunstig

-

matig ongunstig

--

zeer ongunstig

Doelstelling:
=

behoud

>

verbetering

2.3 Vogelrichtlijnsoorten
De Waddenzee is aangewezen voor dertien broedvogelsoorten uit de Vogelrichtlijn. Voor Eider, Kluut,
Strandplevier en Dwergstern zijn verbeterdoelen geformuleerd. Met uitzondering van Kluut komen
de drie soorten thans niet als (regelmatige) broedvogel in de Eems-Dollard voor. Verder is de
Waddenzee aangewezen voor 39 niet-broedvogelsoorten. Voor Toppereend, Eider, Scholekster,
Kanoet en Steenloper zijn verbeterdoelen geformuleerd.
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Tabel 3. Lijst met Vogelrichtlijnsoorten (broedvogels) waarvoor de Waddenzee is aangewezen, met
bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen.
Broedvogelsoorten

Landelijke

Doelstelling

Doelstelling

Omvang

SvI

omvang

kwaliteit

populatie

leefgebied

leefgebied

A034 – Lepelaar

+

=

=

430

A063 – Eider

--

=

>

5.000

A081 – Bruine kiekendief

+

=

=

30

A082 – Blauwe kiekendief

--

=

=

3

A132 – Kluut

-

=

>

3.800

A137 – Bontbekplevier

-

=

=

60

A138 – Strandplevier

--

>

>

50

A183 – Kleine mantelmeeuw

+

=

=

19.000

A191 – Grote stern

--

=

=

16.000

A193 – Visdief

-

=

=

5.300

A194 – Noordse stern

+

=

=

1.500

A195 – Dwergstern

--

>

>

200

A222 – Velduil

--

=

=

5
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Tabel 4. Lijst met Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels) waarvoor de Waddenzee is aangewezen, met
bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen.
Niet-broedvogelsoorten

Landelijke

Doelstelling

Doelstelling

SvI

omvang

kwaliteit

leefgebied

leefgebied

Omvang populatie

A005 - Fuut

-

=

=

310

A017 - Aalscholver

+

=

=

4.200

A034 - Lepelaar

+

=

=

520

A037 - Kleine zwaan

-

=

=

1.600

A039 - Toendrarietgans

+

=

=

geen

A043 - Grauwe gans

+

=

=

7.000

A045 - Brandgans

+

=

=

36.800

A046 - Rotgans

-

=

=

26.400

A048 - Bergeend

+

=

=

38.400

A050 - Smient

+

=

=

33.100

A051 - Krakeend

+

=

=

320

A052 - Wintertaling

-

=

=

5.000

A053 - Wilde eend

+

=

=

25.400

A054 - Pijlstaart

-

=

=

5.900

A056 - Slobeend

+

=

=

750

A062 - Toppereend

--

=

>

3.100

A063 - Eider

--

=

>

90.000-115.000

A067 - Brilduiker

+

=

=

100

A069 - Middelste zaagbek

+

=

=

150

A070 - Grote zaagbek

--

=

=

70

A103 - Slechtvalk

+

=

=

40

A130 - Scholekster

--

=

>

140.000-160.000

A132 - Kluut

-

=

=

6.700

A137 - Bontbekplevier

+

=

=

1.800

A140 - Goudplevier

--

=

=

19.200

A141 - Zilverplevier

+

=

=

22.300

A142 - Kievit

-

=

=

10.800

A143 - Kanoet

-

=

>

44.400

A144 - Drieteenstrandloper

-

=

=

3.700

A147 - Krombekstrandloper

+

=

=

2.000

A149 - Bonte strandloper

+

=

=

206.000

A156 - Grutto

--

=

=

1.100

A157 - Rosse grutto

+

=

=

54.400

A160 - Wulp

+

=

=

96.200

A161 - Zwarte ruiter

+

=

=

1.200

A162 - Tureluur

-

=

=

16.500

A164 - Groenpootruiter

+

=

=

1.900

A169 - Steenloper

--

=

>

2.300-3.000

A197 - Zwarte stern

--

=

=

23.000
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3

Habitatrichtlijngebied Eems-Dollard:
Natura2000-waarden

Met de toevoeging van Habitatrichtlijngebied Eems-Dollard aan Habitatrichtlijngebied Waddenzee gaan
de instandhoudingsdoelstellingen zoals deze staan in het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Waddenzee
gelden voor Waddenzee inclusief Eems-Dollard. In het standaardgegevensformulier (SDF) voor
Habitatrichtlijngebied Eems-Dollard (Europese site code NL2007001,
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL2007001, Bijlage I) wordt het
habitattype H1130 genoemd met een oppervlakte van 15.365 ha. Als beschermde soorten worden
genoemd Fint, Rivierprik, Zeeprik en Gewone Zeehond. De overige twee habitatrichtlijnsoorten
van de Waddenzee (Grijze Zeehond en Nauwe Korfslak) waren in aantallen "verwaarloosbaar
aanwezig" (categorie D) bij aanmelding van de Eems-Dollard als HR-gebied. In het EemsDollardgebied komen ook kwelders voor, namelijk in de Dollard en de Punt van Reide. Deze
habitattypen zijn aangemeld als onderdeel van HR-gebied Waddenzee en maken geen onderdeel uit
van H1130.
Tabel 5. Habitattypen en habitatrichtlijnsoorten in het Eems-Dollardgebied.
Habitattypen

Landelijke

Doelstelling

Doelstelling

SvI

oppervlakte

kwaliteit

H1130 - Estuaria

--

=

>

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)*

-

=

=

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)*

+

=

=

H1320 – Slijkgrasvelden*

--

=

=

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)*

-

=

>

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)*

-

=

=

Habitatrichtlijnsoorten

Landelijke SvI

Doelstelling

Doelstelling

omvang leefgebied

kwaliteit

Doelst. populatie

leefgebied
Vissen
H1095 – Zeeprik*

-

=

=

>

H1099 – Rivierprik*

-

=

=

>

H1103 – Fint*

--

=

=

>

+

=

=

>

Zeezoogdieren
H1365 - Gewone zeehond*
Legenda:
* doelstellingen conform HR-gebied Waddenzee
Staat van Instandhouding. (SvI):
+

gunstig

-

matig ongunstig

--

zeer ongunstig

Doelstelling:
=

behoud

>

verbetering

Voor het beoordelen van de vraag welke verbeteringen van de kwaliteit van Natura 2000-waarden
behaald moeten worden in de Eems-Dollard (na aanwijzing als Habitatrichtlijngebied) is de vraag hoe
de toestand van H1130 in 2016 is verslechterd, verbeterd of gelijk gebleven ten opzichte van 2008
(jaar van plaatsing van de Eems-Dollard op de lijst van Gebieden van Communautair Belang).
De habitattypen voor kwelders (H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal), H1310B - Zilte
pionierbegroeiingen (zeevetmuur), H1320 – Slijkgrasvelden, H1330A - Schorren en zilte graslanden
(buitendijks) en H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)) zijn opgenomen bij de
aanmelding van HR-gebied Waddenzee. Daartoe behoren ook de voorkomens van die habitattypen in
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het Eems-Dollardgebied. Voor deze habitattypen geldt het jaar 2004 als referentiejaar (jaar van
plaatsing van de Waddenzee op de lijst van Gebieden van Communautair Belang).
Voor het Habitatrichtlijngebied Eems-Dollard zijn dezelfde doelstellingen voor Zeeprik, Rivierprik, Fint
en Gewone Zeehond van toepassing als voor het totale Natura 2000-gebied Waddenzee. Hiervoor
geldt dat de toestand in het jaar van plaatsing op de lijst van Gebieden van Communautair Belang
geldt als referentietoestand. Voor Habitatrichtlijngebied Eems-Dollard is dit het jaar 2008.
Onderstaand wordt uitgewerkt wat de huidige toestand is van de doelstellingen voor de Eems-Dollard
(voor habitattype, leefgebieden en populatieomvang) en vergeleken met het referentiejaar.

3.1 H1130 - habitattype Estuaria
Voor het oppervlakte van H1130 wordt een behoudsdoel gesteld in het Eems-Dollard gebied. Dit
betekent dat het oppervlak (15.365 ha) minimaal behouden moeten worden. Voor de kwaliteit wordt
een verbeterdoel vastgesteld. Het verbeterdoel omvat de kwaliteitselementen mosselbanken en
zeegrasvelden. Zeegrasvelden en mosselbanken vormen namelijk een kenmerkend onderdeel van de
goede structuur en functie van H1130. Als referentietoestand voor H1130 geldt het jaar 2008 (jaar
van plaatsing van de Eems-Dollard op de lijst van Gebieden van Communautair Belang). Voor het
behalen van de verbeteropgave zal er een verbetering moeten optreden ten opzichte van de situatie in
2008.
Een afname van het areaal aan zeegras en mosselbanken op De Hond-Paap en Voolhok begon al
vóór 2008 en zette zich daarna door, waarbij het zeegras anno 2015 verdwenen is en de
mosselbanken zo goed als verdwenen zijn (Figuur 1, Figuur 2 en Figuur 3).

Figuur 1. Verspreiding en bedekking van Zeegras op de Hond-Paap en Voolhok, 2004-2011. Bron: RWS
MWTL (GIS: K.Kolbe, NLWKN) uit Jager & Kolbe (2013).
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Het grootste oppervlakte aan zeegras werd gevonden in 2003 en sindsdien is het afnemend.
Vergeleken met het referentiejaar 2008 is de oppervlakte zeegras afgenomen van zo’n 50 ha in 2008
(met een bedekkingspercentage van < 1%) tot (waarschijnlijk) 0 ha in 2015.
Naast zeegras is ook bedekking met snavelruppia en/of spiraalruppia bepalend voor de kwaliteit
van habitattype H1130. In de laatste rapportage over zeegraskartering (waarin ook ruppiasoorten
worden meegenomen) wordt geen melding gemaakt van snavelruppia of spiraalruppia in de EemsDollard (Tolman & van den Berg, 2012).

Figuur 2. Frequentie van voorkomen van mosselbanken in het litoraal van de Hond-Paap en Voolhok in de
periode 1995-2011. Bron: Troost et al. (2015). Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in
de Waddenzee in de periode 1992 – 2013. IMARES Rapport C062/15.

Figuur 3. Verspreiding van schelpdierbanken op de Hond-Paap en Voolhok in 2008 (paars: mossel, blauw:
mossel/oester en groen: oester) en 2015 (rood – alleen mosselbank). De hier gepresenteerde gegevens zijn
verzameld binnen WOT in opdracht van EZ. De gegevens over 2015 zijn nog in concept.
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Figuur 4. Samenstelling en oppervlakte van de schelpdierbanken in de Eems-Dollard van 2006 tot en met
2015. De gegevens over 2015 zijn nog in concept.

De oppervlakte en samenstelling van de schelpdierbanken in de Eems-Dollard is de afgelopen jaren
sterk gewijzigd. Op de Hond-Paap was tot en met 2012 een mosselbank aanwezig, het laatste restje
zat op de zuidelijke punt. Daarna zijn alleen nog mosselbanken aanwezig geweest in Voolhok. Ook
deze zijn bijna geheel verdwenen (Figuur 4 en Tabel 6). De grote mosselbank bovenop de Hond-Paap
(2006 en 2007) is eerst vervangen door oesters en deze zijn daarna doodgegaan. De dode
oesterschelpen liggen nog verankerd in de grond.
Vergeleken met het referentiejaar 2008 is de oppervlakte mosselbanken afgenomen van 118,3 ha in
2008 tot 12,8 ha in 2015.
In de doelstellingen voor het Aanwijzingsbesluit HR-gebied Eems Dollard wordt een zo spoedig
mogelijk herstel van zeegrasvelden en mosselbanken genoemd. Een verbetering wordt bereikt
wanneer het areaal groter is dan in referentiejaar 2008.
Tabel 6. Samenstelling en oppervlakte van de schelpdierbanken in de Eems-Dollard van 2006 tot en met
2014. De gegevens over 2015 zijn nog in concept.

Jaar

mossel (ha)

mossel / oester

oester (ha)

2006

122.3

62.1

58.2

2007

154.4

96.6

8.4

2008

118.3

8.6

135.6

2009

133.3

8.6

135.6

2010

65.5

8.6

24.2

2011

65.5

8.6

24.2

2012

65.5

0

0

2013

55.1

0

0

2014

12.8

0

0

2015

12.8

0

0

(ha)
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3.2 Habitattypen voor kwelders
Kwelders komen in het Eems-Dollard gebied voor in de gebieden Punt van Reide en Dollard. Kwelders
maken geen onderdeel uit van H1130.
Er worden zesjaarlijks vegetatieopnamen gemaakt in het VEGWAD meetprogramma van
Rijkswaterstaat. De meest recente opnames komen uit 2012 (Rijkswaterstaat, 2014), 2006
(Rijkswaterstaat 2008) en 1999 (Rijkswaterstaat, 2002). In de rapportages van 2006 en 2012 is
uitgerekend welke oppervlaktes aan habitattypen voorkomen in deze kwelders, Tabel 7.
Tabel 7. Oppervlakte van habitattypes voor kwelders in de Punt van Reide en Dollard voor de jaren 2006 en
2012. Data: Rijkswaterstaat (2008, 2014).

Habitattype

Opp. in 2006 (ha)

Opp. in 2012 (ha)

H1310A

38,55

59,33

H1310B

0

0,26

H1320

8,36

2,03

H1330A

715,98

654,83

Totaal

762,89

716,45

Voor deze habitattypen geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte. Voor H1330A geldt een
verbeterdoelstelling voor kwaliteit en voor de overige typen een behoudsdoelstelling voor kwaliteit.
Hiervoor geldt het referentiejaar 2004. Aangezien er in 2004 geen vegetatieopnamen zijn gemaakt
nemen we voor dit rapport 2006 als uitgangsituatie.
Tussen 2006 en 2012 is het totale oppervlakte aan kwelders in de Punt van Reide en Dollard
afgenomen met 46,44 ha. De pionierkwelders H1310A zijn juist toegenomen met 20,78 ha. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de meeste pionierkwelders omringd liggen door H1330A en dus
eigenlijk meer secundaire pionierzone is. Deze secundaire pionierzone is ontstaan door vernatting als
gevolg van vertrapping door vee. De kwaliteit van H1310A kan verbeterd worden door een ander
begrazingsbeheer toe te passen. De oppervlakte lage, midden en hoge kwelderzones (H1330A) is
afgenomen met 61,15 ha. Dit is deels verdwenen door afslag, maar grotendeels door overbeweiding
en vertrapping waardoor er secundaire pionierzone en zelfs onbegroeid substraat is ontstaan.
Onderstaande figuren geven de ontwikkeling weer van de vegetatiezones in de Dollard volgens de
vereenvoudigde SALT97 classificatie op basis van de RWS-VEGWAD-data.
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3.3 H1095 - Zeeprik, H1099 – Rivierprik en H1103 – Fint
Vanwege de open verbinding tussen de zee en de rivier zijn estuaria belangrijk voor de migratie van
zogenaamde diadrome vissoorten (trekvissen) die het estuarium gebruiken als onderdeel van de
trekroute tussen paai- en opgroeigebied. Het gaat hierbij om soorten als Paling, Bot, Zalm, Fint,
Zeeprik, Rivierprik en Steur. Drie van deze trekvissen zijn genoemd als Natura 2000-doelsoorten voor
de Eems-Dollard, te weten H1095 - Zeeprik, H1099 – Rivierprik en H1103 – Fint. Voor deze soorten
werken de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit Waddenzee (2009) door op het
gebied Eems-Dollard: een behoudsdoelstelling voor de omvang en de kwaliteit van het leefgebied en
een uitbreidingsdoelstelling voor de populatieomvang.
Volgens het Aanwijzingsbesluit Waddenzee (2009) is de omvang van de populatie van deze trekvissen
in de Waddenzee onbekend. De Waddenzee is als doortrekgebied voor de zeeprik en rivierprik en als
doortrek- en opgroeigebied voor de fint van groot belang. Binnen de grenzen van het HR-gebied
Waddenzee zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk, omdat het elders verbeteren van zoet-zout
overgangen van betekenis is voor uitbreiding populatie. De Waddenzee is wel van belang om op
termijn de toegenomen populaties mede een plek te bieden.
In de doelstellingen voor het Aanwijzingsbesluit HR-gebied Eems Dollard wordt het bieden van een
goed functionerende trekroute voor vissen expliciet genoemd. Dit kan binnen de begrenzing van het
habitatrichtlijngebied Eems-Dollard worden geborgd door de concentraties slib (inclusief de organische
fractie) in het water niet zodanig hoog te laten worden dat zuurstofarme omstandigheden optreden,
zie ook paragraaf 3.6.

3.4 H1365 – Gewone Zeehond
Van beide inheemse soorten zeehonden komt alleen Gewone Zeehond regelmatig in het gebied voor.
De aantallen op Hond en Paap in het middengedeelte van de Eems nemen toe sinds 2007. In de
Dollard is ook een positieve trend zichtbaar (Tabel 8, Figuur 5). Vergeleken met het referentiejaar
2008 is de populatieomvang van de Gewone Zeehond toegenomen van 236 naar 465 in 2015.
Tabel 8. Aantal Gewone Zeehonden in het middengedeelte (Hond-Paap), Dollard en totaal voor de EemsDollard. Gebaseerd op de verharingstellingen van gebied 10 (Hond-Paap) en 11(Dollard) die door de
Trilateral Seal Expert Group zijn geselecteerd als zijnde representatief voor de tellingen in de gehele
Waddenzee. Data verzameld door IMARES binnen WOT in opdracht van EZ.

Jaar

Middengedeelte

Dollard

(Hond-Paap)

Eems-

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

96
64
74
84
80
71
119
196
221
209
217

142
108
97

2013
2014
2015

220

169

209
244

237
221

| 22 van 43

|

IMARES rapport C054/16

Totaal

127

141
120
117
146
159
193
74

Dollard

238
172
171
211
221
191
236
342
380
402
291
389
446
465

Figuur 5. Aantalsontwikkeling van Gewone Zeehond in het Natura 2000-gebied Waddenzee gebiedsdeel
Eems-Dollard.

3.5 Typische vissoorten
Naast de hierboven behandelde trekvissen als habitatrichtlijnsoorten is ook de functie als habitat voor
andere typische vissoorten een onderdeel van de kwaliteit van habitattype H1130 estuaria. In het
profiel H1130 worden Bot, Harnasmannetje, Wijting, Zeedonderpad, Haring, Schar, Slakdolf, Spiering,
Schol, Tong, Ansjovis, Botervis en Puitaal genoemd als typische soort van het habitattype. Daarnaast
wordt in het profiel beschreven dat estuaria belangrijke opgroeigebieden zijn voor jonge zeevissen
(bijvoorbeeld voor mariene juveniele soorten zoals Bot, Tong en Zeebaars) en dat het habitattype ook
soorten herbergt die permanent in het overgangswater verblijven (bijvoorbeeld Brakwatergrondel en
seizoensgasten Ansjovis en Snotolf).
De trends in aantallen vis in Nederland worden bijgehouden in de Demersal Fish Survey (DFS) en zijn
goed gedocumenteerd, Figuur 6. Echter, de DFS is niet geschikt voor trendanalyse van alle hierboven
genoemde soorten. Dit heeft te maken met het gebruikte vistuig en het seizoen waarin wordt gevist.
De gegevens van de DFS zijn bv. niet goed geschikt voor het vaststellen van de populatieomvang van
trekvissen.

IMARES rapport C054/16

| 23 van 43

197019902010

Zeedonderpad

Slakdolf

Tongschar

0.0 0.6 1.2 0.00.40.8
0.00.40.8

0.0 1.0 2.0

Schol

Tong

zeenaalden

Kabeljauw

0.0 1.0 2.0

Tarbot

Fint

0 1 2 3

0.00.40.81.2 0.00.40.8
0 2 4 6

0.0 0.4 0.8
0.0 1.02.0

197019902010

Schar

Horsmakreel

0.0 1.0 2.0 0 1 2 3 4

Steenbolk

Harnasmannetje

Dwergbolk

0 2 4 6

Rode_poon

0.00.51.01.5 0 2 4 6

Haring

doornige_stekelba

Gewone_pitvis

Kleine_pieterman

Smelt

Vijfdradige_meun

Zeeprik

0.0 0.4

0 1 2 3

Zeebaars

Botervis

01 23 4 5

197019902010

Sprot

0.0 1.0 2.0

012345

197019902010

1.0

0.00.40.8

zandspieringen

Rivierprik

0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0 1 2 3

Spiering

grondels

0.0

Wijting

Puitaal

Bot

0.0 1.0 2.0

Snotolf

Griet

0.0 0.4 0.8 0 2 4 6

0.01.0 2.0

Mul

Ansjovis

0 12 3 4

Grauwe_poon

0.0 0.5 1.0

0.0 0.4 0.8

Aal

01234

0.0 0.4 0.8

0.0 0.3 0.6 0.0 0.51.0

0.0 1.0 2.0

Dollard
midden
Noord

19701990 2010

1970 19902010

Figuur 6. Aantalsverloop van vissoorten gebaseerd op vangsten in de demersale vissurvey DFS. Aantallen
zijn vierdemachtswortel getransformeerd om pieken uit de trendlijnen te halen. Data: niet gepubliceerde
gegevens van IMARES verzameld binnen WOT in opdracht van EZ.

Tulp (2015) analyseerde de trendgegevens van de DFS voor verschillende deelgebieden waaronder de
Eems-Dollard. Figuur 7 laat de trends in de Eems-Dollard zien in vergelijking met de andere
deelgebieden in Nederland. In de Eems-Dollard is een sterke afname van kabeljauw, wijting, puitaal
en tong. Voor griet is een matige toename en voor rode poon en bot een sterke toename. Voor veel
vissoorten kon geen trend worden vastgesteld.
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Figuur 7. Trends (dichtheden in n/10.000 m2) in de periode 2005-2014 per soort en voor de totale
visbiomassa. ++=sterke toename, +=matige toename, --=sterke afname, -=matige afname, 0=stabiel,
?=onzekere trend. Bron: Tulp (2015). Analyse visgegevens DFS (Demersal Fish Survey) ten behoeve van de
compensatiemonitoring Maasvlakte2. IMARES rapport C080/15.
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3.6 Troebelheid
In het profiel H1130 is opgenomen dat een abiotisch kenmerk van habitattype estuaria een hoge
troebelheid is. Metingen van Rijkswaterstaat op station Groote Gat Noord (Dollard 53.30429 NB,
7.15666 OL) laten een toenemende trend in de troebelheid zien. De zwevende stofconcentratie is
gestegen met 70 mg/l in de afgelopen 25 jaar (Figuur 8). Daarnaast is er een grote mate van
variabiliteit in de zwevende stofgehaltes. In het profieldocument is geen absolute waarde gegeven
voor de concentratie zwevend stof die hoort bij een hoge troebelheid. De waarden die voorkomen
lijken passend bij deze doelstelling. Zwevende stofconcentraties in deze orde van grootte leveren geen
probleem op met te lage zuurstofgehaltes voor vis.

Figuur 8. Zwevende stofconcentraties (SSC) en jaargemiddelden in meetstation Groote gat Noord. Bron:
Rijkswaterstaat, bewerking Deltares.
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3.7 Biodiversiteit bodemdieren
De biodiversiteit aan bodemdieren wordt gemonitord in het MWTL programma van Rijkswaterstaat en
er bevindt zich een raai waarvoor een langjarige tijdreeks aan data is verzameld op de Heringsplaat in
de Dollard.
De biodiversiteit aan bodemdieren in de Eems-Dollard wordt sinds 2009 ruimtelijk gedetailleerd in
kaart gebracht binnen het SIBES (Synoptic Intertidal Benthic Surveys Wadden Sea) programma
uitgevoerd door NIOZ. Hieruit blijkt dat de diversiteit aan bodemdieren in het habitatrichtlijngebied
Eems-Dollard lager is dan in de rest van de Waddenzee (Figuur 9). Dit is een natuurlijk verschijnsel in
een estuarium. Ook verschilt de soortensamenstelling met die van de rest van de Waddenzee

(
Figuur 10). Trendanalyses voor de biodiversiteit zijn op het moment van schrijven niet beschikbaar.
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Figuur 9. Soortenrijkdom bodemdieren Waddenzee. West: westelijke Waddenzee, East: oostelijke
Waddenzee, L. Ems: monding Eems-Dollard, U. Ems: middendeel Eems-Dollard (Hond-Paap), Dollard:
Dollard. De gebieden U. Ems en Dollard maken onderdeel uit van H1130. Bron: Compton et al. (2015).
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Figuur 10. Meest voorkomende bodemdieren (naar biomassa) in deelgebieden Waddenzee, Hond-Paap en
Dollard. De soortnamen zijn zesletter-afkortingen van de wetenschappelijke namen. Bron: Compton et al.,
(2015).

In de doelstellingen voor het Aanwijzingsbesluit HR-gebied Eems Dollard wordt het herstellen van een
optimaal bodemleven expliciet genoemd. De soortengemeenschappen van bodemdieren volgen een
gradiënt in de Eems-Dollard die loopt van een zout en zandig mondingsgebied naar een brakke en
slikkige Dollard. Voor een optimaal bodemleven in het estuarium is het van belang dat deze gradiënt
wordt gehandhaafd met optimale concentraties slib, organische stof en nutriënten. Een directe
verbetering van de kwaliteit van de bodem kan bereikt worden door het verwijderen van de griesberg.
De griesberg is een 22 ha grote lozing van de bijproducten van de soda-productie in Delfzijl en bestaat
uit kalk en gips. Door de aanwezigheid van calciumhydroxide is de pH 13 en is er geen leven van
bodemdieren in de griesberg (Baptist & De Groot, 2012).
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Vogelrichtlijnsoorten in de Eems-Dollard

Strikt genomen hebben de doelstellingen voor (broed)vogels niets te maken met de aanwijzing van de
Eems-Dollard als Habitatrichtlijngebied. De doelen in het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Waddenzee
van 2009 met betrekking tot vogels gelden voor Waddenzee + Eems-Dollard.
De begrenzing en de doelstellingen voor Natura 2000-gebied Waddenzee (inclusief Eems-Dollard) zijn
vastgelegd bij besluit van 2009. Toen is voor de VR-gebieden één uitgangspunt en één onderbouwing
gebruikt: als referentie is voor alle in die periode genomen Natura 2000-besluiten de periode 19992003 aangehouden. De doelstellingen zijn op de populatieaantallen in die periode afgestemd. De
ijkperiode voor VR-gebied Waddenzee als onderdeel van Natura 2000-gebied Waddenzee is 19992003.
Er bestaan dus géén gebiedsdoelen voor vogels in de Eems-Dollard. Op verzoek van de opdrachtgever
wordt onderstaand desalniettemin wel een overzicht gegeven van de status van vogels in het
deelgebied Eems-Dollard.

4.1 Broedvogels
Van de broedvogels die in het aanwijzingsbesluit Waddenzee genoemd worden, komen Eider, Blauwe
Kiekendief, Strandplevier, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern en Velduil niet regelmatig in het gebied
tot broeden. De overige soorten komen wel regelmatig in het gebied tot broeden. Informatie over
aantallen en verspreiding is afkomstig van het SOVON-meetnet kolonievogels en schaarse
broedvogels. De onderstaand gepresenteerde data over koloniebroeder zijn verkregen van het
WaLTER dataportaal (http://www.walterwaddenmonitor.org/tools/dataportaal/). De hierin opgenomen
gegevens gaan niet verder terug dan 2004-2008. Om een beeld te krijgen van de referentieperiode
1999-2003 kunnen aanvullende gegevens via SOVON worden verkregen. Dit was niet mogelijk in het
korte tijdsbestek van deze studie.
Lepelaar heeft zich na 2008 in het Middengedeelte van de Eems-Dollard als broedvogel gevestigd.
Vooralsnog zijn de aantallen laag en broedt de soort niet jaarlijks in het gebied.
In de Eems-Dollard broedt Bruine Kiekendief in de Dollard en het zuidelijk deel van het
Middengedeelte. De aantallen zijn te laag voor een schets van de trend in de Eems-Dollard. In de
provincie Groningen is een significante afname van < 5% per jaar in de laatste 10 jaar vastgesteld.
In de Eems-Dollard broedt Kluut in de Dollard en het zuidelijk deel van het Middengedeelte (Figuur
11). Gedetailleerde gegevens over de aantalsontwikkeling konden in het kader van deze HD-vraag niet

boven water gekregen worden. In de periode 2005-2008 tot 2013 lijken de verspreiding en aantallen
afgenomen. Sinds 1990 vond in Groningen een significante afname plaats van > 5% per jaar. In de
provincie Groningen is een significante afname van < 5% per jaar in de laatste 10 jaar vastgesteld.
In de Eems-Dollard broedt Bontbekplevier in het zuidelijk deel van het Middengedeelte. Aantallen
zijn te laag voor bepaling van de trend in zowel de Eems-Dollard als in de provincie Groningen in de
laatste 10 jaar.
In de Eems-Dollard broedt Visdief met name op de schermdam bij Delfzijl. De aantallen hier zijn
lager ten opzichte van 2004-2008, maar stabiel (
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Figuur 13). In Groningen is sinds 1990 geen significante aantalsverandering meetbaar, maar in de

laatste 10 jaar is een significante afname van < 5% per jaar vastgesteld.
In de Eems-Dollard broedt Noordse Stern met name op de schermdam bij Delfzijl. Sinds 1990 vond
in Groningen een significante afname plaats van < 5% per jaar, maar gedurende de laatste 10 jaar
kan geen trendindicatie gegeven worden. In de Eems-Dollard lijken de aantallen ten opzichte van
2004-2008 af te nemen (

Figuur 13).

Figuur 11. Broedverspreiding van Kluut in Groningen in 2005-2008 (links) en in 2013 (rechts, bron: SOVON)

Er bevindt zich een aantal broedlocaties van koloniebroedende vogelsoorten zoals Lepelaar, Visdief en
Noordse Stern op de Eemshaven of nabij de haven van Delfzijl (Figuur 12). Deze zijn gelegen buiten de
grenzen van het Natura 2000-gebied. De hier broedende soorten kunnen deels gebruik maken van de
Eems-Dollard om te foerageren, maar kunnen ook deels op binnenwater foerageren (zoals Visdief). In
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Figuur 13 is het verloop van het aantal broedparen gegeven van broedkolonies binnen de grenzen van

het Natura 2000-gebied Eems-Dollard en voor alle binnen- en buitendijkse gebieden.

Figuur 12. Locaties van broedkolonies in het Eems-Dollard gebied. Groen: binnen Natura 2000 begrenzing
Eems-Dollard. Rood: buiten Natura 2000 begrenzing Eems-Dollard.

Figuur 13. Aantalsontwikkeling van koloniebroeders Lepelaar, Visdief en Noordse Stern (vijfjarig
voortschrijdend gemiddelde) binnen de grenzen van het Natura2000 habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
(linkerpaneel) en binnen- en buitendijks in het Eems-Dollard gebied (rechterpaneel).
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4.2 Niet-broedvogels
Voor de niet-broedvogels zijn de aantallen in met name de Dollard goed gedocumenteerd door
maandelijkse tellingen in de periode 1976-2010 (Prop et al., 2012). Recentere telgegevens konden
binnen deze opdracht niet geanalyseerd worden. Voor een aantal soorten is de aantalsontwikkeling
weergegeven in Figuur 14 en voor de periode 1976-1995 en 1996-2010 samengevat in tabel 8.
Hoewel het beeld per soort verschilt is de algemene tendens een aanvankelijke afname gevolgd door
een toename sinds begin 21e eeuw. Van de weergegeven soorten worden de volgende in het
Aanwijzingsbesluit Waddenzee aangewezen als te beschermen niet-broedvogels: Bergeend,
Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kanoet, Bonte
Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur en Groenpootruiter.
De volgende soorten laten een afname in aantallen in het verleden zien die in de tweede helft van de
jaren negentig ombuigt naar een herstel: Bergeend, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Wulp en
Groenpootruiter. Voor een aantal soorten zet de dalende trend zich ook na de jaren negentig voort:
Wintertaling, Wilde Eend, Rosse Grutto, Bonte Strandloper en Tureluur. De aantallen in 2010 zijn voor
deze soorten lager dan in de referentieperiode. Zwarte Ruiter vertoont een afwijkend beeld, met een
piek in de jaren negentig gevolgd door een afname. Kanoet was afwezig tot begin deze eeuw. Daarna
namen de aantallen in het gebied toe. Voor de overige soorten is geen trend zichtbaar.
Gegevens over de aantalsontwikkelingen van de overige niet-broedvogels konden in het kader van
deze opdracht niet verzameld worden. De Eems-Dollard is voor deze soorten in kwantitatieve zin
echter minder belangrijk. Het betreft Fuut, Aalscholver, Toendrarietgans, Grauwe gans, Rotgans,
Krakeend, Slobeend, Topper, Eider, Brilduiker, Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Kievit,
Drieteenstrandloper, Krombekstrandloper, Grutto, Steenloper en Kleine Mantelmeeuw.
Tabel 8. Gemiddelde aantallen per soort niet-broedvogels voor de perioden 1976-1995 en 1996-2010). Voor
beide perioden wordtde gemiddelde jaarlijkse verandering aangegeven, inclusief significantieniveau: *
P<0.05, **P<0.01 en *** P< 0.001 (Prop et al., 2012).
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Figuur 14. Aantalsontwikkeling van een aantal vogelsoorten in de Dollard sinds 1976. Weergegeven zijn de
gemiddelde aantallen per jaar (Prop et al., 2012).
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