Question text
Wordt er na afloop een samenvatting verspreid, eventueel met de (PP-)presentaties?
Waarom hoor ik weinig over mogelijkheden langs Leda, Jümme en Boveneems om troebeling te bestrijden? En niet te
vergeten de Fehn kanalen met getij.
Let op! Om 12.45 alvast inloggen www.digevents.nl/sprekerseemsdollard2050
Jazeker Pieter, op de website van de waddenacademie op de website van ED2050.
wat zijn de nieuwe verdien kansen in het gebied
Hoi Mark, straks zal Petra meer vertellen over de nieuwe kansen voor ecologie en hydromorfologie. Emiel verteld later
iets over het nieuwe programmaplan.
wat is er gebeurd met het oorspronkelijke idee van 'building with nature' bij Marker Wadden, waarmee we indertijd in
Europa nog geld hebben geprobeerd te vinden
Ik heb de ontwikkeling van de eilandjes in het Veluwemeer gezien. Het werd bos. Hoe voorkom je bosontwikkeling in
Marker Wadden
De Markerwadden zijn een merk geworden. Wat kan ED2050 leren van de communicatie rond de Markerwadden?
Wat verwachten jullie dat er in het gebied gebeurd als de vismigratie rivier voltooid is? Doen jullie iets om de effecten
eventueel te versterken?
Maakt de sociaaleconomische dimensie van de Markerwadden ook onderdeel uit van het onderzoeksprogramma, of is
het onderzoek vooral ecologisch van aard?
Houdt het gebied zichzelf op den duur in stand of is er blijvend onderhoud nodig?
Wat is jullie toekomstvisie over de Marker Wadden over 50-100 jaar; uitbreiding eilanden, koppeling met
Oostvaardersplassen, verwijderen Houtribdijk?
Hoe hebben jullie onderzocht wat medegebruik Watersport van de Markerwadden ging betekenen voor ontwerp
Worden de ervaringen over sturen en samenwerking gedeeld met LifeIP Deltanatuur (A-projecten), o.a. de ontwikkeling
van de Schakelbak?
Hoe gaan jullie om met het stikstof en CO2 vraagstuk?
In de Eems-Dollard kunnen we gebruik maken van de kracht van het getij; minder CO2
economische kansen in het gebied
wat gebeurt er als je stopt met baggeren; ook in de rivier de Eems?
Als het slib nodig is om het systeem te laten meestijgen met de zeespiegel, is het dan verstandig om het uit het systeem
te halen?
is er in het licht van de toekomstige, te verwachten ecologische ontwikkelingen/scenario's ook een kosten-baten
analyse te maken/gemaakt?
hoe zit het met de vervuiling
De duitsers hebben een nieuwe sluitings strategie Emssperwerk in mei 2020 ingevoerd (proef). Hoe werkt dat door in
jouw slibvisie Dollard?
Hoi Mark, de vervuiling is beperkt. De milieuhygienische kwaliteit neemt nu toe. Meer lezen kan in de
monitorrapportage
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Wordt de uitruil van zand door slib in de toekomst alleen veroorzaakt door zeespiegelstijging of ook door andere
invloeden?
economische kansen?
Vraag van Hein Sas: Als het slib nodig is om het systeem te laten meestijgen met de zeespiegel, is het dan verstandig om
het uit het systeem te halen
@Hein Sas: voorlopig overdaad slib. Wel vinger aan de pols als er onvoldoende slib beschikbaar komt om te kunnen
meegroeien. Opgenomen in gebiedsagenda Wadden
Is het niet zo dat het ecologische probleem zal blijven bestaan zolang het baggeren doorgaat?
Wat voor gevolgen heeft de geplande verdere verdieping van de vaargeul in Duitsland?
Opm over SIBES: programma is niet echt goed geschikt voor patchy voorkomende bodemdieren (waaronder juist
schelpdieren als mosselen/oesters/kokkels)
Hoi Marieke, voor het toepassen van slib is een multi-criteria kosten baten analyse gedaan. Het is niet voor alle
maatregelen gedaan, maar verschil per project
In hoeverre zou een verlenging van de getijde Eems rivier en een ontpoldering van de omgeving helpen om de
slibaccumulatie daarin te verminderen?
... Wel wordt bij elk project gekeken naar de diverse belangen. Indien nodig worden extra analyses gedaan.
@Melissa, waar vind ik die monitorrapportage?
Mss tip. Zet nu het vervolg programma in beeld.Naast "koffiepauze".
Hoi Mark, in de middagsessies wordt ingegaan op de economische kansen. Voor het gebied gaat het vooral om
versterken van de leefbaarheid en recreatiesector
... en ruimte voor economische kansen door de natuur eerst te versterken.
Economische kansen liggen bijvoorbeeld bij het nuttig toepassen van gebaggerd slib voor bijvoorbeeld dijkversterking
en in de landbouw
Dat is een goede Erik. Binnenkort komt de nieuwe rapportage van jaargang 2019 op de ED2050 website. Sommige
mensen hebben de rapportage thuis al ontvangen.
doet het weer
we zijn er weer
WEER TERUG in live stream
hoe kijkt Ineke aan tegen de nieuwe energielandschappen, bv zonne-energieakkers irt de visie over sliblandschappen?
Slib onttrekken is een oplossing voor de problemen in de Eems, maar haal je geen slib weg dat hard nodig is om de
slibvelden in Duitsland mee te laten groeien?
mooi deze wandeltip, dank!
@Albert: beeld is vooralsnog ruim voldoende slib voor beide. Voor verdere toekomst zeker aandachstpunt
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transporteer slib via een horizontale boring vanuit een laaggelegen binnendijksgebied naar een slibrijke plek in het EDestuarium
is de verbinding bij de dubbele dijk inderdaad al gerealiseerd?
@ wouter Helaas. We zullen binnenkort laten zien dat de depositie van slib wel eens gelijk of de helft kon zijn van de
bruto aanvoer. 27 november
Hoi Zwanette, het dijkstrace bij de Dubbele dijk is gereed. De verbinding met zee is er nog niet. Verwachting is dat in
2022 het gerealiseerd wordt.
..wel is het idee om in 2021 te starten met proeven met zilte teelt zodat we kennis opbouwen.
Albert Oost kun je me die publicatie van 27 nov toesturen?
@Albert, er is een groot verschil tussen slibgedrag Waddenzee en Dollard
@ Norbert: het is een trilaterale bijeenkomst van PRW en Deltares
@ Charlotte: ja estuaria zijn afwijkend, maar het zou natuurlijk jammer zijn als de oplossingen in de Eems leiden tot
slibtekorten meer naar het oosten.
@ Norbert: kun jij mij even contacten via Albert.Oost@deltares.nl
Leren van prosper polder, hedwige polder, ontpoldering perkpolder, monding thames estuary, Seine oevers, volgens mij
ook voorbeelden mangrovelandschappen Azië.
Gerwin hoe zie je de kansen voor toerisme in dit gebied.
ik mis kansen met de interactie met zeewater
welke ontwikkelingen worden voorzien voor de havens en de bedrijventerreinen daaromheen? En hoe kan een relatie
worden gelegd met ED 2050 en transitieopgaven?
Hoi Michiel, dat proberen we zeker. Vorig jaar hebben we rondgekeken in Zeeuws Vlaanderen. Heel leerzaam om naar
vergelijkbare polder projecten te kijken!
@Wouter, Albert: hou wel de schalen in de gaten. Voor de Eems is er voldoende sediment maar voor de hele
Waddenzee kan de hoeveelheid slib limiterend worden
Hoi Lucien, vanuit de analyse bleek dat er kansen zijn voor toerisme. Na sessies werd geadviseerd om 1st op
leefbaarheid te richten. Recreatie en toerime volgt
We hebben in Nederland veel ervaring met slib op land, zoals Hogeland en Dollardpolders. De vraag is niet OF, maar
HOE we dit weer kunnen introduceren.
Gerwin: vind jij dat het "schoonmaken" (onttrekken van overtollig slib) van het estuarium "geld mag kosten" ?
Hoi Carolien, de kern voor ED2050 blijft ecologie maar we willen meekoppelen waar kan. Mogelijk dubbele gebruik van
landschap (ophogen van gronden & energie).
welke plek heeft agrarisch grondgebruik hierin? transities? niet nodig?
Ik denk wel dat je de eigendomsverhouding in de gaten moet houden. Boerenland is beschikbaar vanaf 50-60.000 euro
per hectare..
Hou het slib in de kustzone. En gebruik het venige achterland (Lage Land!) om de beschikbaarheid van zoet water (het
issue van de 21e eeuw!) op te lossen.
Welke potentie wordt benut, of gaat benut worden, voor vrijetijdseconomie?
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@Bas: helemaal eens. Juist die trilaterale blik ontbreekt. Mag je schoon slib onttrekken als dat mogelijk ten koste gaat
van het Duitse Wad?
Hoi Kees, mogelijk kan het ophogen van landbouwgrond/kleirijperijen ook rendabel zijn voor boeren. Bijvoorbeeld BM
waar je klei verkoopt.
hier zijn de ondernemers het belangrijks
Moeten we in het programma ED2050 nog meer verbinding leggen tussen de technische kijk en bredere
maatschappelijke en landschappelijke ontwikkeling?
van de ondernemers is interesse maar geen goede connectie met overeen heden
Zeker Mark het begint bij initiatiefnemers! Het blijft pionieren, maar bij de Dubbele dijk zijn nu ook onderwijs- en
onderzoeksinstellingen aangesloten.
PKB -wadden verbood/ verbiedt winning van slib. is die barrière voor het onttrekken van slib aan Wad/Dollard helemaal
verdwenen?
@meindert: kijk vooral ook naar de zoetwatervraag die nu geheel wordt geaccommodeerd
melissa bel me even vr gr mark
Doel van slib op land is juist ook om laag gelegen gronden weer op te hogen zodat ze ook in de toekomst geschikt
blijven als agrarische gronden.
Meindert, deels mee eens, maar begin snel want anders word je ingehaald door zoute kwel
@Ate: in gebiedsagenda Wadden is uitzondering gemaakt voor onttrekking slib tbv ecologische verbetering
Blijven de pootaardappelen de drijvende economische kracht?
Vergelijk gemiste kans waterbeheer polder Groot Mijdrecht Noord waar boeren verdwenen, bewoners Groot
Amsterdam kwamen en nu geen opties zijn voor peilverhoging
Bypass Westerwoldse Aa. Goed idee, rond 2013 is hier al eens naar gekeken.
En Victor de Jonge heeft rond die tijd in een summerschool met studenten gekeken naar een bypass door het
Rheiderland.
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