
Natuurversterking Eems-Dollard
• Doel: behoud en versterking van de relevante natuurwaarden van de Eems-

Dollard
• Voor behoud kun je de natuurlijke processen in het estuarium zoveel mogelijk 

hun gang te laten gaan. 
• Maar zij kunnen beperkt worden door de harde begrenzing van het estuarium in 

de vorm van dijken en sluizen. 
• Voor versterking van de natuurwaarden moet je ingrijpen, maar wel in de context 

van de (financiële en maatschappelijke) haalbaarheid. 
• Voor ED2050 gaat natuurversterking meestal om cultuurtechnische ingrepen aan 

de randen van de Eems-Dollard.



Hoe goed gaat het met de
natuurwaarden van de Eems-Dollard? 

Waarvoor is behoud of versterking gewenst?
• Zeehonden
• Vogels
• Vissen
• Kwelders
• Zeegrasvelden
• Mosselbanken



Waar de natuurwaarden versterken? 

Buitendijks
• Eiland Stern (sinds 2018)
• Dollard Kluteneiland  (sinds 2018)
• Dollard kwelderuitbreiding (planfase)
• Marconi (in 2021 klaar)
• Palenbos (sinds 2018)
• Mosselvelden Hond-Paap (sinds 2018)

Binnendijks
• Polder Breebaart (sinds 2020)
• Dubbele Dijk (in 2022 klaar)
• Groote en Kleine Polder (planfase) 

Stern



Buitendijks: eiland Stern
Aanleg broedeiland (Voolhok, Eemshaven in 2018)
• Broedgebied sterns en plevieren en hvp wadvogels

• Aantal paren: goed
• Broedsucces: goed
• Hvp wadvogels: goed

 Natuurwaarden versterkt
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Kluteneiland



Brede Groene Dollarddijk 
Klei uit aanleg Kluteneiland en –plas + slib 
herinrichting Polder Breebaart naar Kleirijperij
voor Brede Groene Dijk (pilot 1 km) en 
opschaling 12,5 km BGD, 



Buitendijks: Kluteneiland Dollard

Aanleg Kluteneiland en -plas
• Broedgebied voor kluut

• Aantal paren: goed
• Uitkomstsucces: goed (geen predatie op eiland)
• Broedsucces: wisselend (predatie vos, weer, hoge vloed)

 Natuurwaarden versterkt, maar nog te verbeteren
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Marconi



Buitendijks: Marconi
Aanleg stadsstrand, kwelder en broedeiland (2021 klaar)
• Pionierkwelder, broedgebied stern en plevieren, hvp

• Pionierkwelder: ontwikkelt zich goed
• Aantal paren: slecht (2019-2020: veel verstoring door recreatie),               

vanaf 2021: beheer
• Hvp: op eiland slecht (verstoring), op kwelder redelijk (maar ook 

verstoring)
 Natuurwaarden deels versterkt, maar veel te verbeteren



Palenbos



Buitendijks: palenbos
Aanleg Palenbos (Voolhok, Eemshaven, 2017)
• Extra gebied voor aanwas mosselbroed

• Mosselbroed: (na 3 jaar nog steeds) afwezig
• Wel zeepokken en alikruiken op de palen, en kokkels, 

oesters en grote mosselen rond de palenbasis 

Natuurwaarden (nog) niet versterkt
• Wachten op goede broedval mosselen in Eems-Dollard



Dubbele Dijk



Binnendijks: Dubbele Dijk
Aanleg Dubbele Dijk (2018-2022): noord zilte teelt, zuid 
natuur en slibinvang (via zoutwater inlaat)
• Hvp en foerageergebied voor wadvogels

• Hvp wadvogels: matig (verbeteren vanaf 2022)
• Extra: belangrijke foerageerplek zeldzame 

tweekleurige vleermuis (Bob Jonge Poerink)
Natuurwaarden deels versterkt, maar nog te 

verbeteren
• Wachten op zoutwater inlaat en uiteindelijke inrichting



Polder Breebaart



Binnendijks: Polder Breebaart
Herstel broedeiland en uitbaggeren plas (voor Kleirijperij) in 
2019-2020
• Broedgebied kluten en visdieven, hvp wadvogels, 

pionierkwelder
• Aantal paren: redelijk 
• Broedsucces: laag (door vos  stroomraster  volgend jaar beter)
• Binnendijkse pionierkwelder: moet nog ontstaan
• Hvp en foerageergebied wadvogels: goed meer ruimte voor vogels
• Vismigratievoorzieningen met aansluiting achterlandmeer ruimte 

voor vissen

 Natuurwaarden versterkt, maar nog te verbeteren



Is het gelukt om natuurwaarden te versterken?

• Buitendijks
• Eiland Stern (sinds 2018): goed voor hvp en broedvogels
• Dollard Kluteneiland (sinds 2018): redelijk voor broedvogels (nog verbeteren)
• Marconi (in 2021 klaar): goed voor kwelder, matig voor hvp, nog niet voor broedvogels (nog 

verbeteren)
• Palenbos (sinds 2018): nog niet gelukt, proef loopt nog 
• Mosselvelden Hond-Paap (sinds 2018): nog niet goed gelukt, proef loopt nog 
• Zeegrasveld aanplant Hond-Paap: proef start in 2021

• Binnendijks
• Dubbele Dijk (in 2022 klaar): matig voor hvp, extra voor tweekleurige vleermuis
• Polder Breebaart (sinds 2020): goed voor hvp, redelijk voor broedvogels (nog verbeteren)



Vragen?
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