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SAMENVATTING & LEESWIJZER 

Aanleiding & uitgangspunten 

Het kernteam ED2050 heeft de Waddenacademie uitgenodigd om samen een plan van aanpak te 

maken rond het structureel meten van programma resultaten voor de ecologische verbetering 

van de Eems-Dollard op basis van een meerjarig adaptief programma (Hoofdstuk 1).  

 

Dit programma is gebaseerd op adaptief beheer (Hoofdstuk 2), waarbij de resultaten van 

monitoring zorgen voor een regelmatige terugkoppeling tussen de vertaling van de ambities 

naar projecten (“lijn van denken”) en de daadwerkelijke bijdragen van die projecten aan de 

verwezenlijking van de ambities door het oplossen van knelpunten (“wijze van doen”) (Figuur 

SL1).  

 

In deze lijn zijn drie typen van monitoring te onderscheiden, namelijk de monitoring van de 

activiteiten binnen een project (Hoofdstuk 3), de effecten van deze activiteiten op korte- en 

middellange-termijn (Hoofdstuk 3), en de uiteindelijke effecten van de projecten op de staat van 

het gebied (Hoofdstuk 4). Dit rapport schetst voor ieder van deze drie groepen monitoring de 

indicatoren en de contouren van een meetplan. 

 

 

 
Figuur SL1. Monitoring als confrontatie tussen ambities van het ED2050 programma en bijdragen 

aan ambities door projecten, met verwijzing naar desbetreffende hoofdstukken in dit rapport. 

Meerjarig adaptief programma ED2050 

De ambitie van ED2050 is om tot systeemverbetering te komen met behulp van een aantal 

uitvoeringsprojecten, gebundeld in de sporen “Uitvoeringsprogramma Vitale Kust (VK)” en 

“Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib (NTS)”. Het derde spoor “Hydromorfologische 

Verbetering (HV)” is in eerste instantie gericht op een beter begrip van de interacties tussen 

water en sediment, als verkenning voor de mogelijkheden van hydromorfologische maatregelen 

voor het behalen van de doelstellingen van het programma (Hoofdstuk 1). 

 

Dit rapport richt zich met name op de monitoring van de projecten die bijdragen aan de te 

verwezenlijken ambities in de sporen “Vitale Kust” en “Nuttig Toepassen Slib” voor zover die 
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voldoende beschreven zijn om er een meetplan voor te ontwikkelen (Figuur SL2). Dit betekent 

dat het VK-project “Grote en Kleine Polder” niet is meegenomen, dat de incorporatie van het 

NTS-project “Kleirijperij” zich beperkt tot het kleidepot op de kwelder, en dat mogelijke HV-

uitkomsten worden genoemd waar relevant geacht voor het meetplan. 

 

 
Figuur SL2. De ambities, knelpunten en projecten zoals meegenomen in dit rapport, met verwijzing 

naar desbetreffende paragrafen. 

Natuurlijk troebel water 

Monitoring van de ambitie van “natuurlijk troebel water” vraagt om het opstellen van een 

slibbalans (Figuur SL3), waarbij zowel de activiteiten en de effecten daarvan binnen de 

projecten (Figuur SL4) als die in het kader van hydromorfologische verbetering op vergelijkbare 

wijze worden gemeten.  

 

Een effectieve aanpak vraagt om een definitie van de streefwaarde (g slib m-3; gemiddelde en 

bandbreedte) voor het slibgehalte van het water, een expliciete verwachting van de koppeling 

tussen slibgehalte van het water en doorzicht, en een afbakening van het geografisch gebied 

waar deze waarde voor moet gelden (Figuur SL5). Voor het opstellen van de slibbalans is een 

goede afstemming tussen de verschillende onderdelen wat betreft activiteiten, metingen en 

modellen noodzakelijk, inclusief de kosten en baten van de activiteiten.  

 

Met het oog op mogelijke opschaling van gebieden voor slibinvang en van afvoer van slib is het 

noodzakelijk om de ontwikkelingen te volgen die van belang zijn voor de haalbaarheid hiervan, 

waaronder de geschiktheid van polders voor toekomstige slibinvang (bijvoorbeeld rekening 

houdend met veranderingen in relatieve hoogteligging als gevolg van bodemdaling en 
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zeespiegelstijging) en economische aspecten (bijvoorbeeld verzilting van huidige 

landbouwgronden binnendijks en afzetmogelijkheden slib). 

 

 
Figuur SL3. Indicatoren voor monitoring van projectbeheer (“activiteiten”), korte- en middellange 

termijn-effecten (“effecten”) en lange-termijn effecten (“staat”) rond de ambitie “natuurlijk troebel 

water”, met verwijzing naar desbetreffende paragrafen in dit rapport. 
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Figuur SL4. Beoogde gekwantificeerde slibinvang per jaar als effect van de activiteiten in drie 

projecten in vergelijking met de ambitie (“streefbeeld”), met verwijzing naar desbetreffende 

paragrafen in dit rapport.  

 

 
Figuur SL5. Indicatoren en contouren meetplan voor monitoring van projectbeheer 

(“activiteiten”), korte- en middellange termijn-effecten (“effecten”) en lange-termijn effecten 

(“staat”) rond de ambitie “natuurlijk troebel water”, met verwijzing naar desbetreffende 

paragrafen in dit rapport. 
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Voldoende voedsel aan de basis 

De ambitie van een verhoging van de primaire productie door zwevende algen is een beoogd 

effect van het verminderen van de troebelheid in het middendeel van het estuarium. De 

indicatoren en het meetplan zijn daarom in eerste instantie dezelfde als rond “natuurlijk troebel 

water”. In aanvulling daarop bevat de ambitie een doelstelling over productie van zwevende 

algen in het buitendeel (“niet licht gelimiteerd”) en bodemalgen (“geen verandering”) (Figuur 

SL6).  

 

Met het oog op de verwezenlijking van deze ambities dient de ontwikkeling van de primaire 

productie door pelagische en benthische algen in het hele Eems-Dollard estuarium gevolgd te 

worden. Veelbelovend lijkt de ontwikkeling ingezet door RWS in samenwerking met 

Netherlands Space Office (Bijlage B) om een instrument te ontwikkelen waarbij de 

waterkwaliteit vanuit de ruimte meerdere malen per jaar in kaart kan worden gebracht (Figuur 

SL7). Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de primaire productie van pelagische en 

benthische microalgen in te schatten. 

 

 
Figuur SL6. Indicatoren voor monitoring van projectbeheer (“activiteiten”), korte- en middellange 

termijn-effecten (“effecten”) en lange-termijn effecten (“staat”) rond de ambitie “voldoende voedsel 

aan de basis”, met verwijzing naar desbetreffende paragrafen in dit rapport. 
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Figuur SL7. Indicatoren en contouren meetplan voor monitoring van projectbeheer  

(“activiteiten”), korte- en middellange termijn-effecten (“effecten”) en lange-termijn effecten 

(“staat”) rond de ambitie “voldoende voedsel aan de basis”, met verwijzing naar desbetreffende 

paragrafen in dit rapport. 

Gezonde leefgebieden, geleidelijke overgangen & passende dimensies 

De ambities rond gezonde leefgebieden, geleidelijke overgangen, passende dimensies en 

natuurlijke dynamiek zijn overlappen en slechts ten dele gekwantificeerd (zie “streefbeeld” in 

Figuur SL8). De voorgenomen activiteiten binnen de projecten dragen direct bij aan de beoogde 

toename in oppervlak kwelders (33 ha), broedeilanden (4 ha) en hoogwatervluchtplaatsen (<1 

ha), maar doen afbreuk aan de doelstelling om het huidige oppervlak aan wadplaten en slikken 

gelijk te laten blijven (-55 ha) (Figuur SL8). Eventuele opschaling vraagt om een gezamenlijke 

handhaving van het streefbeeld of een gezamenlijke afweging van prioriteiten wat betreft de 

leefgebieden. 
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Figuur SL8. Overzicht van veranderingen in bestemmingen (hectares) van leefgebieden (DW: 

droogvallende wadplaten & slikken; ZV: zeegrasvelden; MB: mosselbanken; KW: kwelders; HVP: 

hoogwatervluchtplaats; BE: broedeiland), geleidelijke overgangen (LW: land-water; ZZ: zoet-zout) 

en overige bestemmingen (ZT: zilte teelt; SI: slibinvang; SD: slib depot; RT: recreatieterrein; LI: 

traditionele landbouw & bedrijventerrein) als gevolg van uitvoering ED2050 projecten. 

 

Monitoring van gezonde leefgebieden, geleidelijke overgangen, passende dimensies en 

natuurlijke dynamiek kan gesplitst worden in de kwantiteit (ha) en de kwaliteit van deze 

gebieden, bijvoorbeeld ruimte biedend aan zeegrasvelden, mosselbanken, vissen en vogels 

(Figuur SL9). Voor bepaling van het oppervlak moeten de karakteristieken van de gebieden (en 

daarmee de grenzen) duidelijk zijn gedefinieerd. Op dit moment zijn vooral de grenzen van de 

geleidelijke overgangen moeilijk te trekken. 

 

De kenmerken van zowel de kwantiteit (begrenzing van een gebied) als de kwaliteit moet van 

tevoren gezamenlijk worden vastgelegd en volgens gezamenlijke protocollen worden gemeten 

en vastgelegd (Figuur SL10). Binnen de projecten moeten alle activiteiten worden 

gerapporteerd die de kwantiteit en/of de kwaliteit van deze gebieden kunnen beïnvloeden. 
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Figuur SL9. Indicatoren voor monitoring van projectbeheer (“activiteiten”) en korte- en 

middellange termijn-effecten (“effecten”) rond de ambities “gezonde leefgebieden, geleidelijke 

overgangen en passende dimensies”, met verwijzing naar desbetreffende paragrafen in dit rapport. 

 

Figuur SL10. Indicatoren en contouren meetplan voor monitoring van projectbeheer 

(“activiteiten”), korte- en middellange termijn-effecten (“effecten”) en lange-termijn effecten 



 12 

(“staat”) rond de ambities “gezonde leefgebieden, geleidelijke overgangen en passende dimensies”, 

met verwijzing naar desbetreffende paragrafen in dit rapport. 

Wat betreft de kwaliteit van de “gezonde leefgebieden” wordt expliciet gerefereerd aan de 

verwachte lokale toenames in aantallen vogels als gevolg van de diverse projecten (Figuur 

SL11). De verwezenlijking van de ambitie dat hierdoor de grootte van de vogelpopulaties 

toenemen kan alleen gevolgd worden als de aantallen in het hele gebied worden gevolgd. Hierbij 

is het noodzakelijk om de geografische grenzen van het doelgebied nauwkeurig te definiëren 

(Figuur SL12). 

Voor andere aspecten van de kwaliteit van leefgebieden en geleidelijke overgangen wordt 

gerefereerd aan toenames van zeegrasvelden, mosselbanken en vissen. Hiervoor zijn echter 

geen streefwaarden gesteld, en voor vissen ook geen deelgebieden waar die toename zou 

moeten plaatsvinden. Voor een efficiënte monitoring (en effectief beheer) van zeegrassen, 

mosselbanken en vissen zou een kansenkaart (op basis van omgevingsvariabelen) behulpzaam 

kunnen zijn. Langjarige gebieddekkende metingen van de onderliggende omgevingsvariabelen 

dienen dan in het meetplan te worden meegenomen, zodat de kaart altijd actueel is. 

De “gezondheid” van de leefgebieden wordt impliciet geduid aan de hand van het gebruik van de 

gebieden door vissen en vogels als foerageergebied, voorplantingsgebied (paaien of broeden), 

doortrekgebied (trekvissen) en rustgebied (hoogwatervluchtplaatsen). Monitoring van deze 

aspecten zou kunnen bestaan uit het vergelijken van de specifieke karakteristieken van een 

dergelijk gebruik (zoals oogstbaar voedselaanbod van wadplaten door vogels) met de 

daadwerkelijk gebruik. Hieruit valt af te leiden of de uiteindelijke ambities worden gehaald door 

het oplossen van de geïdentificeerde knelpunten, of dat er nog andere knelpunten zijn. 

 

Figuur SL11. Overzicht van verwachte toenames in aantallen vogels als effect van uitvoering 

ED2050 projecten. 
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Figuur SL12. Indicatoren en contouren meetplan voor monitoring van projectbeheer 

(“activiteiten”), korte- en middellange termijn-effecten (“effecten”) en lange-termijn effecten 

(“staat”) rond de verwachte toenames in aantallen vogels als onderdeel van de ambitie rond 

“gezonde leefgebieden”, met verwijzing naar desbetreffende paragrafen in dit rapport. 

Jaarrapportage 

De jaarrapportage moet vraag gestuurd zijn, door te werken vanuit de verwachtingen zoals 

gesteld in de ambities, de sporen en de projecten. De “Miradi” software (gebaseerd op het Open 

Standard protocol) biedt de mogelijkheid om dit soort rapportages automatisch te genereren, 

mits aan de randvoorwaarden voor monitoring ten behoeve van adaptief beheer is voldaan. 

Werkstructuur 

Randvoorwaarde is dat zowel het ED2050 programma en monitoringsprogramma op basis van 

Adaptief Management wordt aangestuurd. Zoals aangegeven ligt de verantwoordelijkheid voor 

de monitoring van de voortgang en projecten bij de individuele partners. Voor de coördinatie, 

aansturing en maken van afspraken met partijen over de (programma)indicatoren, wijze van 

gegevensverzameling en rapportage monitoring wordt voorgesteld iemand binnen het 

Kernteam ED2050 hiervoor verantwoordelijk te maken (coördinator monitoring). Deze 

coördinator valt onder de aansturing van de programmamanager ED2050 (Hoofdstuk 6). 

Begroting 

De huidige gegarandeerde meetprogramma’s lijken onvoldoende om de effecten van de 

activiteiten op korte-, middellange- en lange termijn te volgen. De additionele kosten voor 

monitoring ED2050 programma worden geschat op ruim 2500 kEuro per jaar, verdeeld over 

monitoring projectbeheer (200 KEuro), monitoring korte- en middellange effecten (ruim 1000 

KEuro), monitoring lange-termijn effecten (ruim 1000 kEuro) en aansturing en ondersteuning 

monitoring voor adaptief beheer (200 kEuro) (Hoofdstuk 7). 
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Conclusies & aandachtspunten 

Voorwaarden voor succes van monitoring als onderdeel van adaptief beheer vraagt om een 

helder, gedeeld en gekwantificeerd streefbeeld, een afgebakend geografisch gebied en een 

continu proces van terugkoppeling op basis van data. In het ED2050 meerjarig adaptief 

programma zijn een aantal onderdelen van het streefbeeld nog onvoldoende gekwantificeerd 

om een effectief en efficiënt meetplan te kunnen ontwerpen. 

Voor vergelijkbaarheid van de gegevens op verschillende schalen (op projecten-, programma- en 

systeemniveau) dienen voor dezelfde protocollen voor dezelfde meetvariabelen (zoals 

slibconcentraties, opslibbingsnelheden en vogeldichtheden) te worden gebruikt. Deze 

protocollen dienen helder en openbaar te zijn, en geen ruimte laten voor interpretatie. 

Voor een effectief en efficiënt meetprogramma dienen de methodes (van metingen en analyses) 

en de resolutie (in ruimte en tijd) goed onderbouwd te zijn op basis van beproefde methodieken 

en kennis van de variatie in de meetvariabelen in ruimte en tijd. Zo kan op basis van eerdere 

metingen ingeschat worden in hoeveel metingen nodig zijn om toekomstige ontwikkelingen te 

kunnen detecteren (dus een minimale signaal ruis verhouding). 

Voor een aantal projecten is het van belang om niet alleen de effecten binnen het projectgebied 

maar ook de gevolgen van de activiteiten voor het omringende gebied te volgen, zoals de 

mogelijke gevolgen van het storten van slib voor de troebelheid van het omringend water en de 

mogelijke gevolgen van het openstellen van polders voor zeewater voor zoutindringing in het 

achterland (externe werking). 

Voor de verkenning van mogelijkheden voor eventuele opschaling is het van belang om niet 

alleen de directe effecten van de activiteiten te kennen, maar ook de indirecte effecten (zoals 

externe werking), de verhouding tussen de kosten en de baten (zoals bij toepassingen slib en 

zilte teelt) en de mogelijke veranderingen in de haalbaarheid (ecologische en economische 

ontwikkelingen in het doelgebied en daarbuiten).  

Het programma en de daaraan gekoppelde metingen moeten continu en structureel worden 

afgestemd binnen de projecten, de sporen en de overige ontwikkelingen en meetprogramma’s in 

het Eems-Dollard gebied. 
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1 Aanleiding  

1.1 Gebied en probleemanalyse 

Het Eems estuarium vormt een belangrijke open verbinding tussen het zoute water van de zee 

en het zoete water van de rivier de Eems. Van oudsher zijn estuaria visrijke gebieden en de 

aangrenzende gronden vormen vaak belangrijke foerageer en broed plekken voor bijvoorbeeld 

vogels en zeezoogdieren. Open estuaria als de Eems-Dollard zijn in Nederland zeldzaam 

geworden, terwijl ze van grote waarde zijn voor de deltanatuur. Dit estuarium is één van de twee 

estuaria die Nederland rijk is en een onderdeel van de Waddenzee welke sinds 2009 de status 

van UNESCO Werelderfgoed heeft gekregen. Dit houdt onder andere in dat het voor de 

Waddenzee lopende biologische en ecologisch processen vertegenwoordigd en dat het 

belangrijke natuurlijke onderkomens herbergt voor het behoud van biodiversiteit die 

wereldwijd van betekenis zijn. Nederland heeft zich bij het verlenen van de werelderfgoedstatus 

verplicht de bijzondere waarden in het gebied te bewaren.  

 

De Dollard baai, het middendeel van de rivier de Eems en het mondingsgebied worden 

gezamenlijk aangeduid als de ‘Eems-Dollard’. De Eems-Dollard vormt een toegangspoort tot 

belangrijke havens van zowel Nederland als Duitsland. Menselijke ingrepen in het gebied 

hebben een belangrijke invloed op de ecologische balans binnen het estuarium, met name de 

ontwikkelingen ten behoeve van de scheepvaart. Door verdieping en stroomlijning van 

vaargeulen zijn de getijslag en stroomsnelheden in het estuarium toegenomen. Door 

toegenomen getij-asymmetrie, wordt met vloed meer slib dit deelgebied ingebracht dan met eb 

kan terugvloeien. Door de toegenomen stroomsnelheden en een verhoging van het 

onderhoudsbaggerwerk is in het hele estuarium het zwevend-stofgehalte in het water 

toegenomen. De vaargeulverruiming die in het middendeel heeft plaatsgevonden is hier een 

belangrijke oorzaak van (MIRT 2015).  

 

De ecologische waarde van het gebied wordt gekenmerkt door de dichtheid en de biodiversiteit 

van vogels, zeehonden, vissen en schelpdieren. Voedsel wordt primair geproduceerd door de 

algen op de bodem en in de waterkolom, op basis van de beschikbaarheid van licht en 

voedingsstoffen. Deze voedselproductie vormt de basis van de voedselpiramide en is daarmee 

bepalend voor de draagkracht van de biodiversiteit en voor de ecologische waarde van het 

gebied. De draagkracht is ook bepalend voor de opbrengsten van visserij. 

 

Tegenstrijdige belangen en activiteiten in het gebied hebben ertoe geleid dat verschillende 

betrokken partijen (provincie en beheerorganisaties) al langere tijd spraken over ecologische 

“knelpunten” in de Eems-Dollard. Dit was aanleiding om in 2015 een Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek uit te voeren. De belangrijkste 

bevindingen van de probleemanalyse voor de Eems-Dollard waren dat er:  

1) Een toename van de vertroebeling werd geconstateerd, veroorzaakt door een 

toenemende hoeveelheid slib in het water;  

2) De voornaamste oorzaak daarvan was de afname van areaal waar slib kan bezinken;  

3) Door inpolderingen de overgangszones tussen zoet- en zoutwater, en tussen land en 

water verloren gingen, waardoor  

4) De vismigratie werd beperkt.  
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5) De toenemende troebelheid heeft, samen met een afname van de nutriëntenlast, 

waarschijnlijk geleid tot een lagere algenproductie in het water van de Eems-Dollard, 

wat  

6) Doorwerkt waarschijnlijk naar andere onderdelen van het ecosysteem in het estuarium.  

 

Om de draagkracht te kunnen verbeteren en behouden is het nodig de ontwikkeling van de 

troebelheid in het estuarium en de invloed ervan op de algenproductie en de gehele 

voedselketen te kennen. Met de ontwikkeling van een adaptief programma zouden de invloed 

van de mens op het ecosysteem en de effectiviteit en uitvoerbaarheid van maatregelen gevolgd 

kunnen worden. 

1.2 Meerjarig adaptief programma ED2050 

Rijk en regio gaan structureel werken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard, door 

een samenhangende inzet van middelen, maatregelen en onderzoeken op basis van een 

meerjarig adaptief programma. De ambitie is dat de Eems-Dollard in 2050 voldoet aan het 

ecologisch streefbeeld, door stapsgewijs te werken en adaptief in te spelen op nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten.  

 

In het streefbeeld wordt geformuleerd dat in 2050 de Eems-Dollard “een samenhangend 

estuarium is, met passende dimensionering en natuurlijke dynamiek, met gezonde leefgebieden en 

geleidelijke overgangszones en voldoende voedsel aan de basis van de voedselketen”. Dit houdt in 

dat er altijd genoeg goede kwaliteit leefgebied is voor vogels, vissen en andere soorten. 

Menselijke ingrepen belemmeren zo min als mogelijk de natuurlijk processen. Het totale 

oppervlak van de Eems-Dollard in 2050 blijft ten minste gelijk aan het huidige oppervlak van 

29.000 hectare, waarvan 50% bestaat uit zandplaten en slikken. 

 

Een serie van samenhangende uitvoeringsprojecten streeft naar systeemverbetering. De 

uitvoeringsprojecten zijn gebundeld in drie sporen. Het “Uitvoeringsprogramma Vitale Kust” is 

erop gericht natuurlijke leefgebieden langs de randen van de Eems-Dollard toe te voegen of te 

herstellen, deels in combinatie met urgente dijkversterkingen. Daarnaast dragen de projecten 

ook (in beperkte mate) bij aan het verminderen van de hoeveelheid slib in het water en dienen 

deels ook als pilot voor het “Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib”. In dit programma is 

het doel om vanaf 2022 ten minste 1 miljoen ton slib per jaar uit het estuarium te halen 

(baggerslib uit havens) om zo de troebelheid te verminderen. Een nuttige toepassing voor dit 

slib vergroot de haalbaarheid van deze ingreep. In het derde spoor “Hydromorfologische 

Verbetering” gaat het vooral om het samenspel van stroomsnelheden en golven, zand en slib en 

de vorm van het estuarium. Nieuwe kennis over de hydromorfologische dynamiek in de Eems-

Dollard draagt bij om de randvoorwaarden voor de ecologie structureel te verbeteren.  

 

Monitoring is hierbij van bijzonder belangrijk voor het welslagen van het programma, met name 

om: 

• De effecten van de uitvoering van maatregelen op programma doelen samenhangend en 
gestructureerd te kunnen volgen; 

• De autonome systeemontwikkelingen goed in beeld te hebben; 
• Te kunnen rapporteren over de voortgang van het programma. 
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Het kernteam ED2050 heeft de Waddenacademie uitgenodigd om samen een plan van aanpak te 

maken rond het structureel meten van programma resultaten voor de ecologische verbetering 

van de Eems-Dollard op basis van een meerjarig adaptief programma. 

1.3 Belang van monitoring 

Monitoren gaat over het waarnemen en verzamelen van informatie, meestal op vaste 

meetpunten, over een langere periode. De meetwaarden worden getoetst ten opzichte van 

normwaarden met de bedoeling om veranderingen te signaleren en waar nodig in te grijpen. 

Monitoring van de uitvoering van het ED2050 programma dient er dus op gericht te zijn om te 

weten of gekoerst wordt op de afgesproken doelen en of de koers (strategie) zo nodig bijgesteld 

moet worden (“Meten is weten”). De belangrijkste elementen van het meten zijn daarom gericht 

op de prestaties van de verschillende projecten binnen het ED2050 programma. Door middel 

van een set eenduidige kwaliteitsmaatlatten en een integrale kwaliteitsbeoordeling zal 

informatie beschikbaar komen waarmee de evaluatie van het programma wordt ondersteund, 

zowel op lokaal niveau van de project gebieden, als ook op systeemniveau binnen het Eems 

Dollard estuarium, en uiteindelijk ook op regionaal niveau van het gehele Waddengebied. 

 

De resultaten van monitoring, samen met onderzoek en modellering worden teruggekoppeld 

naar het streefbeeld, de oplossingsrichtingen en de genomen maatregelen, waardoor 

beargumenteerd en navolgbaar een aanscherping, wijziging of stopzetten van een ingeslagen 

koers mogelijk is. Het is van belang dat in het monitoring programma de samenhang van de 

verschillende deelsporen is gewaarborgd om de effecten van de uitvoering van maatregelen op 

programma doelen samenhangend en gestructureerd te kunnen volgen. 

 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 2, wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten van 

monitoring en adaptieve management, uitgewerkt door middel van bestaande 

projectmanagement software. Hoofdstuk 3 is een uitgebreide beschrijving van het lokale 

monitoringplan voor de verschillende projecten zoals beschreven in het “Werkplan programma 

‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016-2017”. Om het succes van het halen van de beoogde lange-

termijn doelen te kunnen evalueren gedurende de looptijd van het programma is in Hoofdstuk 4 

de meetprogramma’s voor de specifieke indicatoren verder uitgewerkt. Hoofdstuk 5 geeft aan 

hoe de resultaten van uitgangspunten van monitoring en adaptieve management gerapporteerd 

kan worden. Hoofdstuk 6 doet een suggestie over de werkstructuur, met een raming voor de 

begroting voor het gehele monitoring pakket in Hoofdstuk 7. Tot slot wordt in acht bijlagen 

uitgebreider verslag gedaan van monitoring programma’s en procedures binnen het Eems-

Dollard gebied voor elk van de aparte indicatoren.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Monitoring en evaluatie 

Monitoring en Evaluatie (M&E) is een cruciaal onderdeel van Adaptief Management. Het vormt 

de basis voor duidelijke en nauwkeurige rapportages over de verkregen resultaten door een 

interventie (activiteit, project of programma). De rapportage van informatie geeft de 

mogelijkheid voor kritische analyse van resultaten en vormt ondersteund besluitvorming voor 

vervolg processen. 

2.2 Acties en ambities 

De ambitie is dat de Eems-Dollard in 2050 voldoet aan het ecologisch streefbeeld, door 

stapsgewijs te werken en adaptief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten: 

“De werkzaamheden van dit programma strekken zich over een lange periode uit. In die periode 

komt nieuwe kennis beschikbaar en vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Dat kan aanleiding 

geven om de koers gaandeweg bij te stellen. Daarom is adaptief werken het uitgangspunt van dit 

programma. Ieder jaar rond de zomer vindt een tussenevaluatie plaats, aan de hand van een korte 

voortgangsrapportage.” 

 

Het uiteindelijk doel van adaptief management is het vergroten van de effectiviteit en impact, 

zowel op het niveau van de activiteiten in relatie tot tussendoelen en de ambitie(s), als ook het 

programma-ontwerp als geheel.  

2.3 Adaptief management 

Adaptief management kan gezien worden als ‘leren door te doen’ (Walters and Hilborn 1978) 

waarbij het “leren” grotendeels door data wordt gevoed. Het aansturen van een adaptief 

programma is afhankelijk van feedback door de uitvoerende partijen aan de ene kant en 

onderzoek en kennisinstellingen aan de andere kant (zie Figuur 2.3.1). Door strategisch 

ontwerp, management en monitoring te koppelen kunnen systematisch veronderstellingen 

worden getest en bijgesteld. Adaptief management is dus een gestructureerd, iteratief proces 

van krachtige besluitvorming onder veranderende omstandigheden. Adaptief management 

wordt inmiddels wereldwijd toegepast om tijdig te kunnen reageren op bijvoorbeeld 

klimaatverandering met verbeterde resultaten van beheersmaatregelen (Conroy et al. 2011). 

 
Figuur 2.3.1 Adaptieve aanpak als koppeling tussen kennis en resultaat 
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“Miradi” is een gebruikersvriendelijk projectmanagement programma ter ondersteuning van 

project ontwerp, beheer, monitoring en evaluatie om zo ambities effectiever te bereiken. Het 

programma volgt een proces dat is vastgelegd in de Open Standards for the Practice of 

Conservation (Conservation Measures Partnership 2013). Bekende methodes zoals 

flowcharting, mapping, projectplanning, spreadsheet, boekhouding, rapportages en andere 

softwarepakketten worden op een effectieve manier gebundeld in “Miradi” tot één makkelijk te 

gebruiken geïntegreerd pakket.  

 

Het aanpassen van de monitoring en evaluatieaanpak vergt dat dit ‘leer’-proces op een cyclische 

manier wordt doorlopen. Zodoende is het mogelijk om de indicatoren en bijbehorende data, het 

‘gereedschap’ en de modellen aan de behoeften van de verschillende doelgroepn aan te passen. 

Met een cyclisch proces is het door-ontwikkelen van de adaptieve monitoring- en 

evaluatieaanpak gedurende de loop van het programma afgebeeld (zie Figuur 2.3.2). 

 

 

 
 

Figuur 2.3.2 De cirkel van de monitoring- en evaluatie aanpak.  

 

De methodiek helpt teams om de ontwikkeling, implementatie en monitoring systematisch aan 

te pakken. Zo kunnen teams begrijpen welke maatregelen wel- en welke niet werken en 

waarom, om zodoende aanpassingen te maken die de effectiviteit van de inspanningen 

vergroten. 

 

De uitdaging voor het Eems Dollard 2050 Programma is om een brug te slaan tussen enerzijds 

het uitvoeren van concrete projecten en anderzijds het bereiken van het gezamenlijke 

streefbeeld in 2050. Maar hoe dat precies moet in een complex systeem als het Waddengebiedin 

het algemeen en in het Eems estuarium in bijzonder waar oorzaak en gevolg (en dus doel en 

middel) niet altijd even helder zijn, is onduidelijk. Welke strategie is dan nodig en welke 

activiteiten en producten moeten dan ontwikkeld worden? Om deze reden is het programma 

gestart met het ontwikkelen van een adaptief managementsysteem. 
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3 Meetplannen ED2050: Projecten Vitale Kust & Nuttig 

Toepassen Slib 

3.1 Introductie  

Het richtpunt voor het ED2050 programma is het ecologisch streefbeeld voor de Eems-Dollard, 

“een estuarium met passende dimensies en natuurlijke dynamiek, gezonde leefgebieden en 

geleidelijke overgangen, natuurlijke troebelheid en voldoende voedsel aan de basis van de 

voedselketen”. Om dit te bereiken is voor de uitvoeringsfase een drietal sporen uitgezet (met elk 

een aantal projecten en activiteiten):  

1) Uitvoeringsprogramma Vitale Kust;  

2) Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib;  

3) Hydromorfologische Verbetering.   

 

Het Spoor Vitale Kust heeft op dit moment zes projecten, zijnde Dubbele Dijk, Rijke Dijk, Polder 

Breebaart, de Brede Groene Dollard Dijk inclusief kwelders, de Kleirijperij en Marconi 

(Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’). Deze projecten zijn in de volgende 

paragrafen uitgewerkt als zogenaamde strategieën.  Een strategie (ook wel Response genoemd) 

is een verzameling van activiteiten waar een resultaat of meerdere resultaten van worden 

verwacht, die vervolgens effect hebben op het reduceren van een of meerdere knelpunten. Het 

reduceren of wegnemen van dit knelpunt, of deze knelpunten brengt uiteindelijk het ecologische 

streefbeeld dichterbij.  

 

Een aantal projecten dat wel genoemd worden in het ED2050 programma zijn in dit monitoring 

programma niet verder uitgewerkt omdat er of geen uitgewerkt plan is (bv. Hond/Paap, 

Termuntenzijl) of dat het valt onder een ander plan (broedeiland dat valt onder 

beheerplanmaatregel in het kader van N2000 beheerplan Waddenzee). 

 

De vaak Engelse terminologie komt uit programmamanagement en dan specifiek programma 

management gericht op natuurbeheer (“Open Standard for the Conservation of Nature”) en is 

wezenlijk hetzelfde als het DPSIR-analysemodel (Driver-Pressure-State-Impact-Responses; Figuur 

3.1.1) Dit analysemodel wordt gebruikt om indicatoren te kunnen interpreteren. Het laat toe de 

voornaamste onderlinge verbanden tussen de indicator en het gemeten effect te bepalen. Een 

dergelijk programma wordt gebaseerd op de probleemanalyse, waarbij het probleem uitgewerkt 

is in directe Knelpunten (“Pressures”) en indirecte Factoren (“Drivers”) in relatie tot het 

Streefbeeld (“State”) van het ecosysteem. 

 

 
Figuur 3.1.1 De essentie van het DPSIR-analyse model 

 

Programma teams werken dit vervolgensom naar een lange-termijn strategie dat inzicht geeft 

hoe men denkt door het uitvoeren van activiteiten (“Input”), door het realiseren van resultaten 

(“Output”), effect te hebben op de knelpunten (“Outcome”) en vervolgens impact op het 
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streefbeeld (“State”). Een uitgewerkte strategie (verzameling van activiteiten) heet ook wel 

resultaten keten of 'theory of change' (Figuur 3.1.2) 

 

 

 

 
Figuur 3.1.2 Resultaten keten volgens “Open Standard for the Conservation of Nature” 

 

In de volgende paragrafen is per project (strategie) een dergelijke theoretische 

veranderingsstrategie uitgewerkt, o.a. op basis van de documenten maar vooral door open 

gesprekken met kernteam leden. Deze uitwerkingen moeten niet gezien worden als gebeiteld in 

steen; deze zijn aan te passen1, en aan te scherpen. Uitgangspunt is wel dat de theoretische keten 

voor partijen navolgbaar blijft en verandering meetbaar d.m.v. monitoring. Resultaten, 

knelpunten en de status zijn in dit model aan elkaar verbonden en hebben op elkaar invloed. 

Deze bouwstenen dienen derhalve ook uitgewerkt te zijn in meetbare doelen (SMART-principe). 

Dat maakt uiteindelijk een programma adaptief.  

 

De vijf onderdelen waar het ED2050 programma streefbeeld (2016) zich op richt zijn:  

 

 
 

De directe knelpunten (MIRT-2015) zijn: 

 

 
 

  

                                                             
1 De Miradi software kan daarbij een goed hulpmiddel zijn, niet alleen voor het maken van deze 

figuren maar ook voor het (automatisch) genereren van werk, actie en monitoringsplannen, 

voortgangsrapporten etc. Deze software is gebaseerd op het Open Standard protocol. 
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3.2 Rijke Dijk 

3.2.1 Projectbeschrijving 

Het Rijke Dijk concept streeft naar ecologische verrijking van waterbouwkundige werken door 

toepassing van verbeterde dijkontwerpen. Hierbij is het behoud, en zo mogelijk de verbetering, 

van de originele waterbouwkundige functie van de dijk het uitgangspunt. Het beoogde resultaat 

is een grotere biodiversiteit, een aantrekkelijker kustlandschap en een gunstige invloed op de 

kwaliteit van het aangrenzende watersysteem. 

3.2.2 Doelstellingen 

In het werkplan “Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016–2017” zijn voor dit 

project de volgende relaties tussen activiteiten en doelstellingen geformuleerd (zie ook Figuur 

3.2.1). 

 

Areaal Door de aanleg van getijdepoelen ontstaat een verzachting van de harde overgang van 

water naar land en een (zichtbare) diversiteit aan mariene flora en fauna (wieren, schelp- en 

schaaldieren), die als voedselbron voor vogels (visdieven, sterns) kunnen dienen.  

 

Mosselen Door het plaatsen van palen omwikkeld met sisaltouw waarop jonge mosselen zich 

kunnen hechten wordt de biomassa van mosselen lokaal verhoogd, en neemt daarmee de 

voedselbeschikbaarheid voor schelpdier-etende vogels (eidereend, kanoet, toppereend, 

scholekster) in het Eems estuarium toe. 

 

Vogels Door aanpassing van de huidige strekdammen (verlengen of te verleggen en te 

ontkoppelen van de kust) wordt het gebruik van deze locaties door vogels (bontbekplevier, 

bonte strandloper, groenpootruiter, grutto, kanoet, kluut, rosse grutto, scholekster, steenloper, 

tureluur, wulp, zilverplevier, zwarte ruiter) als hoogwatervluchtplaats geïntensiveerd. Door de 

aanleg van schelpenstrandjes wordt de mogelijkheid voor ongestoord broeden (bontbekplevier; 

5-10 broedparen) vergroot.  

 

Recreatie De eerste twee poelen vanaf Delfzijl hebben een belangrijke recreatieve functie. 

 

 
Figuur 3.2.1 Strategie “Rijke Dijk”, van lokale activiteiten binnen het project (geel), via realiseren 

van kort termijn resultaten (blauw), naar beoogde middellange termijn effecten op knelpunten 

(paars) met beoogd lange termijn impact op de ambities voor het Eems-Dollard estuarium (groen). 
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3.2.3 Indicatoren en metingen 

3.2.3.1 Indicatoren & meetplan projectbeheer 

Wat betreft monitoring van activiteiten gaat het in dit project om de aanleg en om de beoogde 

functionaliteit. 

Wat betreft de aanleg, gaat het volgens het “Werkplan” om de volgende activiteiten: 

1. Aanleg van 5 getijdepoelen op wadplaat (samen circa 125 m2); 

2. Aanleg van 2 schelpenstrandjes op wadplaat (samen circa 200 m2); 

3. Aanpassen van 5 van de 11 strekdammen op wadplaat (samen circa 1500 m2); 

4. Aanleg van palenbos, bestaande uit 30 palen op wadplaat (oppervlak circa 100 m2). 

 

Wat betreft de getijdenpoelen dient gevolgd te worden in hoeverre ze daadwerkelijk tijdens 

laagwater gevuld blijven met zeewater, en in welke mate de oorspronkelijke diepte blijft 

gehandhaafd (en ze zich niet langzaam vullen met slib en zand). Wat betreft de 

schelpenstrandjes dient de structuur van de bodem gevolgd te worden (en welk deel van het 

aangelegde areaal vrij blijft van vegetatie). Wat betreft de strekdammen dient gevolgd te worden 

hoeveel van het totale areaal daadwerkelijk vrij is van verstoring. Wat betreft het palenbos dient 

gevolgd te worden of de palen en touwen een blijvend substraat bieden voor aanhechting van 

mosselen, en welke invloed de palen op de omgeving hebben (bijvoorbeeld in de vorm van 

uitspoeling rond de voet van de palen). 

 

Tabel 3.2.1 Indicatoren en meetplan voor projectbeheer van “Rijke Dijk” (EDRD), een project 

binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma 2016-2026.  

 

    Deelgebied EDRD 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie GP SD PB 

Areaal Getijdenpoelen (GP) m2 & m3 4x per jaar x   

 Strekdammen (SD) m2 4x per jaar  x  

 Palenbos (PB) m2 & m3 4x per jaar   x 

 

3.2.3.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten 

Vogels 

Het gebied dient maandelijks te worden bezocht tijdens hoogwater en op springtijdagen dat 

hoogwater midden op de dag valt (A. Brenninkmeijer, pers. comm.). Tijdens hoogwater dienen 

alle relevant geachte vogelsoorten (bontbekplevier, bonte strandloper, eidereend, 

groenpootruiter, grutto, kanoet, kluut, rosse grutto, scholekster, steenloper, sterns, toppereend, 

tureluur, visdieven, wulp, zilverplevier en zwarte ruiter) te worden geteld en hun ruimtelijke 

verspreiding (over de 11 strekdammen, 2 schelpenstrandjes, 5 getijdenpoelen en het palenbos) 

vastgelegd. Naast deze soorten kan overwogen worden om ook andere vogelsoorten te 

registreren, die van het gebied gebruik maken. In aanvulling hierop wordt geadviseerd om ook 

tijdens andere momenten in de getijdecyclus (bijvoorbeeld tijdens afgaand water) maandelijkse 

waarnemingen te doen aan het gebruik van vogels (waaronder foerageren) van de 11 

strekdammen, de 2 schelpenstrandjes, de 5 getijdenpoelen en het palenbos.  

Bij de tellingen wordt gebruik gemaakt van een verrekijker (8x40) en een telescoop (15-

40x vergroting). Tellingen in een specifiek gebied dienen bij voorkeur gelijktijdig met die in 

andere gebieden te worden uitgevoerd (om dubbeltellingen van vogels te voorkomen) en, waar 

mogelijk, per ommegaande digitaal beschikbaar te worden gemaakt (om mogelijke oorzaken van 
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eventuele veranderingen in verspreidingen, op grotere schaal te achterhalen, zoals lokale 

tijdelijke werkzaamheden). 

Voor een inschatting van voedselaanbod in en rond het palenbos voor schelpdier-etende 

vogels dient van alle schelpdieren (in de grond en op de palen) de soort, grootte, (vlees)gewicht 

en toegankelijkheid (b.v. bereikbaarheid op de palen, ingraafdiepte in de bodem) bekend te zijn. 

Voor de schelpdieren op en in de bodem kan (net als bij het meetprogramma voor de NAM) 

gebruik gemaakt worden van de monster- en meetprotocollen zoals binnen het SIBES-

programma toegepast (https://www.nioz.nl/en/research/projects/4126-0). Dit maakt 

bovendien een goede vergelijking met de langjarige ontwikkelingen van bodemdieren in het 

Eems estuarium en de rest van de (vooral Nederlandse, maar ook deels Duitse) Waddenzee 

mogelijk (Compton et al. 2017). Voor de toegankelijkheid van de schelpdieren op de palen voor 

vogels dient nog een protocol ontwikkeld te worden. 

 

Recreatie 

Het aantal recreanten (kinderen, volwassenen) dat het gebied bezoekt dient te worden 

geregistreerd en, indien mogelijk, ook het gebruik van het gebied tijdens het bezoek vastgelegd 

(b.v. vogels kijken, getijdenpoel, hond uitlaten, vliegeren). Omdat het gebruik in de loop van de 

tijd kan veranderen (bijvoorbeeld omdat het gebied verandert, of de vormen van recreatie), 

dient deze meting jaarlijks herhaald te worden. 

Tabel 3.2.2 Meetprogramma voor korte- en middellange-termijn effecten van “Rijke Dijk” (EDRD), 

een project binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma 2016-

2026 (GP: getijdenpoelen; SD: strekdammen; PB: palenbos). 

 

    Deelgebied EDRD 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie GP SD PB 

Vogels Areaal (zie eerder)   x x x 

 Bodemdierena # m-2 2x per jaarb x x x 

 Aantallen vogels # m-2 1x per maandc x x x 

Recreatie Recreanten # d-1 4x per jaard x   

 
a Voor berekening voedselaanbod voor vogels dient de soort, grootte, (vlees)gewicht en toegankelijkheid van alle bodemdieren in en 

rond het palenbos gemeten te worden. 
b Vanwege de sterke invloed van nieuwe aanwas (broedval) op totale aantallen (zeker net na de aanleg van het EDRD) wordt 

geadviseerd om 2x per jaar te bemonsteren, namelijk net na de zomer (om de broedval in kaart te brengen) en net na de winter (om 

eventuele wintersterfte te kunnen meten).  
C Vogeltellingen op de HVPs, tijdens hoogwater en gebruik van de specifieke onderdelen van het gebied (11 strekdammen, 2 

schelpenstrandjes, 5 getijdenpoelen en palenbos) tijdens andere momenten in de getijdecyclus. 
d Zowel aantallen recreanten als recreatieve activiteiten gedurende de dag. 

3.2.3.3 Indicatoren en meetplan lange-termijn effecten 

Op lange termijn (2050) beoogt dit project bij te dragen aan de volgende doelstellingen2: 

• Gezonde leefgebieden 

• Geleidelijke overgangen 

Voor de indicatoren en het meetplan voor deze ambities wordt verwezen naar de desbetreffende 

onderdelen in Hoofdstuk 4. 

 

                                                             
2 ED2050 (2017) Deelprogramma vitale kust Eems-Dollard “Roadmap” 
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3.3 Dubbele Dijk 

3.3.1 Projectbeschrijving 

Het demonstratieproject Dubbele Dijk heeft tot doel om op goedkopere wijze waterveiligheid te 

realiseren door een tweede (lagere) dijk in het achterland aan te leggen. In het gebied tussen de 

primaire zeedijk en de nieuwe tweede dijk (ca. 37 hectare) kan zout water in- en uitstromen via 

een getijdeduiker. Circa 10 hectare tussengebied wordt ingericht als intergetijdengebied. Hier 

kan slib bezinken vanuit het vertroebelde estuarium. Daarnaast wordt circa 27 hectare ingericht 

voor zilte landbouw (ca. 12 hectare) en aquacultuur (ca. 15 hectare). 

3.3.2 Doelstellingen 

In het werkplan “Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016–2017” zijn voor dit 

project de volgende relaties tussen activiteiten en doelstellingen geformuleerd (zie ook Figuur 

3.3.1). 

 

Slib Om de slibinvangcapaciteit te vergroten wordt een binnendijks slibvanggebied gegraven. 

Jaarlijks kan hier naar verwachting 15.000 m3 slib bezinken, uitgaande van een aanwas van 6 cm 

per jaar. Dit betekent dat in 10 jaar tijd, tot 2027, 150.000 m3 slib uit het systeem kan worden 

gehaald. Als blijkt dat de maatregelen afdoende werken, kunnen ze worden opgeschaald (door 

meer dubbele dijken aan te leggen) om in de toekomst de gewenste jaarlijkse slibonttrekking 

van 1 miljoen ton te bereiken. Op lange termijn zou dan daarmee de huidige trend van jaarlijks 

toenemende troebelheid gestopt kunnen worden. 

 

Landbouw De toepassing van zilte teelten heeft als doel dat het tussengebied zijn economische 

waarde behoudt of dat deze waarde zelfs vergroot wordt: de beoogde grondopbrengst van 

innovatieve landbouw (kokkels, zeewier & zilte teelten) is in 2020 gelijk of hoger dan 2000 Euro 

per hectare. Hierbij zijn er geen of nauwelijks negatieve zout-gerelateerde effecten van de 

innovatieve landbouw op de omringende 'zoete' landbouw gewassen.  

 

Vogels Er wordt lokaal bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van het estuarium 

(vergroting van oppervlak van laag-dynamisch intergetijdegebied) en daarmee aan het 

leefgebied van vogels (slibinvangzone van Dubbele Dijk raakt bevolkt met bodemdieren, die 

vervolgens als additionele voedselbron voor grutto, scholekster, tureluur en kluut zullen 

dienen). 
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Figuur 3.3.1 Strategie “Dubbele Dijk”, van lokale activiteiten binnen het project (geel), via 

realiseren van kort termijn resultaten (blauw), naar beoogde middellange termijn effecten op 

knelpunten (paars) met beoogd lange termijn impact op de ambities voor het Eems-Dollard 

estuarium (groen). 

 

3.3.3 Indicatoren & metingen 

3.3.3.1 Indicatoren & meetplan projectbeheer 

Wat betreft monitoring van activiteiten dient onderscheid gemaakt te worden tussen aanleg (en 

eventuele aanpassingen van de aangelegde constructies) en beheer. 

 

Wat betreft de aanleg, gaat het volgens het “Werkplan” om de volgende activiteiten: 

1. Voorbereidende werkzaamheden 

2. Grond ontgraven, vervoeren en verwerken 

3. Afwerken polder inclusief inzaaiwerk 

4. Aanleg brug tussen pand noord en zuid 

5. Aanleg zoetwater inlaat 

6. Vervangen VKA-leidingen 

7. Aanleg getijdeduiker (12m x 3m) 

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat recente discussies rond de optimalisatie van zilte teelten in 

dit project mogelijk aanleiding geven voor een aanpassing van het ontwerp, zoals dat in het 

oorspronkelijke werkplan is beschreven, met een omwisseling van het natuurgebied en het 

landbouwgebied en een aanleg van een tweede getijdeduiker. Mogelijk zouden beide 

getijdeduikers en de opening tussen beide compartimenten van (vloed-gedreven) sluisdeuren 

kunnen worden voorzien, zodat het water alleen van het natuurgebied naar het landbouwgebied 

kan stromen. Gedacht wordt dat dergelijke aanpassingen kunnen leiden tot betere 

groeiomstandigheden voor kokkelkweek, wat betreft waterkwaliteit (lagere concentraties aan 

zwevend slib) en doorstroming (hogere aanvoer algen, dus hoger voedselaanbod voor kokkels). 

Op dit moment loopt er in opdracht van de Provincie Groningen een onderzoek (uitgevoerd door 

NIOZ, WaddenWier en Meromar) naar de effecten van waterkwaliteit op de groei van kokkels, 

waarvan de uitkomsten gebruikt zullen worden voor de toetsing (en eventuele aanpassingen) 

van het originele ontwerp.  

 

Met het oog op eventuele opschaalbaarheid, zal voor al deze activiteiten gemonitord moeten 

worden wanneer de geplande werkzaamheden zijn gestart en geëindigd, in hoeverre de 

werkzaamheden volgens het originele ontwerp zijn uitgevoerd, in hoeverre de werkzaamheden 

volgens de originele planning zijn uitgevoerd en in hoeverre de werkzaamheden volgens de 

originele begroting zijn uitgevoerd. Van groot belang is het om eventuele aanpassingen voor, 

tijdens en na de aanleg in deze monitoring mee te nemen (inclusief de motivatie van de 

aanpassing). Uiteindelijk gaat het om het beoogde areaal dat wordt verwezenlijkt, wat kan 

veranderen in de tijd (denk hierbij aan vergroting areaal droogvallende wadplaten naarmate er 

meer slib wordt ingevangen).  

 

Na aanleg dienen alle beheermaatregelen te worden gedocumenteerd, bij voorkeur zo 

kwantitatief mogelijk. Denk hierbij aan het verwijderen van ingevangen slib en het inzetten en 

oogsten van kokkels en zilte gewassen. Omdat beheer van een bepaald onderdeel vaak 
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consequenties heeft voor de werking van de andere onderdelen, zal dit goed op elkaar moeten 

worden afgestemd. 

 

Tabel 3.3.1 Indicatoren en meetplan projectbeheer van “Dubbele Dijk”, een demonstratieproject 

binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma. 

 

  Metingen Deelgebied EDDD 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie Natuur Landbouw 

Areaal Projectgebied m2 1x per maand x x 

 Stagnant brakwater m2 1x per maand x x 

 Laag-dynamisch tij m2 1x per maand x x 

 Hoog-dynamisch tij m2 1x per maand x x 

 Droogvallend m2 1x per maand x x 

 Permanent onder m2 1x per maand x x 

 Kokkelteelt m2 1x per maand  x 

 Zeewier m2 1x per maand  x 

 Overige zilte teelten m2 1x per maand  x 

Activiteiten Zoutwaterinvoer m3 dag-1 Per handeling x x 

 Slibafvoer m3 dag-1 Per handeling x x 

 

3.2.3.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten 

Slib 

Voor de metingen aan de lokale effecten binnen dit demonstratieproject op slib wordt 

geadviseerd om die te baseren op een lokale slibbalans. Hierbij moet meegenomen worden dat 

het Dubbele Dijk uit twee compartimenten bestaat, met elk een andere aanvoer en afvoer van 

slib. Volgens de doelstelling voor het “slibwinningsdeel” zal slibrijk water uit het estuarium bij 

opkomend tij hier binnenstromen, tot relatieve rust komen, waardoor een deel van het in het 

water aanwezige slib zal uitzakken naar de bodem. Het relatief heldere water stroomt 

vervolgens door naar het “zilte landbouw deel” waar dit water via een tweede getijdeduiker 

weer naar het estuarium stroomt. Verwacht mag worden dat naarmate het “slibwinningsdeel” 

zich in de tijd verder opvult, de snelheid van netto sedimentatie (in cm per jaar) afneemt, onder 

andere omdat de toplaag van het aanwezige slib steeds gevoeliger wordt voor opwerveling 

tijdens hogere stroomsnelheden en hogere golven tijdens storm. 

  Netto sedimentatie kan gemeten worden met behulp van zogenaamde SED-sensoren 

(figuur 3.3.2). De huidige generatie van deze automatische en onderhoudsvriendelijke 

meetinstrumenten registreren de sedimenthoogte met een nauwkeurigheid van 5mm, 

gedurende een aantal maanden (Hu et al. 2015). De nieuwe generatie wordt uitgerust met een 

drukmeter, waardoor het ook mogelijk is om gelijktijdig de waterhoogte en de dynamiek van de 

golven vast te leggen. Hierdoor kan een verband worden gelegd tussen sedimentatiesnelheden, 

waterhoogten en golfwerking. 

 Vanwege de zeer sterke variaties in ruimte en tijd zijn bepalingen van fluxen van 

zwevende stof notoir lastig (Gerkema et al. 2015). Bovendien vragen de instrumenten 

regelmatig onderhoud, het is belangrijk zich te realiseren dat manuren en vaartijd uiteindelijk de 

grootste kostenpost zijn bij dit soort monitoring. Mogelijk kan voor de bepaling van 

concentraties van het ingelaten water worden aangesloten op bestaande monitoring door RWS 

(meetpaal Eems, MWTL-stations), en de metingen en modellen in het kader van ED2050 spoor 
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“Hydromorfologische Verbeteringen” en het recente initiatief van het waterschap 

Noorderzijlvest in het kader van het HWBP-project “Meerjarige veldmeting Eems-Dollard” 

(Waterschap Noorderzijlvest 2017; Bijlage A). 

 

 
Figuur 3.2.2. Surface Elevation Dynamics (SED) voor continue metingen van slibaanwas  

 

Zilte teelten 

Voor de metingen aan de economische haalbaarheid van zilte teelten wordt geadviseerd om dit 

te baseren op een kosten-baten analyse, waarbij de te sturen variabelen als scenario’s worden 

meegenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet alleen om de kosten van het verzamelen, 

uitzetten, oogsten en vermarkten van kokkels, en de uiteindelijke opbrengst per hectare. Maar in 

dit project ook om de invloed van de weersomstandigheden (bijvoorbeeld temperatuur, wind, 

neerslag), de te sturen omgevingsvariabelen (bijvoorbeeld waterhoogte, doorstroming, 

waterkwaliteit) en kweekomstandigheden (dichtheden en groottes van kokkels, wijze en 

momenten van oogsten) op de groei en overleving van de kokkels. 

Voor een goede vergelijking van de zilte teelten met eerdere (landbouw-)activiteiten zou ook de 

kosten en baten van het oorspronkelijk gebruik van de (in dit project omgevormde) grond 

bekend moeten zijn, en de grondprijs van beoogde percelen bij opschaling gevolgd moeten 

worden. 

 

Vogels 

Voor metingen aan effecten op vogels (grutto, scholekster, tureluur en kluut) wordt geadviseerd 

om uit te gaan van de “oogstbare voedselaanbod” benadering zoals die vanuit de NAM wordt 

gehanteerd rond de effectmetingen van bodemdaling in de kombergingen van Pinkegat en 

Zoutkamperlaag (Ens et al. 2015; Bijlage F).  

 

In dit monitoring programma is gekozen voor een analysestrategie waarbij informatie over 

bodemdieren, bodemhoogte, sedimentatie en waterstanden worden geïntegreerd tot één 

variabele die zo goed mogelijk de draagkracht voor vogels indexeert. Voor berekening van het 

“oogstbaar voedselaanbod” voor vogels dient van alle bodemdieren de soort, grootte, 

(vlees)gewicht en (verwachte) ingraafdiepte bekend te zijn. Hiervoor kan (net als bij het 

meetprogramma voor de NAM) gebruik gemaakt worden van de monster- en meetprotocollen 
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zoals binnen het SIBES-programma toegepast3. Dit maakt bovendien een goede vergelijking met 

de langjarige ontwikkelingen van bodemdieren in het Eems estuarium en de rest van de (vooral 

Nederlandse, maar ook deels Duitse) Waddenzee mogelijk (Compton et al. 2017). 

 

De verwachte aantallen vogels in ruimte en tijd op basis van het oogstbare voedselaanbod 

kunnen vervolgens vergeleken worden met de daadwerkelijke aanwezigheid aan de hand van 

vogeltellingen in het Dubbele Dijk gebied en in de nabijgelegen gebieden. Dit gebied dient 

maandelijks te worden bezocht tijdens hoogwater, op springtijdagen dat hoogwater midden op 

de dag valt (A. Brenninkmeijer, pers. comm.). Tijdens hoogwater dienen alle vogelsoorten te 

worden geteld en hun ruimtelijke verspreiding vastgelegd. Naast deze soorten kan overwogen 

worden om ook andere vogelsoorten te registreren die van het gebied gebruik maken.  

Bij dergelijke tellingen wordt gebruik gemaakt van een verrekijker (8x40) en een telescoop (15-

40x vergroting). Tellingen in een specifiek gebied dienen bij voorkeur gelijktijdig met die in 

andere gebieden te worden uitgevoerd (om dubbeltellingen van vogels te voorkomen) en, waar 

mogelijk, per ommegaande digitaal beschikbaar te worden gemaakt (om mogelijke oorzaken van 

eventuele veranderingen in verspreidingen, op grotere schaal te achterhalen, zoals lokale 

tijdelijke werkzaamheden). 

 

Hierdoor is mogelijk om de ontwikkelingen te volgen en eventuele andere sturende factoren te 

identificeren, en ook om consequenties van opschaling van het Dubbele Dijk 

demonstratieproject te voorspellen (en die opschaling daarmee te optimaliseren). De temporele 

resolutie van de metingen is niet alleen afhankelijk van de natuurlijke dynamiek (b.v. jaarlijkse 

broedval schelpdieren), maar ook van de activiteiten in het Dubbele Dijk gebied (zoals het 

verwijderen van het opgevangen slib uit de slibinvangzone). 

 

Externe werking  

Aangeraden wordt om het mogelijke effect van het ingelaten zeewater op het zoutgehalte van 

het grondwater van de omringende landbouwpercelen te meten. Voor een goede inschatting van 

de mogelijke effecten van zeewater door de aanleg van de Dubbele dijk dienen deze waarden 

ook voorafgaand aan de aanleg gemeten te worden (een zogenaamde t0 inventarisatie). Hierover 

is zeer recent een besluit genomen door de Raad van State.4 

 

3.3.3.3 Indicatoren en meetplan lange-termijn effecten 

Op lange termijn (2050) beoogt dit project bij te dragen aan de volgende doelstellingen5: 

• Natuurlijk troebel 

• Voldoende voedsel aan de basis 

• Gezonde leefgebieden 

• Geleidelijke overgangen 

Voor de indicatoren en het meetplan voor deze ambities wordt verwezen naar de desbetreffende 

onderdelen in Hoofdstuk 4. 

 

 

                                                             
3 Zie: https://www.nioz.nl/en/research/projects/4126-0 
4 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-

uitspraak.html?id=91287&summary_only=&q 
5 ED2050 (2017) Deelprogramma vitale kust Eems-Dollard “Roadmap” 



 30 

Tabel 3.3.2 Indicatoren en meetplan voor korte- en middellange-termijn effecten van “Dubbele 

Dijk” (EDDD), een demonstratieproject binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig 

Adaptief Programma. 

 
    Deelgebied EDDD  

Effect Indicator Eenheid Frequentie Natuur Landbouw Omgeving 

Slib Concentratie water g m-3 1x per 15 min x x  

 Gehalte sediment g m-3 1x per maand x x  

 Bodemhoogte 0.001 m  1x per 15 min x x  

 Waterhoogte 0.01 m  1x per 15 mina x x  

 Golfhoogten 0.01 m 1x per 5 mina x X  

 Doorstroming water m3 dag-1 1x per 15 min x x  

Teelten Watertemperatuur 0.1˚C 1x per 15 min  X  

 Zoutgehalte 1 psu 1x per 15 min  X  

 Voedsel in water g m-3 1x per 15 min  X  

 Zuurstofgehalte g m-3 1x per 15 min  X  

 Dichtheid kokkelsb # m-2 1x per maand  x  

 Lengte kokkelsb 0.001 m 1x per maand  x  

 Conditie kokkelsb g m-3 1x per maand  x  

 Introductie kokkelsb # m-2 Per handeling  x  

 Oogst kokkelsb # m-2 Per handeling  x  

 Kosten teeltb Euro 1x per jaar  x  

 Baten teeltb Euro 1x per jaar  x  

Vogels Bodemdierenc # m-2 2x per jaard x   

 Vogels # m-2 1x per maand x   

Ext.werking Zoutgehalte grondwatere mg Cl l-1 5x per jaar (+t0)   x 

 
a Zie Gerkema et al. (2015) 
b Geldt niet alleen voor kokkelkweek, maar ook voor teelt zilte gewassen. 
c Voor berekening “oogstbaar voedselaanbod” voor vogels dient van alle bodemdieren de soort, grootte, (vlees)gewicht en 

(verwachte) ingraafdiepte bekend te zijn. 
d Vanwege de sterke invloed van nieuwe aanwas (broedval) op totale aantallen (zeker net na het openstellen van het EDDD voor 

zoutwater) wordt geadviseerd om 2x per jaar te bemonsteren, namelijk net na de zomer (om de broedval in kaart te brengen) en net 

na de winter (om eventuele wintersterfte te kunnen meten). 
e Van omringende landbouwpercelen, zie DLV Groen & Ruimte bv (2017). 

 

3.4 Kleirijperij 

3.4.1 Projectbeschrijving 

Hoofddoel van de pilot Kleirijperij is nagaan met welke innovatieve methoden slib nuttig en 

rendabel is om te zetten in klei, waardoor een economische basis kan worden gelegd onder de 

gewenste slibonttrekking van de Eems-Dollard. Hiertoe worden twee baggerdepots aangelegd, 

waarin baggerslib afkomstig uit de haven van Delfzijl en Polder Breebaart kan rijpen om 

vervolgens ingezet te worden voor (met name) dijkversterking.  

 

3.4.2 Doelstellingen 

In het werkplan “Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016–2017” en in de notitie 

“Roadmap Nuttig Toepassen Slib (Fred Haarman, 22 maart 2017) zijn voor dit project de 

volgende relaties tussen activiteiten en doelstellingen geformuleerd (zie ook Figuur 3.4.1). 
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Bedrijfsleven In de pilot wordt onderzocht welke rijpingsmethode het meest effectief is en hoe 

de klei gerijpt kan worden tegen zo laag mogelijke kosten. Klei van de juiste samenstelling kan 

worden verhandeld voor 18 Euro per m3, bij de haalbaarheidsstudie wordt ervan uitgegaan dat 

de kostprijs van de klei op 15 Euro per m3 uitkomt. Nadat de klei is gerijpt zal deze worden 

toegepast in onder andere de pilot Brede Groene dijk, als ophoging van landbouwgrond en als 

grondstof voor diverse proeven (o.a. als grondstof voor de keramische industrie).  

De ambitie is om op langere termijn is om 1 miljoen ton slib per jaar vanaf 2022 en 3 miljoen ton 

slib per jaar vanaf 2050 te kunnen verwijderen uit het Eems-Dollard estuarium (via slibinvang 

en directe toepassing van baggerslib), om die vervolgens in te zetten voor versterking dijken 

(40%), ophogen landbouwgrond (40%), verbetering zandgronden (10%) en productie 

bouwelementen (10%).  

 

Vissen & vogels Gesteld wordt dat opschaling op langere termijn (25 tot 35 jaar) tot een 

kwaliteitsverbetering voor het hele estuarium (ruim duizend hectare) leidt door verlaging 

troebelheid, verhoging primaire productie en leefbaarheid vissen en vogels. 

 

 

Figuur 3.4.1 Strategie “Kleirijperij”, van lokale activiteiten binnen het project (geel), via realiseren 

van korte-termijn resultaten naar beoogde middellange-termijn effecten (blauw) op knelpunten 

(paars) met beoogd lange-termijn impact op de ambities voor het Eems-Dollard estuarium (groen). 

 

3.4.3 Indicatoren en metingen 

3.4.3.1 Indicatoren & meetplan projectbeheer 

Wat betreft monitoring van activiteiten gaat het in dit project volgens het “Werkplan” om de 

volgende onderdelen: 

1. Depots bouwen (2); 

2. Slib onttrekken; 

3. Slib storten (2 depots); 

4. Slib rijpen tot klei (2 depots); 

5. Klei toepassen; 

6. Depots ontmantelen. 

 

Het slib wordt onttrokken uit de haven van Delfzijl en uit Polder Breebaart, en respectievelijk via 

een sleephopperzuiger en een persleiding naar de twee afzonderlijke depots vervoerd.  Een 

depot bestaat uit een omdijkt stuk land van een aantal hectares, waarbinnen het slib wordt 

gestort. Elk baggerdepot is ingedeeld in verschillende compartimenten, waarin verschillende 

proeven worden uitgevoerd om het rijpingsproces, het indikken van het slib tot klei, op gang te 
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brengen. Een sloot te midden van de compartimenten biedt plaats voor water dat uit het slib 

vrijkomt.  

Het depot voor het havenslib in de haven van Delfzijl (Valgen Oost, aan de westkant van 

industrieterrein Oosterhorn) zal 14 ha groot worden. Het depot voor het Breebaart slib is 

gepland op de kwelder tegen de dijk aan (vlakbij de locatie van de pilot Brede Groene Dijk) en 

bestaat uit een rechthoekig gebied van 1 km x 100 meter en is dus in totaal 10 hectare groot. De 

maximale hoogte van inbreng van slib is 1.5 m. Binnen de pilot wordt in totaal 310.000 m3 slib 

gehaald (210.000 m3 uit de haven van Delfzijl, 100.000 m3 uit Polder Breebaart), wat naar 

verwachting na rijping resulteert in onder meer 70.000 m3 klei voor de dijkverzwaring. 

Wat betreft de slibdepots dient te worden geregistreerd wanneer ze worden aangelegd 

(inclusief de pijpleidingen en overige infrastructuur), wanneer en hoeveel slib wordt gebaggerd 

en gestort, wanneer en welke technieken worden toegepast om de klei te laten rijpen, wanneer 

welke hoeveelheid van welke kwaliteit de klei wordt geoogst, en waarvoor die klei uiteindelijk 

wordt gebruikt. 

Tabel 3.4.1 Indicatoren en meetplan projectbeheer van de “Kleirijperij” (EDKR), een project binnen 

het Spoor “Nuttig Toepassen Slib” van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma 2016-2026.  

 

    Deelgebied 

EDKR 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie DD DB 

Areaal Kwelder m2 1x per jaar  x 

 Depot Delfzijl (DD) m2 & m3 4x per jaara x  

 Depot Breebaart (DB) m2 & m3 4x per jaara  x 

Activiteiten Baggeren m3 Per handeling x x 

 Storten in depots m3 Per handeling x x 

 Rijpen in depots m3 Per handeling x x 

 Oogsten uit depots m3 Per handeling x x 

 Inzetten klei m3 Per handeling x x 
a Voor aanleg, tijdens gebruik en na ontmanteling depots. 

 

3.4.3.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten 

Bedrijfsleven  

Voor de monitoring van de diverse technieken van kleirijpen wordt verwezen naar het 

“Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016 – 2017” en voor de metingen met 

betrekking tot het economische perspectief van deze methode naar de notitie “Roadmap Nuttig 

Toepassen Slib” van Fred Haarman (22 maart 2017) en Aanpak Kleirijperij (Ecoshape).  

 

Externe werking 

• Slib Het verwijderen, storten en rijpen van het slib tot klei (en mogelijk ook het 

verwijderen van de klei uit de depots) op de kwelder zal waarschijnlijk gepaard gaan 

met lokale toenames in de slibconcentraties in het water, op de wadbodem en op de 

kwelders rond dit depot. De sterkte van dit effect zal afhangen van de gebruikte 

technieken en van de lokale omstandigheden tijdens deze activiteiten (weer, waterstand, 

etc.). Met het oog op opschaling wordt daarom geadviseerd om deze effecten rond (voor, 
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tijdens en na) de verschillende activiteiten in kaart te brengen, zodat de resultaten 

daarvoor kunnen worden meegenomen in de aanwijzing van toekomstige locaties voor 

slibdepots en het gebruik daarvan.  

• Kwelders Het gewicht van het slib in het slibdepot veroorzaakt mogelijk een hogere 

compactheid van het daar onder liggende sediment, waardoor de kwelder lager komt te 

liggen, en een groter soortelijk gewicht (g m-3) en een lager aandeel van poriën (m3 m-3) 

ontstaat. Met het oog op opschaling wordt geadviseerd om herstel van de kwelder na de 

ontmanteling van het depot te volgen, niet alleen van de vegetatie maar ook van de 

ligging en structuur van de bodem. Hiervoor moet voorafgaand aan de bouw van het 

slibdepot een inventarisatie van de bodemgesteldheid en de vegetatie worden gemaakt.  

• Vogels Naast mogelijke doorwerking van veranderingen in slibconcentraties in het 

water en op de bodem voor de voedselbeschikbaarheid van vogels, valt het ook niet uit 

te sluiten dat de activiteiten rond het depot op de kwelder lokale veranderingen in 

aantallen en soorten vogels teweeg zal brengen. Het gebied dient maandelijks te worden 

bezocht tijdens hoogwater, en op springtijdagen dat hoogwater midden op de dag valt 

(A. Brenninkmeijer, pers. comm.), waarbij alle relevant geachte vogelsoorten (waaronder 

ganzen en steltlopers) dienen te worden geteld en hun ruimtelijke verspreiding in en 

rond de depots vastgelegd. In aanvulling hierop wordt geadviseerd om ook tijdens 

andere momenten in de getijdecyclus (bijvoorbeeld tijdens afgaand water) maandelijkse 

waarnemingen te doen aan het gebruik van vogels (waaronder foerageren) van dit 

gebied. Bij de tellingen wordt gebruik gemaakt van een verrekijker (8x40) en een 

telescoop (15-40x vergroting). Tellingen in een specifiek gebied dienen bij voorkeur 

gelijktijdig met die in andere gebieden te worden uitgevoerd (om dubbeltellingen van 

vogels te voorkomen) en, waar mogelijk, per ommegaande digitaal beschikbaar te 

worden gemaakt (om mogelijke oorzaken van eventuele veranderingen in 

verspreidingen, op grotere schaal te achterhalen, zoals lokale tijdelijke werkzaamheden). 

 

Tabel 3.4.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijneffecten van de “Kleirijperij” 

(EDKR), een project binnen het Spoor “Nuttig Toepassen Slib” van het ED2050 Meerjarig Adaptief 

Programma 2016-2026.  

 

    Deelgebied 

EDKR 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie DD DB 

Industrie Kosten & baten # d-1 1x per jaara x x 

Ext.werking Slib in water g m-3 Rond handeling x x 

 Slib op wadplaten g m-2 Rond handeling x x 

 Slib op kwelder g m-2 Rond handeling  x 

 Vegetatie kwelder Zie H4 Voor (t0) en na  x 

 Compactheid kwelder m3 m-3 Voor (t0) en na  x 

 Verstoring vogels # m-2 Rond handeling  x 

 
a Zie notitie “Roadmaps Nuttig Toepassen Slib” van Fred Haarman (22 maart 2017).  
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3.4.3.3 Indicatoren en meetplan lange-termijn effecten 

Op lange termijn (2050) beoogt dit project bij te dragen aan de volgende doelstellingen6: 

• Natuurlijk troebel 

• Voldoende voedsel aan de basis 

Voor de indicatoren en het meetplan voor deze ambities wordt verwezen naar de desbetreffende 

onderdelen in Hoofdstuk 4. 

 

3.5 Herstel polder Breebaart 

3.5.1 Projectbeschrijving 

Het doel van het Polder Breebaart herstelproject is om bestaande natuurdoelstellingen te 

garanderen, zijnde instandhouding van een gedempt getijdengebied met bijbehorende 

natuurwaarden, instandhouding van broedmogelijkheden voor kolonievogels (met name 

kluten), en waarborging van de mogelijkheid voor vismigratie. Maatregelen hiertoe worden 

gecombineerd met een vergroting van de slibinvangcapaciteit en recreatiecapaciteit. 

 

3.5.2 Doelstellingen 

In het werkplan “Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016–2017” zijn voor dit 

project de volgende relaties tussen activiteiten en doelstellingen geformuleerd (zie ook Figuur 

3.5.1). 

 

Slib Lokale verhoging doorzicht door verlaging slibgehalten in het water als gevolg van 

versnelde bezinking in de bezinkputten.  

Vissen Verhoogde migratiemogelijkheden van soorten als rivierprik, glasaal en stekelbaars door 

vispassage als gevolg van verdieping Polder Breebaart, en verbetering opgroeigebied van de fint 

door lokale verlaging troebelheid. 

Vogels Meer gunstige broedomstandigheden voor kolonievogels (met name kluten, maar ook 

Noordse sterns en visdieven) als gevolg van afplaggen van de toplaag van het broedeiland en 

slechtere bereikbaarheid broedeiland voor predatoren als gevolg van verdieping Polder 

Breebaart. Verder wordt ook een toename voorspeld voor groenpootruiter, bontbekplevier, 

bonte strandloper, tureluur, lepelaar, scholekster, zwarte ruiter, rosse grutto, wulp, grutto, 

kanoet en zilverplevier. 

Industrie Mogelijke cyclische inzet van Polder Breebaart voor slibwinning in bezinkputten voor 

aanvoer naar een Kleirijperij. 

Recreatie Toename aantal recreanten (en/of toename waardering recreanten voor het gebied) 

door versterking recreatieve voorzieningen (vogelkijkscherm, fietsbrug, informatieborden). 

 

                                                             
6 ED2050 (2017) Deelprogramma vitale kust Eems-Dollard “Roadmap” 
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Figuur 3.5.1 Strategie “Herstel Polder Breebaart”, van lokale activiteiten binnen het project (geel), 

via realiseren van kort termijn resultaten (blauw), naar beoogde middellange termijn effecten op 

knelpunten (paars) met beoogd lange termijn impact op de ambities voor het Eems-Dollard 

estuarium (groen). 

 

3.5.3 Indicatoren en metingen 

3.5.3.1 Indicatoren & meetplan projectbeheer 

Volgens het “Werkplan” betreffen de activiteiten in “Polder Breebaart” de volgende onderdelen: 

1. Ontgraven litoraal en sublitoraal (23 ha; gemiddeld 50 cm; totaal 115.000 m3 slib) 

2. Aanleg 3 bezinkputten (totaal 3 ha; extra 50 cm afgraven; 45.000 m3 slib); 

3. Slib onttrekken uit bezinkputten (10.920 ton droog slib jr-1); 

4. Afplaggen broedeiland (10-20 cm; 8 ha; 8000 m3 materiaal); 

5. Verbinden zoetwaterplas met getijdengebied d.m.v. een te graven geul; 

6. Afgraven randen zoetwaterplas tot flauwe oevers met binnendijkse kwelders (3 ha); 

7. Aanleg vogelkijkscherm naast zoetwaterplas; 

8. Aanleg wandel-/fietsbrug over zoetwaterplas; 

9. Plaatsen informatieborden. 

 

Wat betreft de beoogde morfologie onder water (litoraal, sublitoraal, bezinkputten, geul en 

flauwe oevers) moet gemeten worden of deze na de afgravingen robuust is, of dat Polder 

Breebaart in de loop van de tijd door onder meer sedimentatie en golfslag een ander 

bodemprofiel krijgt en daarmee mogelijk ook een ander functioneren van deze onderdelen. Bij 

slibonttrekking uit de bezinkputten dient deze activiteit, de hoeveelheid onttrokken slib en de 

mogelijke effecten op waterkwaliteit (vertroebeling) en vogels (verstoring) te worden gemeten. 

 

Wat betreft de beoogde bodembedekking van de bovengrondse delen (brakke kwelders, 

onbegroeid broedeiland) zal gevolgd moeten worden of de vegetatie zich zoals gepland 

respectievelijk ontwikkeld dan wel achterwege blijft. Indien wordt ingegrepen, dan dienen de 

activiteiten (en hun mogelijke gevolgen zoals verstoring van vogels) te worden vastgelegd. 
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Eventuele handelingen om de uitwisseling tussen zeewater en zoetwater te bevorderen of te 

vertragen dienen te worden vastgelegd, zo ook mogelijke ontwikkelingen (zoals dichtslibben van 

de geul) die van invloed kunnen zijn op deze uitwisseling. 

 

Tabel 3.5.1 Indicatoren en meetplan voor projectbeheer van “Polder Breebaart”, een herstelproject 

binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma.  

 

    Deelgebied EDPB 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie DP PO BK BE 

Areaal Projectgebied m2 1x per jaar x x x x 

 Brakwaterzones m2 1x per jaar x x   

 Laag-dynamisch tij m2 1x per jaar x x   

 Zoet-zout overgang m2 1x per jaar x x   

 Droogvallend (DP) m2 1x per jaar x    

 Permanent onder (PO) m2 1x per jaar  x   

 Binnendijkse kwelder (BK) m2 1x per jaar   x  

 Broedeiland (BE) m2 1x per jaar    x 

Activiteiten Zoetwaterinvoer m3 dag-1 Per handeling x x   

 Zoutwaterinvoer m3 dag-1 Per handeling x x   

 Slibafvoer bezinkputten m3 dag-1 Per handeling  x   

 

3.5.3.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten 

Slib  

Netto sedimentatie kan gemeten worden met behulp van zogenaamde SED-sensoren. De huidige 

generatie van deze automatische en onderhoudsvriendelijke meetinstrumenten registreren de 

sedimenthoogte met een nauwkeurigheid van 5mm, gedurende een aantal maanden (Hu et al. 

2015). De nieuwe generatie wordt uitgerust met een drukmeter, waardoor het ook mogelijk is 

om gelijktijdig de waterhoogte en de dynamiek van de golven vast te leggen. Hierdoor kan een 

verband worden gelegd tussen sedimentatiesnelheden, waterhoogten en golfwerking in en 

buiten de bezinkputten. 

 Vanwege de zeer sterke variaties in ruimte en tijd zijn bepalingen van fluxen van 

zwevende stof notoir lastig (Gerkema et al. 2015). Bovendien vragen de instrumenten 

regelmatig onderhoud, het is belangrijk zich te realiseren dat manuren en vaartijd uiteindelijk de 

grootste kostenpost zijn bij dit soort monitoring. Mogelijk kan voor de bepaling van 

concentraties van het ingelaten water worden aangesloten op bestaande monitoring door RWS 

(meetpaal Eems, MWTL-stations), en de metingen en modellen in het kader van ED2050 spoor 

“Hydromorfologische verbeteringen” en het recente initiatief van het waterschap 

Noorderzijlvest in het kader van het HWBP-project “Meerjarige veldmeting Eems-Dollard” 

(Waterschap Noorderzijlvest 2017; Bijlage A). 

 

Vissen  

Voor de metingen aan de effecten op vissen (fint) wordt geadviseerd om uit te gaan van vereiste 

condities van de leefomgeving van deze soort, waaronder de temperatuur en het zoutgehalte 

van het water, de getijdenslag, stroomsnelheden en de bodemsamenstelling (waaronder de dikte 

van de sliblaag). Gezien de zeldzaamheid en beschermde status van de fint wordt geadviseerd 

om eventuele aanwezigheid en paaiactiviteit van fint te monitoren aan de hand van 

bemonstering van eieren en vislarven met behulp van planktonnetten (J.B.J. Huisman & P.P. 
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Schollema, pers. comm.). Voor zowel de fint als de andere vissen (glasaal, driedoornige 

stekelbaars) wordt voorgesteld om de dichtheden te bepalen langs de complete 

zoetzoutgradiënt (d.w.z. tussen de zoetwaterinlaat en het estuarium aan de buitenzijde van de 

vispassage). 

 

Vogels 

Het gebied dient maandelijks te worden bezocht op verschillende momenten in het tij, waarbij 

alle relevant geachte vogelsoorten (kluut, Noordse stern, visdief, groenpootruiter, 

bontbekplevier, bonte strandloper, tureluur, lepelaar, scholekster, zwarte ruiter, rosse grutto, 

wulp, grutto, kanoet en zilverplevier) dienen te worden geteld, en hun ruimtelijke verspreiding 

en het gebruik van de deelgebieden te worden vastgelegd. Naast deze soorten kan overwogen 

worden om ook andere vogelsoorten te registreren die van het gebied gebruik maken. In 

aanvulling hierop wordt geadviseerd om het broedsucces van de vogels op het broedeiland te 

meten.  

Bij de tellingen wordt gebruik gemaakt van een verrekijker (8x40) en een telescoop (15-40x 

vergroting). Tellingen in een specifiek gebied dienen bij voorkeur gelijktijdig met die in andere 

gebieden te worden uitgevoerd (om dubbeltellingen van vogels te voorkomen) en, waar 

mogelijk, per ommegaande digitaal beschikbaar te worden gemaakt (om mogelijke oorzaken van 

eventuele veranderingen in verspreidingen, op grotere schaal te achterhalen, zoals lokale 

tijdelijke werkzaamheden). 

Het succes van de aanpassing van het broedeiland wordt bepaald door het oppervlak (areaal), de 

bezettingsgraad (aantal broedparen per hectare), het broedsucces (aantal vliegvlugge jongen 

per broedpaar) en de overleving van de vliegvlugge jongen in het volgend voorjaar (%) als een 

indicator voor de bijdrage van het broedsucces aan de instandhouding van de populatie. De 

waarden van de eerste twee indicatoren (bezettingsgraad, broedsucces) kunnen bepaald 

worden aan de hand van regelmatige (minimaal 1x per 2 weken) waarnemingen van de vogels 

op de broedeilanden tijdens het broedseizoen. De overleving van de vliegvlugge jongen kan 

bepaald worden door het aanbrengen van kleurringen vlak voor het uitvliegen, die vervolgens 

door (meestal) vrijwilligers in heel Europa worden afgelezen en via een centraal platform aan 

desbetreffende projectleiders worden gemeld (zie www.cr-birding.org). 

Industrie  

Voor de haalbaarheid van de bezinkputten als een permanente constructie voor slibinvang 

dienen de snelheid van sedimentatie van slib en de factoren die daarop van invloed zijn te 

worden gemeten (zie “slib”). Ook dienen de hoeveelheden slib die worden verwijderd uit de 

bezinkputten en de momenten waarop dat gebeurt te worden geregistreerd. 

 

Recreatie  

Het aantal recreanten dat het gebied bezoekt dient te worden geregistreerd en, indien mogelijk, 

ook het gebruik van het gebied tijdens het bezoek vastgelegd (b.v. vogels kijken, fietsen, 

wandelen). Omdat het gebruik in de loop van de tijd kan veranderen (bijvoorbeeld omdat het 

gebied verandert, of de vormen van recreatie), dient deze meting jaarlijks herhaald te worden. 
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Tabel 3.5.2 Indicatoren en meetplan voor korte- en middellange-termijn effecten van “Polder 

Breebaart”, een herstelproject binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig Adaptief 

Programma.  

 

    Deelgebied EDPB 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie DP PO BK BE 

Slib Concentratie water g m-3 1x per 15 min x x   

 Gehalte sediment g m-3 1x per maand x x   

 Bodemhoogte 0.001 m  1x per 15 min x x   

 Waterhoogte 0.01 m  1x per 15 mina x x   

 Golfhoogten 0.01 m 1x per 5 mina x x   

Vissen Areaal (zie eerder)   x x   

 Slib (zie eerder)   x x   

 Watertemperatuur 0.1˚C 1x per 15 min x x   

 Zoutgehalte 1 psu 1x per 15 min x x   

 Eieren + larven fint # m-3 1x per uurb x x   

 Glasaal # m-3 1x per uurb x x   

 3D Stekelbaars # m-3 1x per uurb x x   

Vogels Areaal (zie eerder)   x x x x 

 Slib (zie eerder)   x x   

 Vogelsc # m-2 1x per maand x x x x 

 Gebruikd # m-2 1x per maand x x x x 

 Broedsuccese # m-2 1x per jaarf    x 

 Bijdrage populatie % 1x per jaarg    x 

 
a Zie Gerkema et al. (2015) 
b Gedurende maart t/m juni; 1 dag per 2 weken; 24-uur cyclus (1x per uur metingen); langs zoet-zout gradiënt in EDPB, aan beide 

zijden van de vispassage. 
c Aantallen, soorten & leeftijden verschillende momenten in het tij.  
d Gebruik van het gebied op basis van gedrag (b.v. overtijen op kwelder, foerageren op wadplaten of in geulen).  
e Aantal broedparen per soort en aantal vliegvlugge kuikens per broedpaar.  
f Waarschijnlijke meerdere tellingen gedurende het broedseizoen omdat niet alle kuikens tegelijkertijd vliegvlug zijn.  
g Betreft alleen het aanbrengen van de kleurringen, aflezen gebeurt hierna continue. 

  

3.5.3.3 Indicatoren en meetplan lange-termijn effecten 

Op lange termijn (2050) beoogt dit project bij te dragen aan de volgende doelstellingen7: 

• Natuurlijk troebel 

• Voldoende voedsel aan de basis 

• Gezonde leefgebieden 

• Geleidelijke overgangen 

Voor de indicatoren en het meetplan voor deze ambities wordt verwezen naar de desbetreffende 

onderdelen in Hoofdstuk 4. 

  

                                                             
7 ED2050 (2017) Deelprogramma vitale kust Eems-Dollard “Roadmaps” 
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3.6 Kwelderontwikkeling Groene Dollarddijk 

3.6.1 Projectbeschrijving 

De Groene Dollarddijk is een project waarin waterschap Hunze en Aa’s in plaats van een 

standaarddijk, een dijk met een flauw talud aanlegt. Het streven daarbij is, om op een meer 

natuurlijke (met meer natuurlijke materialen) manier dijkversterking te realiseren en 

waterveiligheid te garanderen. De geplande werkzaamheden rond de Groene Dollard dijk 

hebben als doel om slib in te vangen op de kwelder en tegelijkertijd de biodiversiteit van de 

kweldervegetatie en het aantal broedende kluten ter plaatse te laten toenemen. 

 

3.6.2 Doelstellingen 

In het werkplan “Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016–2017” zijn voor dit 

project de volgende relaties tussen activiteiten en doelstellingen geformuleerd (zie ook Figuur 

3.6.1). 

 

Slib Vergroting van de slibinvangcapaciteit van de Dollard (2.000 m3 slib per jaar bij een aanwas 

van 6 cm per jaar) als gevolg van het afgraven van de huidige kwelders. 

 

Kwelders Toename van het oppervlak aan kwelders met pioniervegetatie (+3.5 ha) als gevolg 

van het afgraven van de huidige kwelders. 

 

Vogels Toename van het aantal broedende kluten (+500 vogels) als gevolg van de handhaving 

van een broedeiland in de aangelegde Klutenplas. 

 

Industrie Afvoer van afgegraven kwelderklei voor ophoging nabijgelegen Groene Dollard dijk. 

 

 

 
Figuur 3.6.1 Strategie “Groene Dollarddijk / kwelder ontwikkeling”, van lokale activiteiten binnen 

het project (geel), via realiseren van kort termijn resultaten (blauw), naar beoogde middellange 

termijn effecten op knelpunten (paars) met beoogd lange termijn impact op de ambities voor het 

Eems-Dollard estuarium (groen). 
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3.6.3 Indicatoren en metingen 

3.6.3.1 Indicatoren en meetplan projectbeheer 

Volgens het “Werkplan” betreffen de activiteiten rond dit project de volgende onderdelen: 

1. Afgraven kwelders (maximaal 3.5 ha; gemiddeld 1 meter; tot ongeveer GHW-0,50m);  

2. Verbinden kwelders met de slikplaat van de Dollard via nieuw te graven slenk; 

3. Handhaving centraal deel kwelder als broedeiland (1 ha; NAP+2m); 

4. Verwijderen toplaag broedeiland (1 ha); 

5. Opbrengen afgegraven kwelderklei op nabijgelegen (300m) “Brede Groene Dijk”. 

 

Wat betreft de beoogde morfologie onder en boven water (bezinkgebied, slenk en broedeiland) 

moet gemeten worden of deze na de afgravingen robuust is, of dat dit gebied in de loop van de 

tijd door onder meer sedimentatie en golfslag een ander bodemprofiel krijgt en daarmee 

mogelijk ook een ander functioneren van deze onderdelen. Bij eventuele slibonttrekking uit de 

bezinkgebieden dient deze activiteit, de hoeveelheid onttrokken slib en de mogelijke effecten op 

waterkwaliteit (vertroebeling) en vogels (verstoring) te worden gemeten. 

 

Wat betreft de beoogde bodembedekking van de bovengrondse delen (pionier kwelders, 

onbegroeid broedeiland) zal gevolgd moeten worden of de vegetatie zich zoals gepland 

respectievelijk ontwikkeld dan wel achterwege blijft. Indien wordt ingegrepen, dan dienen de 

activiteiten (en hun mogelijke gevolgen zoals verstoring van vogels) te worden vastgelegd. 

 

Tabel 3.6.1 Indicatoren en meetplan voor projectbeheer van “Groene Dollarddijk / 

kwelderontwikkeling”, een project binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig 

Adaptief Programma.  

 

    Deelgebied EDPB 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie BZ KS BK BE 

Areaal Projectgebied m2 1x per jaar x x x x 

 Bezinkgebied (BZ) m2 1x per jaar x    

 Kwelder slenk (KS) m2 1x per jaar  x   

 Buitendijkse kwelder (BK) m2 1x per jaar   x  

 Broedeiland (BE) m2 1x per jaar    x 

Activiteiten Slibafvoer bezinkgebied m3 dag-1 Per handeling  x   

 

3.6.3.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten 

Slib  

Netto sedimentatie kan gemeten worden met behulp van zogenaamde SED-sensoren. De huidige 

generatie van deze automatische en onderhoudsvriendelijke meetinstrumenten registreren de 

sedimenthoogte met een nauwkeurigheid van 5mm, gedurende een aantal maanden (Hu et al. 

2015). De nieuwe generatie wordt uitgerust met een drukmeter, waardoor het ook mogelijk is 

om gelijktijdig de waterhoogte en de dynamiek van de golven vast te leggen. Hierdoor kan een 

verband worden gelegd tussen sedimentatiesnelheden, waterhoogten en golfwerking in en 

buiten het bezinkgebied. 

 Vanwege de zeer sterke variaties in ruimte en tijd zijn bepalingen van fluxen van 

zwevende stof notoir lastig (Gerkema et al. 2015). Bovendien vragen de instrumenten 

regelmatig onderhoud, het is belangrijk zich te realiseren dat manuren en vaartijd uiteindelijk de 
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grootste kostenpost zijn bij dit soort monitoring. Mogelijk kan voor de bepaling van 

concentraties van het ingelaten water bij de slenk worden aangesloten op bestaande monitoring 

door RWS (meetpaal Eems, MWTL-stations), en de metingen en modellen in het kader van 

ED2050 spoor “Hydromorfologische verbeteringen” en het recente initiatief van het waterschap 

Noorderzijlvest in het kader van het HWBP-project “Meerjarige veldmeting Eems-Dollard” 

(Waterschap Noorderzijlvest 2017; Bijlage A). 

 

Kwelder 

De successie van de kwelders kan gevolgd worden aan de hand van een vergelijking van de 

arealen met verschillende typen kweldervegetatie die (in een verder ongestoorde situatie) 1x 

per 3 jaar zou moeten worden uitgevoerd. Om de kwaliteit van de kwelders als gebieden voor 

slibinvang te volgen, wordt aangeraden om naast de bestaande metingen ook de hoogten en 

overstromingsfrequentie van de kwelders te meten, en om tevens de daadwerkelijke slibinvang 

(bijvoorbeeld met behulp van SED-sensoren) te volgen. 

 

Vogels 

Het succes van de aanpassing van het broedeiland voor kluten wordt bepaald door het 

oppervlak (areaal), de bezettingsgraad (aantal broedparen per hectare), het broedsucces (aantal 

vliegvlugge jongen per broedpaar) en de overleving van de vliegvlugge jongen in het volgend 

voorjaar (%) als een indicator voor de bijdrage van het broedsucces aan de instandhouding van 

de populatie. De waarden van de eerste twee indicatoren (bezettingsgraad, broedsucces) 

kunnen bepaald worden aan de hand van regelmatige (minimaal 1x per 2 weken) 

waarnemingen van de vogels op de broedeilanden tijdens het broedseizoen. De overleving van 

de vliegvlugge jongen kan bepaald worden door het aanbrengen van kleurringen vlak voor het 

uitvliegen, die vervolgens in heel Europa worden afgelezen en via een centraal platform aan 

desbetreffende projectleiders worden gemeld (zie www.cr-birding.org). 

Industrie  

Voor de haalbaarheid van de bezinkputten als een permanente constructie voor slibinvang 

dienen de snelheid van sedimentatie van slib en de factoren die daarop van invloed zijn te 

worden gemeten (zie “slib”). Ook dienen de hoeveelheden slib die worden verwijderd uit de 

bezinkgebieden en de momenten waarop dat gebeurt te worden geregistreerd. 

 

Tabel 3.6.2 Indicatoren en meetplan voor korte en middellange termijn effecten van “Groene 

Dollarddijk / kwelderontwikkeling”, een project binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 

Meerjarig Adaptief Programma (BZ: bezinkgebied; KS: kwelderslenk; BK: buitendijkse kwelder; BE: 

broedeiland).  

 

    Deelgebied EDPB 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie BZ KS BK BE 

Slib Concentratie water g m-3 1x per 15 min x x   

 Gehalte sediment g m-3 1x per maand x x   

 Bodemhoogte 0.001 m  1x per 15 min x x   

 Waterhoogte 0.01 m  1x per 15 mina x x   

 Golfhoogte 0.01 m 1x per 5 mina x x   

Vogels Areaal (zie eerder)   x x x x 

 Vogelsc # m-2 1x per maand x x x x 

 Gebruikd # m-2 1x per maand x x x x 
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 Broedsuccese # m-2 1x per jaarf    x 

 Bijdrage populatie % 1x per jaarg    x 

 
a Zie Gerkema et al. (2015) 
b Gedurende maart t/m juni; 1 dag per 2 weken; 24-uur cyclus (1x per uur metingen); langs zoet-zout gradiënt in EDPB, aan beide 

zijden van de vispassage. 
c Aantallen, soorten & leeftijden verschillende momenten in het tij.  
d Gebruik van het gebied op basis van gedrag (b.v. overtijen op kwelder, foerageren op wadplaten of in geulen).  
e Aantal broedparen per soort en aantal vliegvlugge kuikens per broedpaar.  
f Waarschijnlijke meerdere tellingen gedurende het broedseizoen omdat niet alle kuikens tegelijkertijd vliegvlug zijn.  
g Betreft alleen het aanbrengen van de kleurringen, aflezen gebeurt hierna continue. 

 

3.6.3.3 Indicatoren en meetplan lange-termijn effecten 

Op lange termijn (2050) beoogt dit project bij te dragen aan de volgende doelstellingen8: 

• Natuurlijk troebel 

• Voldoende voedsel aan de basis 

• Gezonde leefgebieden 

• Geleidelijke overgangen 

Voor de indicatoren en het meetplan voor deze ambities wordt verwezen naar de desbetreffende 

onderdelen in Hoofdstuk 4. 

 

3.7 Kwelderontwikkeling Marconi 

3.7.1 Projectbeschrijving 

Dit project bestaat uit de aanleg van een kwelderlandschap van 55 hectare voor de kust bij 

Delfzijl. In 2017 zijn deze kwelders gereed. Hier ontstaan verschillende leefgebieden die 

kenmerkend zijn voor de overgang van land naar water: schorren, zilte graslanden en zilte 

pionierbegroeiing. Het gebied draagt ook bij aan het invangen van slib. De ‘stadskwelder’, het 

deel dat het dichtst bij het stadscentrum ligt, krijgt vooral ook een recreatieve functie. Een deel 

van de nieuw aan te leggen pionierkwelder zal gebruikt worden voor tijdelijke experimenten 

naar verschillende wijzen van het stimuleren van kweldervorming, onder meer door het 

inzaaien van zeekraal, het vermengen van slib in de bodem en het gebruik van verschillende 

typen golfremmende structuren zoals rijshouten kwelderwerken.  

 

De nieuwe multifunctionele dijk komt verder landwaarts te liggen. Daardoor wordt het 

zeestrand groter en aantrekkelijker. Inwoners van Delfzijl en bezoekers kunnen de Waddenkust 

van dichtbij ervaren via een knuppelpad door de kwelder en een vogelkijkhut. De vogelkijkhut 

biedt zicht op een broedeiland van vier hectare voor sterns en visdiefjes. Net als bij de 

Eemshaven moet dit eiland overlast van broedende vogels op het bedrijventerrein voorkomen 

en vogelslachtoffers van windmolens op de Schermdijk verminderen. Het broedeiland gaat 

gelijktijdig met de vaargeulverruiming Eemshaven-Delfzijl in uitvoering. Het verwijderen van de 

Griesberg voor de kust van Delfzijl is onderdeel van dit project. 

 

Het project is in oktober 2016 van start gegaan door het uitdiepen van de vaargeul tussen de 

Eemshaven en de Noordzee. Hiermee begint ook de aanleg van een kwelderlandschap en twee 

vogelbroedeilanden voor de kust van Delfzijl. Het kwelderlandschap en één van de 

                                                             
8 ED2050 (2017) Deelprogramma vitale kust Eems-Dollard “Roadmap” 
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broedeilanden worden gerealiseerd ter hoogte van de Handelskade Oost. In het voorjaar van 

2017 is gestart met de aanleg van het andere broedeiland voor de Eemshaven. 

 

In het werkplan “Werkplan programma ‘Vitale kust Eems-Dollard’ 2016–2017” wordt dit project 

nog niet genoemd, maar in het Programma Eems-Dollard 2050 wel. In dit rapport wordt alleen 

de kweldervorming binnen dit project besproken, omdat dit onderdeel wel is uitgewerkt 

(Ecoshape 2015) en de aanleg van het broedeiland bij de Eemshaven. 

 

3.7.2 Doelstellingen 

Volgens het Programma Eems-Dollard 2050 en het “Projectplan proef kwelderaanleg Marconi” 

zijn voor dit onderdeel van het project de volgende activiteiten en doelstellingen geformuleerd 

(zie ook Figuur 3.7.1). 

 

Kwelders Toename van het oppervlak aan kwelders en pionierkwelders als gevolg van aanleg 

van een kwelderlandschap (55 hectare) op een droogvallende wadplaat. 

 

Vogels Afname overlast broedvogels op bedrijventerrein en vermindering vogelsterfte door 

windmolens op de Schermdijk door aanleg van twee broedeilanden (elk 2 ha groot), in het 

bijzonder gericht op sterns en visdiefjes. Het broedeiland bij de Eemshaven is ook bedoeld als 

hoogwatervluchtplaats voor steltlopers zoals de bontbekplevier 

 

Slib Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de 

Waddenzee door het creëren van slibopvang op de pionierkwelders. 

 
 

Figuur 3.7.1 Strategie “Kwelderontwikkeling Marconi”, van lokale activiteiten binnen het project 

(geel), via realiseren van kort termijn resultaten (blauw), naar beoogde middellange termijn 

effecten op knelpunten (paars) met beoogd lange termijn impact op de ambities voor het Eems-

Dollard estuarium (groen). 

3.7.3 Indicatoren en metingen 

3.7.3.1 Indicatoren en meetplan projectbeheer 

Volgens de “Passende Beoordeling” betreffen de activiteiten rond dit project de volgende 

onderdelen: 
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1. Aanleg kwelderlandschap (16 ha; aflopend van NAP+2.15m tot NAP+1.35m); 

2. Aanleg pionierkwelder (40 ha; aflopend van NAP+1.50m met 1:100 helling);  

3. Aanleg broedeiland in kwelderlandschap (0.7 ha); 

4. Uitbreiding recreatiestrand (van 0.7 naar 2.6 ha). 

 

Wat betreft het oppervlak van de kwelders, wordt voor dit project aangegeven dat de 

uiteindelijke groottes nog niet vastliggen, maar afhankelijk zijn van dynamische processen. 

Verwacht wordt dat het kwelderlandschap in de loop van de tijd verder kan aangroeien, de 

maximale oppervlakte die voor de pionierkwelder is gegeven is 70 ha. 

 

Verwacht wordt dat er op de kwelders zich in de loop van de tijd slib afzet, hetgeen noodzakelijk 

geacht wordt voor verdere ontwikkeling van de kwelder en om de stijging van de 

zeewaterspiegel bij te houden. In dit gebied is dit speciaal van belang, vanwege de bodemdaling 

door gaswinning. Bij eventuele slibonttrekking uit de bezinkgebieden dient deze activiteit, de 

hoeveelheid onttrokken slib en de mogelijke effecten op waterkwaliteit (vertroebeling) en 

vogels (verstoring) te worden gemeten. 

 

Wat betreft de beoogde bodembedekking van de pionierkwelder en het kwelderlandschap, zal 

gevolgd moeten worden of de vegetatie zich spontaan ontwikkeld zoals gepland. Indien wordt 

ingegrepen, bijvoorbeeld door onderhoud kwelderwerken, dan dienen de activiteiten (en hun 

mogelijke gevolgen zoals verstoring van vogels) te worden vastgelegd. 

 

Tabel 3.6.1 Indicatoren en meetplan projectbeheer van “Kwelderontwikkeling Marconi”, een 

project binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma.  

 

    Deelgebied EDPB 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie PK KL BE 

Areaal Projectgebied m2 1x per jaar x x x 

 Pionierkwelder (PK) m2 1x per jaar x   

 Kwelderlandschap (KL) m2 1x per jaar  x  

 Broedeiland (BE) m2 1x per jaar   x 

Activiteiten Slibafvoer bezinkgebied m3 dag-1 Per handeling x   

 

3.7.3.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten 

Kwelder 

De successie van de kwelders kan gevolgd worden aan de hand van een vergelijking van de 

arealen met verschillende typen kweldervegetatie die (in een verder ongestoorde situatie) 1x 

per 3 jaar zou moeten worden uitgevoerd. Om de kwaliteit van de kwelders als gebieden voor 

slibinvang te volgen, wordt aangeraden om naast de bestaande metingen ook de hoogten en 

overstromingsfrequentie van de kwelders te meten, en om tevens de daadwerkelijke slibinvang 

(bijvoorbeeld met behulp van SED-sensoren; Hu et al. 2015) te volgen. De nieuwe generatie 

wordt uitgerust met een drukmeter, waardoor het ook mogelijk is om gelijktijdig de 

waterhoogte en de dynamiek van de golven vast te leggen. Hierdoor kan een verband worden 

gelegd tussen sedimentatiesnelheden, waterhoogten en golfwerking in en buiten het 

bezinkgebied. 

 

Vogels 
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Het succes van de aanleg van het broedeiland voor visdieven en Noordse sterns wordt bepaald 

door het oppervlak (areaal), de bezettingsgraad (aantal broedparen per hectare), het 

broedsucces (aantal vliegvlugge jongen per broedpaar) en de overleving van de vliegvlugge 

jongen in het volgend voorjaar (%) als een indicator voor de bijdrage van het broedsucces aan 

de instandhouding van de populatie.  

De waarden van de eerste twee indicatoren (bezettingsgraad, broedsucces) kunnen bepaald 

worden aan de hand van regelmatige (minimaal 1x per 2 weken) waarnemingen van de vogels 

op de broedeilanden tijdens het broedseizoen. De overleving van de vliegvlugge jongen kan 

bepaald worden door het aanbrengen van kleurringen vlak voor het uitvliegen, die vervolgens in 

heel Europa worden afgelezen en via een centraal platform aan desbetreffende projectleiders 

worden gemeld (zie www.cr-birding.org). 

Het bijzondere aan de locatie van dit broedeiland is de nabijheid van windmolens, waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot een extra sterfte van de adulte vogels van maximaal 0.05 per 

jaar. Dit betekent een toename van ongeveer 40% ten opzichte van de normale sterfte van adulte 

visdieven en Noordse sterns (0.12; Garthe & Hüppop, 2004). Volgens de Passende Beoordeling 

zal deze additionele sterfte ruim gecompenseerd worden een verhoogd broedsucces vergeleken 

met de huidige situatie op de Schermdijk en het Wagenborgterrein. Om een inschatting te 

kunnen maken van de balans tussen verhoogde sterfte en geboorte zullen deze gemeten moeten 

worden op de huidige, toekomstige en omringende broedgebieden van visdieven en Noordse 

sterns (zie ook bijlage F). 

 

Externe werking  

De activiteiten tijdens de aanleg (en mogelijk ook tijdens onderhoud, en tijdens inzet van het 

gebied als wisselpolders) met grote machines (dumpers, kranen en bulldozers) en schepen 

(voor de aanleg zijn 475 vaarbewegingen voorzien) werken mogelijk verstorend voor vissen, 

vogels en zoogdieren. Het aanbrengen van sediment voor de aanleg van de kwelders (900.000 

m3 zand, 50.000 m3 slib; 38.000 ton steenbestorting en 42.000 m3 keileem/klei) gaat mogelijk 

gepaard met vertroebeling van het omringende zeewater en een verslibbing van de omringende 

wadbodem (inclusief de kenmerkende bodemdieren).  

 

Tabel 3.6.2 Indicatoren en meetplan korte- en middellange-termijn effecten van 

“Kwelderontwikkeling Marconi”, een project binnen het Spoor “Vitale Kust” van het ED2050 

Meerjarig Adaptief Programma (PK: pionierkwelder; KL: kwelderlandschap; BE: broedeilanden).  

 

    Deelgebied 

EDPB 

Omgeving 

Doelstelling Indicator Eenheid Frequentie PK KL BE  

Slib Gehalte sediment g m-3 1x per maand x x   

 Bodemhoogte 0.001 m  1x per 15 min x x   

 Waterhoogte 0.01 m  1x per 15 mina x x   

 Golfhoogten 0.01 m 1x per 5 mina x x   

Vogels Areaal (zie 3.6.2)   x x x  

 Vogelsc # m-2 1x per maand x x x  

 Gebruikd # m-2 1x per maand x x x  

 Broedsuccese # m-2 1x per jaarf   x  

 Bijdrage populatie % 1x per jaarg,h   x  
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Ext.werking Slibgehalte water g m-3 1x 15 min    x 

 Verstoring  Per handeling x x x x 

 Gehalte sediment g m-3 1x per maand    x 

 Vogelsterfteh % 1x per maand    x 

 
a Zie Gerkema et al. (2015) 
b Gedurende maart t/m juni; 1 dag per 2 weken; 24-uur cyclus (1x per uur metingen); langs zoet-zout gradiënt in EDPB, aan beide 

zijden van de vispassage. 
c Aantallen, soorten & leeftijden verschillende momenten in het tij.  
d Gebruik van het gebied op basis van gedrag (b.v. overtijen op kwelder, foerageren op wadplaten of in geulen).  
e Aantal broedparen per soort en aantal vliegvlugge kuikens per broedpaar.  
f Waarschijnlijke meerdere tellingen gedurende het broedseizoen omdat niet alle kuikens tegelijkertijd vliegvlug zijn.  
g Betreft alleen het aanbrengen van de kleurringen, aflezen gebeurt hierna continue. 
h Additionele vogelsterfte als gevolg van aanvaringen met windmolens. 
 

3.7.3.3 Indicatoren en meetplan lange-termijn effecten 

Op lange termijn (2050) beoogt dit project bij te dragen aan de volgende doelstellingen9: 

• Natuurlijk troebel 

• Voldoende voedsel aan de basis 

• Gezonde leefgebieden 

• Geleidelijke overgangen 

 

Voor de indicatoren en het meetplan voor deze ambities wordt verwezen naar de desbetreffende 

onderdelen in Hoofdstuk 4. 

 

  

                                                             
9 ED2050 (2017) Deelprogramma vitale kust Eems-Dollard “Roadmap” 
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4 Meetplannen ED2050: Eems-Dollard estuarium 

4.1 Introductie 

De huidige ecologische toestand van het Eems-Dollard estuarium wordt als slecht beoordeeld. 

Door indijking, stuwen en sluizen is het estuarium ingesnoerd en zijn de karakteristieke 

geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water grotendeels 

verdwenen. De natuurlijke dynamiek van het systeem staat onder druk. Er worden twee 

concrete en urgente bedreigingen voor de Eems-Dollard gezien: 

• Een onnatuurlijk hoge slibconcentratie in het water; 

• Verminderde geleidelijke overgangen (estuariene connectiviteit). 

De diverse soorten vissen (waaronder fint en bot) en vogels (waaronder zwarte ruiter en kluut) 

en unieke leefgebieden die kenmerkend zijn voor de Eems-Dollard ondervinden hier negatieve 

gevolgen in de vorm van slecht zicht en verminderde voedselbeschikbaarheid door te hoge 

slibconcentratie, verlies aan broed-, foerageer- en opgroeigebied en te weinig 

hoogwatervluchtplaatsen. 

 

De maatregelen binnen het ED2050 programma beogen, direct of na opschaling, bij te dragen 

aan de totstandkoming van een ecologisch streefbeeld voor de Eems-Dollard in 2050. 

Samengevat is dit een estuarium met passende dimensies en een natuurlijke dynamiek. De 

insnoering van het estuarium komt tot stilstand en het oppervlakte kwelders verdubbelt. Er is 

grote variatie aan leefgebieden van goede kwaliteit en er zijn geleidelijke overgangen tussen 

land en water en tussen zoet en zout, ook in de zijwateren. Dat is onder meer essentieel voor 

trekvissen. Daarnaast is de troebelheid op een natuurlijk niveau en mede daardoor produceert 

het estuarium voldoende voedsel aan de basis van de voedselketen.  

 

Om het succes van het halen van de beoogde lange-termijn doelen te kunnen evalueren, en op 

basis van deze evaluaties de koers en doelen gedurende de looptijd van het programma 

eventueel te kunnen bijstellen, dient elk onderdeel van het streefbeeld gevolgd te worden aan de 

hand van specifieke indicatoren (Tabel 4.1.1). Dit hoofdstuk werkt de meetprogramma’s voor 

die indicatoren verder uit, waarbij de indicatoren voor gezonde leefgebieden en geleidelijke 

overgangen zijn gesplitst in arealen (zie 4.4) en kenmerkende soorten (zie 4.5). 

4.2 Natuurlijk troebel 

4.2.1 Doelstellingen 

Voor dit onderdeel van het streefbeeld van het Eems-Dollard estuarium zijn de volgende 

doelstellingen geformuleerd voor 2050: 

• Het water is nog steeds troebel, maar wel aanzienlijk helderder dan nu, met name in het 

middendeel (tussen Hond-Paap en Dollard); 

• Ook de hypertroebele zoetwatergetijdenrivier van de Eems is aanzienlijk minder troebel 

dan nu, zodat trekvissen daar voldoende zuurstof hebben om door te zwemmen naar 

hun paaigebieden. 

Voor deze doelstellingen worden in het streefbeeld geen absolute streefwaarden maar wel 

gewenste richtingen gegeven, namelijk een afname in de troebelheid van het water in het 

middendeel van het estuarium (tussen Hond-Paap en Dollard) en het zoetwatergetijdengebied 
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van de rivier (tussen Hebrum en Leer). In het Integraal Management Plan (IMP10) zijn daar wel 

waarden voor opgenomen, namelijk niet meer dan 100-200 mg SPM l-1 en meer dan 4 mg O2 l-1. 

 

Tabel 4.1.1 Specifieke indicatoren voor onderdelen van het streefbeeld ED2050 

 

Onderdeel streefbeeld Indicator § 

Natuurlijk troebel Slibgehalten van het water 4.2 

Voldoende voedsel aan de basis Primaire productie van microscopische algen 4.3 

Gezonde leefgebieden Areaal leefgebieden 4.4 

Kenmerkende soorten 4.5 

Geleidelijke overgangen Areaal overgangsgebieden 4.4 

Kenmerkende soorten 4.5 

Passende dimensies en 

natuurlijke dynamiek  

Ongestoorde natuurlijke processen11  

Areaal en verhoudingen ecotopen (habitats) 4.4 

 

In kustgebieden met troebel water, zoals het Eems Dollard estuarium, wordt het doorzicht van 

de waterkolom met name bepaald door de het gehalte aan slibdeeltjes (Cloern 1987). Verder 

worden dit soort estuaria gekarakteriseerd door grote seizoenvariaties in de toevoer van slib 

vanuit de rivieren met maxima gedurende winterstormen, en een sterke gradiënt in 

concentraties van zwevende stof met de hoogste concentraties bij de rivier en de laagste 

concentraties bij het zeegat (Cloern 1987). De relatie tussen concentratie zwevende stof 

(uitgedrukt in mg l-1) en uitdoving van licht in de waterkolom k (uitgedrukt in m-1) is vaak lineair 

(Cloern 1987). Metingen van slibgehalten geven dus direct inzicht in de troebelheid van het 

water. 

 

Om een goed beeld te krijgen van in hoeverre de ED2050 maatregelen bijdragen aan de 

gewenste verlaging van de slibconcentraties in het water van het estuarium, moet niet alleen de 

daadwerkelijke slibinvang gemeten worden (zie Hoofdstuk 3) en de hoeveelheid die direct uit 

het systeem wordt gehaald, maar is het ook nodig om te weten waar dat slib vandaan komt. 

Maar omdat de bepaling van fluxen van slib notoir lastig is (Gerkema et al. 2015), zal het niet 

eenvoudig zijn om een goede slibbalans op te stellen. Bovendien is er naast de beoogde netto 

onttrekking van slib uit het Eems estuarium om de troebelheid te verlagen (3 miljoen m3 slib per 

jaar vanaf 2050) tevens een extra toevoer van sediment vanuit zee en/of de rivieren nodig om 

de bodemdaling en zeespiegelstijging in dit estuarium te kunnen bijhouden12. Voor verdere 

uitwerking van het opstellen van een slibbalans en de bijbehorende metingen (en modellen) 

wordt verwezen naar de verkenningen binnen het Platform Hydromorfologische Verbetering 

(HV), in het kader van Spoor 3 van het ED2050 Meerjarig Adaptief Programma. 

 

                                                             
10www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/natura_2000/integrierte_bewirtschaftungsplaene_aestuare/

emsaestuar/integrierter-bewirtschaftungsplan-fuer-das-ems-aestuar-93499.html 
11 Vergelijkbaar met de doelstelling voor de trilaterale Waddenzee, namelijk “het voor zover mogelijk 

bereiken van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem waarin natuurlijke processen ongestoord kunnen 

plaatsvinden” zoals vastgelegd in de Verklaring van Sylt, opgesteld tijdens de 11e Trilaterale 

Regeringsconferentie in 2010. 
12 Platform Hydromorfologische Verbetering ED2050 
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4.2.2 Meetprogramma 

Slibbalans 

 

De doelstelling is om in 2022 jaarlijks 1 miljoen ton slib te onttrekken aan de Eems-Dollard. Het 

betreft hier 1 miljoen ton droge stof, dat overeenkomt met 2 miljoen m3 te baggeren slib13. In 

2050 moet de hoeveelheid te baggeren slib 3 miljoen ton slib (6 miljoen m3) bedragen. 

 

Tabel 4.2.1 Overzicht van beoogde slibinvang per jaar als gevolg van uitvoering ED2050 projecten 

binnen de sporen “Vitale Kust” en “Nuttig Toepassen Slib” (zie Hoofdstuk 3). Voor Polder Breebaart 

(waarvoor alleen waarden in ton droog slib zijn gegeven) is aangenomen dat 1 m3 bezonken slib 

0,5 ton droge stof bevat. NB: Deze waarden zijn exclusief de hoeveelheid slib die gebruikt wordt om 

kwelders en dijken aan te leggen. 

 

Gebied Slib per jaar Oppervlak 

Rijke Dijk 0 m3  

Dubbele Dijk 15.000 m3 10 ha 

Kleirijperij 0 m3  

Polder Breebaart 21.840 m3 3 ha 

Groene Dollarddijk 2.000 m3 4 ha 

Marconi14 0 m3  

Som 38.840 m3 17 ha 

 

In het kader van het MWTL-meetprogramma van RWS wordt op drie locaties in het Eems-

Dollard estuarium slibgehalten van het oppervlaktewater gemeten, met een gemiddelde 

frequentie van 12 tot 19 keer per jaar (Baptist & Philippart, 2015). RWS meet bovendien sinds 

kort de troebelheid en gehalten aan zwevende stof aan de hand van automatische sensoren 

vanaf een meetpaal nabij de Eemshaven, waarbij de meetwaarden van die sensoren regelmatig 

worden geijkt aan de hand van watermonsters. Het meetnet kan mogelijk uitgebreid worden 

door aan te sluiten bij de voorgenomen meerjarige veldmetingen Eems Dollard (zie Bijlage A). 

Door de grote variatie in slibgehalten in tijd en ruimte zal echter lastig blijven om op basis van 

een relatief klein aantal puntmetingen een goede indruk van eventuele veranderingen in 

troebelheid in het estuarium te kunnen detecteren.  

 

In april 2017 hebben Rijkswaterstaat en het Netherlands Space Office (NSO) gezamenlijk 

ondernemers uitgenodigd om verschillende (basis)producten te ontwikkelen voor het Eems-

Dollard estuarium die inzicht geven in de waterkwaliteit en die als input kunnen dienen voor het 

berekenen van primaire productie (PP) van pelagische (in het water zwevende) en benthische 

(aan de bodem gebonden) microalgen in het Eems-Dollard estuarium (zie bijlage B). Het 

perspectief van RWS is om de dataproducten en de daarop gebaseerde berekeningen van 

primaire productie in een later stadium op te schalen naar het Waddengebied en andere 

zoutwatergebieden in NL, als onderdeel van de reguliere MWTL-monitoring van deze gebieden.  

 

Onderdeel van deze uitnodiging is om dynamiek in de concentratie van zwevende stof 

(“Suspended Particulate Matter”) in de bovenste laag van de waterkolom (in g SPM m-3) en om 

                                                             
13 VITALE KUST - EERSTE FASE KUSTONTWIKKELING EEMS-DOLLARD 
14 In de pionierkwelder worden experimenten uitgevoerd om de mate van slibinvang te meten bij verschillende 

wijzen van inrichting, maar verwachtingen omtrent slibinvang niet gevonden. 
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de lichtverzwakkingscoëfficiënt (kd) van het water (in m-1) met behulp van satellietbeelden in 

kaart te brengen. Het eindrapport met een basisset aan dataproducten (waaronder SPM en kd) 

vervaardigd uit satellietdata zal uiterlijk in mei 2018 opgeleverd moeten worden. 

 

Geadviseerd wordt om de uitkomsten van dit project af te wachten, voordat wordt overgegaan 

op een intensivering van handmatige en automatische metingen van concentraties van 

zwevende stof (g SPM m-3) en doorzicht van het water (kd m-1). Uiteraard moeten bestaande 

metingen worden gecontinueerd, zodat er data beschikbaar zijn en blijven voor de kalibraties en 

validaties van de schattingen uit de satellietbeelden. 

4.3 Voldoende voedsel aan de basis 

4.3.1 Doelstellingen 

Voor de primaire productie van het Eems-Dollard estuarium zijn de volgende doelstellingen 

geformuleerd: 

• De hoeveelheid bodemalgen op de platen blijft min of meer gelijk, maar de productie van 

zwevende algen in het water is in het streefbeeld groter. De toename vindt met name 

plaats in het middendeel van het estuarium, globaal tussen Hond en Paap en de Dollard. 

Hier neemt de productie van zwevende algen in het ecologisch streefbeeld toe met zo’n 

20-50% doordat het water minder troebel wordt; 

• In de slibrijke Dollard is de productie van zwevende algen vrijwel nihil en dat blijft ook 

zo in het ecologisch streefbeeld; hier vormen bodemalgen een rijke voedselbron voor 

wormen en andere bodemorganismen; 

• De primaire productie van zwevende algen in het buitengebied beperkt door nutriënten, 

omdat eutrofiëring van het estuarium onder controle is. 

 

4.3.2 Meetprogramma 

In het Eems-Dollard estuarium wordt de primaire productie van zwevende algen en bodemalgen 

niet structureel gemeten. Wel wordt in het kader van het MWTL-meetprogramma van RWS 

wordt op drie locaties in het Eems-Dollard estuarium de biomassa van zwevende algen in het 

oppervlaktewater gemeten, met een gemiddelde frequentie van 12 tot 19 keer per jaar (Baptist 

& Philippart, 2015). RWS meet bovendien sinds kort de biomassa van zwevende algen aan de 

hand van automatische sensoren vanaf een meetpaal nabij de Eemshaven, waarbij de 

meetwaarden van die sensoren regelmatig worden geijkt aan de hand van watermonsters. Het 

meetnet kan mogelijk uitgebreid worden door aan te sluiten bij de voorgenomen meerjarige 

veldmetingen Eems Dollard (zie Bijlage A). De biomassa van de bodemalgen wordt niet gemeten. 

 

In april 2017 hebben Rijkswaterstaat en het Netherlands Space Office (NSO) gezamenlijk 

ondernemers uitgenodigd om verschillende (basis)producten te ontwikkelen voor het Eems-

Dollard estuarium die inzicht geven in de waterkwaliteit en die als input kunnen dienen voor het 

berekenen van primaire productie (PP) van pelagische en benthische microalgen in het Eems-

Dollard estuarium (zie bijlage B). Het perspectief van RWS is om de dataproducten en de daarop 

gebaseerde berekeningen van primaire productie in een later stadium op te schalen naar het 

Waddengebied en andere zoutwatergebieden in NL, als onderdeel van de reguliere MWTL-

monitoring van deze gebieden.  
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Onderdeel van deze uitnodiging is om met behulp van satellietbeelden een basisset aan 

dataproducten aan te leveren, die nodig zijn om de primaire productie van het fytoplankton 

(zwevende microalgen) en het microfytobenthos (bodemalgen) te kunnen berekenen. Het 

eindrapport met die basis data zal uiterlijk in mei 2018 opgeleverd moeten worden. Vervolgens 

zal de basis data gebruikt worden voor de berekening van de primaire productie. 

 

Geadviseerd wordt om de uitkomsten van dit project af te wachten, voordat wordt overgegaan 

op een intensivering van handmatige en automatische metingen van de parameters die nodig 

zijn voor de berekening van de primaire productie. Uiteraard moeten bestaande metingen 

worden gecontinueerd, zodat er data beschikbaar zijn en blijven voor de kalibraties en validaties 

van de schattingen uit de satellietbeelden. 

 

4.4 Gezonde leefgebieden en geleidelijke overgangen: arealen 

4.4.1 Doelstellingen 

Voor de leefgebieden van het Eems-Dollard estuarium zijn de volgende doelstellingen 

geformuleerd: 

• Het totale oppervlak van de Eems-Dollard is ten minste gelijk aan het huidige oppervlak;  

• Het natte oppervlak van zandplaten en slikken blijft bij natuurlijke dynamiek gelijk aan 

het huidige oppervlak: ze beslaan circa 50% van het totale oppervlak (circa 29.000 

hectare); 

• De Dollard behoudt zijn huidige waarde als groot brak en slibrijk slikkengebied met 

natuurlijke laag-dynamische processen; 

• Zeegrasvelden en mosselbanken komen tot ontwikkeling in het middendeel (Hond- 

Paap) als natuurlijke hydromorfologische processen daar gunstige condities voor 

bieden; 

• Natuurlijke kwelders (niet overstromend bij gemiddeld hoogwater) neemt toe, een 

verdubbeling van het kwelderareaal van circa 5% van het totale estuariumoppervlak nu 

tot circa 10% in 2050 (circa 5600 hectare), in het bijzonder brakke kwelders met 

extensieve begrazing. Uitbreiding van het kwelderareaal gaat niet ten koste van het 

areaal slikken en platen; 

• Geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water, waaronder 

natuurlijke overgangen tussen de zijwateren en het estuarium, van de bron van de 

zijwateren tot de monding in het estuarium; 

• Leefgebieden voor kenmerkende soorten (zie 4.5), waaronder hoogwatervluchtplaatsen 

en broedgebieden voor vogels. 

 

Naast het areaal van de verschillende gebieden (Tabel 4.4.1) wordt ook de kwaliteit van deze 

gebieden binnen het ED2050 programma van belang geacht. In de volgende paragrafen worden 

per type leefgebied de indicatoren en bijbehorende meetvariabelen voor de kwaliteit ervan 

besproken. 

 

 

Tabel 4.4.1 Overzicht van veranderingen in arealen (hectares) van leefgebieden (DW = 

droogvallende wadplaten & slikken; ZV = zeegrasvelden; MB = mosselbanken; KW = kwelders; HVP 

= hoogwatervluchtplaats; BE = broedeiland), geleidelijke overgangen (LW = land-water; ZZ = zoet-

zout) en overige bestemmingen (ZT = zilte teelt; SI = slibinvang; SD = slib depot; RT = 
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recreatieterrein; LI = traditionele landbouw & bedrijventerrein) als gevolg van uitvoering ED2050 

projecten (zie Hoofdstuk 3). NB: Alle arealen zijn naar hoofdfunctie ingedeeld en het betreft hier 

alleen veranderingen in typen van gebieden, niet in de kwaliteit ervan. 

 

Cluster Leefgebieden Overgangen Overig grondgebruik 

Gebied DW KW HVP BE ZZ LW ZT SI SD RT LB 

Rijke Dijk <-1 0 < 1 < 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dubbele Dijk 0 0 0 0 0 0 27 10 0 0 -37 

Kleirijperij 0 -10 0 0 0 0 0 0 24 0 -14 

Polder Breebaart -6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Groene Dollarddijk 0 -5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 

Marconi -49 45 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

Som per gebied -55 33 0 4 0 0 27 17 24 1 -51 

Som per cluster -18 0 +18 

 

4.4.2 Meetprogramma 

Droogvallende wadplaten (DW) 

 

Kwantiteit  

In het kader van het “Landelijk Meetnet Water” (LMW), uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 

van RWS, wordt op een aantal meetstations automatisch de waterhoogten gevolgd en 1x per 6 

jaar de bathymetrie bepaald, Duitsland voert vergelijkbare metingen uit (Baptist & Philippart 

2015). De combinatie van deze gegevens geeft 1x per 6 jaar een overzicht van het areaal (m2) 

aan droogvallende wadplaten. Gezien de dynamiek van de platen en geulen (zeker in het licht 

van klimaatverandering en zeespiegelstijging) en de mogelijke consequenties hiervan voor het 

areaal wadplaten wordt geadviseerd om de meetfrequentie van de bathymetrie te verhogen, bij 

voorkeur naar 1x per jaar en eventueel naar 1x per 3 jaar. 

 

Kwaliteit  

De dynamiek van de wadplaten en slikken zoals beschreven in het ED2050 programma kan 

gemeten worden aan de hand van maximale stroomsnelheden (afgeleid van modellen of 

interpolatie van metingen), ook de zoutgehalten als meetvariabele voor estuariene gradiënten in 

ruimte en tijd kunnen aan de hand van modellen of interpolatie van metingen worden bepaald 

(Ysebaert et al. 2016). Met het oog op de kwaliteit van wadplaten als foerageergebieden voor 

vissen (tijdens hoogwater) en vogels (tijdens laagwater) kan deze worden berekend aan de hand 

van oogstbaar voedselaanbod (Ens et al. 2015; Bijlage G) gebaseerd op jaarlijkse metingen van 

bodemdieren (Compton et al. 2017; Bijlage F).  

 

Zeegrasvelden (ZV) 

 

Kwantiteit  

In het kader van het “Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL), uitgevoerd 

onder verantwoordelijkheid van RWS, wordt 1x per 3 jaar het areaal aan zeegrasvelden in kaart 

gebracht sinds 2011 (Baptist & Philippart 2015). In Duitsland wordt zeegras jaarlijks met behulp 

van een vliegtuig in kaart gebracht, waarbij de gegevens 1x per jaar met behulp van 

veldwaarnemingen worden gevalideerd (Baptist & Philippart 2015). 
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Kwaliteit  

In de Nederlandse Waddenzee komen twee soorten zeegras voor, Zostera noltii en Z. marina, die 

beide zowel 1-jarig (zaadvorming) als meerjarig (wortelstokken) de winter kunnen overleven 

(Philippart 1994). Naast bepaling van het areaal (en de soortensamenstelling) gedurende de 

zomer (als de bovengrondse biomassa maximaal is) wordt daarom geadviseerd om ook tijdens 

de winter een inventarisatie te doen naar de aanwezigheid van wortelstokken.   

 

Mosselbanken (MB) 

 

Kwantiteit  

In het kader van de “Wettelijke Onderzoeks Taken” (WOT), uitgevoerd onder de 

verantwoordelijkheid van EZ, worden 1x per jaar de contouren van mosselbanken, 

oesterbanken en gemengde (mosselen & oesters) banken in het litoraal (wadplaten) en het 

sublitoraal (permanent ondergedoken gebieden) in kaart gebracht (Baptist & Philippart 2015). 

 

Kwaliteit  

De kwaliteit van de mosselbanken (bijvoorbeeld als voedselbron voor vogels, en als stabilisator 

van de wadbodem) wordt bepaald door de biomassa, de soortensamenstelling en de 

grootteverdeling van de aanwezige schelpdieren. Deze aspecten worden jaarlijks in de WOT-

inventarisatie meegenomen. 

 

Kwelders (KW) 

 

Kwantiteit  

In het kader van het VEGWAD-programma, een onderdeel van het MWTL uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van RWS, wordt 1x per 6 jaar het areaal en de daarop groeiende vegetatie 

(geclassificeerd) van de kwelders in kaart gebracht sinds 2011 (Baptist & Philippart 2015). In 

Duitsland wordt het kwelderareaal met eenzelfde meetfrequentie gevolgd (Baptist & Philippart 

2015). 

 

Kwaliteit  

De successie van de kwelders kan gevolgd worden aan de hand van een vergelijking van de 

arealen met verschillende typen kweldervegetatie die 1x per 6 jaar wordt uitgevoerd. Om een 

goede vergelijking te maken van de beoogde effecten van de ingrepen in het kader van het 

ED2050 programma met natuurlijke dynamiek wordt geadviseerd om de meetfrequentie op te 

voeren naar 1x per 3 jaar. Om de kwaliteit van de kwelders als gebieden voor slibinvang te 

volgen, wordt aangeraden om naast de bestaande metingen ook de hoogten en 

overstromingsfrequentie van de kwelders te meten, en om tevens op een aantal ongestoorde 

kwelders de daadwerkelijke slibinvang (bijvoorbeeld met behulp van SED-sensoren) te volgen. 

 

Hoogwatervluchtplaatsen (HVPs) 

 

Kwantiteit  

Omdat de bezetting van de HVPs varieert door het jaar en tussen de jaren (zie “kwaliteit”) vraagt 

een goede beschrijving van de potentiele HVPs een regelmatige (maandelijkse) inventarisatie, 

onder alle condities waarmee de vogels tijdens hoogwater te maken krijgen (dus ook tijdens 

extreme weersomstandigheden en gedurende de nacht).  

 

Kwaliteit  
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De kwaliteit van HVPs wordt bepaald door de overstromingsfrequentie, de 

verstoringsfrequentie, het risico op predatie, beschutting tegen warmte en kou en de nabijheid 

van de foerageergebieden (Rogers 2003). Omdat de omgeving en de behoefte van vogels door de 

tijd varieert, zal ook de kwaliteit van de HVPs door de tijd variëren. Het wordt daarom 

aangeraden om de metingen van de kwaliteit van de HVPs wat betreft verstoringen en predatie 

risico maandelijks in kaart brengen (aan de hand van het aantal alarm vluchten per tijdseenheid; 

Rogers 2003, Rogers et al. 2006), tegelijkertijd met de bezetting door de vogels. De 

overstromingsfrequentie kan afgeleid worden van de hoogteligging (t.o.v. NAP) en de 

waterstanden. De nabijheid van de foerageergebieden voor wadvogels van de inventarisatie van 

oogstbaar voedselaanbod (zie kwaliteit droogvallende wadplaten). De beschutting tegen 

extreme weersomstandigheden door een combinatie van meteorologische metingen (waaronder 

temperatuur, wind en neerslag), de op de HVP aanwezige vegetatie en de vogeldichtheden 

(Rogers et al. 2006). 

 

 

Broedeilanden (BE) 

 

Kwantiteit  

Omdat de bezetting van de broedeilanden varieert door het broedseizoen heen en tussen de 

jaren (zie “kwaliteit”) vraagt een goede beschrijving van de potentiele broedeilanden een 

regelmatige (minimaal 2x per maand gedurende het broedseizoen) inventarisatie, onder alle 

condities waarmee de vogels tijdens de verschillende fases van het broedseizoen te maken 

krijgen.  

 

Kwaliteit  

De kwaliteit van broedeilanden wordt bepaald door de bezettingsgraad (aantal broedparen per 

hectare), het broedsucces (aantal vliegvlugge jongen per broedpaar) en de overleving van de 

vliegvlugge jongen in het volgend voorjaar (%) als een indicator voor de bijdrage van het 

broedsucces aan de instandhouding van de populatie. De waarden van de eerste twee 

indicatoren (bezettingsgraad, broedsucces) kunnen bepaald worden aan de hand van 

regelmatige (minimaal 1x per 2 weken) waarnemingen van de vogels op de broedeilanden 

tijdens het broedseizoen. De overleving van de vliegvlugge jongen kan bepaald worden door het 

aanbrengen van kleurringen vlak voor het uitvliegen, die vervolgens door (meestal) vrijwilligers 

in heel Europa worden afgelezen en via een centraal platform aan desbetreffende projectleiders 

wordt gemeld (zie www.cr-birding.org). 

 

Zoet-zout overgangen (ZZ) 

 

Kwantiteit  

Het aantal zoet-zout overgangen is af te leiden uit het aantal locaties waar de zee in open of 

halfopen verbinding staat met het zoete water in het achterland (Philippart & Baptist 2016). Het 

areaal aan zoet-zout overgangen is echter lastiger te bepalen, omdat dit onder meer afhangt van 

de richting waarin het water kan stromen (vaak betreft het alleen afvoer van zoet water naar 

zee) en de hoeveelheid water die wordt afgevoerd (of uitgewisseld). Ook zal afgesproken 

moeten worden wat het minimale en maximale zoutgehalte is waarbinnen nog sprake is van een 

zoet-zout overgangsgebied. 

 

Kwaliteit  
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De kwaliteit zal afhangen van de leefomgeving van de kenmerkende soorten die door de in het 

ED2050 kader gecreëerde overgangen gefaciliteerd moeten worden (zie 4.5). Dit hangt mogelijk 

niet alleen af van de (variaties in) zoutgehalten, maar ook van andere factoren zoals het 

slibgehalte van de bodem en de zuurstofconcentratie van het water. 

 

Land-water overgangen (LW) 

 

Kwantiteit  

Voor het aantal en areaal van geleidelijke overgangen tussen land en water zal eerst afgesproken 

moeten worden wat de grens (grenswaarde) is tussen een harde en een geleidelijke overgang. 

Waarschijnlijk gaat het dan om een definitie van de lengte van een gradiënt tussen geheel en 

geheel niet droogvallend gebied. Een dijk pal naast een geul is dan een harde overgang, een 

kwelder tussen een dijk en een wadplaat dan een meer geleidelijke overgang tussen land en 

water. 

 

Kwaliteit  

De kwaliteit zal afhangen van de leefomgeving van de kenmerkende soorten die door de in het 

ED2050 kader gecreëerde overgangen gefaciliteerd moeten worden (zie 4.5). Dit hangt mogelijk 

niet alleen af van de (variaties in) frequentie van overspoeling en de droogvalduur, maar ook 

van andere factoren zoals de waterkwaliteit en de kweldervegetatie. 

 

Ecotopen 

 

Voor een goed beheer van leefgebieden en zoetzoutoevergangen zoals beoogd in ED2050 

Meerjarig Adapatief Programma is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van 

de diverse landschappelijke eenheden (zoals ecotopen) van groot belang. Ecotopenkaarten 

worden tot nu toe vaak afgeleid uit een aantal onderliggende kaarten van in hoofdzaak fysische 

factoren, die samen de kenmerken van een ecotoop bepalen. Voor de serie van ecotopenkaarten 

van de Westerschelde (1996, 2001, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015; o.a. Buiks 2016) de 

meer recente ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium (Ysebaert et al. 2016) en die van 

de Waddenzee (Baptist et al. 2016) is hierbij gebruik gemaakt van het door Rijkswaterstaat 

ontwikkelde Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1; Bouma et al. 2005).  

 

Deze aanpak vraagt echter om een veelheid aan onderliggende informatie (b.v. bathymetrie, 

zoutgehalte, stroomsnelheden, sediment samenstelling, en eventueel aangevuld met zeegras en 

schelpdierbanken) die met een verschillende intensiteit wordt verzameld (Bijlage H). Deze 

variabelen en methoden van inwinning van data aan verandering onderhevig. Aangezien er voor 

de Eems-Dollard, onder de lopende monitoring van de bathymetrie, niet vaker dan iedere 6 jaar 

ecotopenkaarten kunnen worden gemaakt, is het ook goed mogelijk dat ontwikkelingen 

tussentijds ongezien sterk variëren en/of trendmatig wijzigen.  

 

Het gebruik van informatie uit aardobservatie zou deze frequentie mogelijk kunnen verhogen, 

zeker als hierbij gebruik gemaakt zou worden van automatische patroonherkenning. Hiervoor is 

recent een nieuwe techniek ontwikkeld, het zogenaamde “Object-Based Image Analysis (OBIA)”. 

Hierbij wordt een beeld eerst gesegmenteerd (= verdeeld in objecten), waarna er regels worden 

toegepast om de objecten toe te kennen aan de verschillende klassen (b.v. ecotopen). Het is een 

semi-automatisch proces waarbij het ‘handwerk’ volledig in het kalibreren van de regels voor de 

verschillende beelden zit, en dus niet in het handmatig tekenen (digitaliseren) van de ruimtelijke 

eenheden. 
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Op dit moment vinden er verkenningen plaats over de bruikbaarheid van deze techniek van 

kwantitatieve karakterisering van patronen in luchtfoto’s en satellietbeelden voor het 

regelmatig (meerder keren per jaar) in kaart brengen van het verloop in het oppervlak van 

geulen, platen en kwelders (in het kader van Spoor 3 van ED2050) en dat van habitats op 

droogvallend wadplaten (in het kader van de Basismonitoring). Geadviseerd wordt om deze 

ontwikkelingen nauw te blijven volgen, en in te zetten als blijkt dat ze bruikbaar zijn voor het 

volgen van de ontwikkeling in de kwantiteit en kwaliteit van de leefgebieden in het Eems-

Dollard estuarium, inclusief de geleidelijke overgangen. 
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Tabel 4.4.2 Overzicht van indicatoren en meetvariabelen voor kwantiteit (areaal) en kwaliteit van 

leefgebieden (droogvallende wadplaten & slikken, zeegrasvelden, mosselbanken, kwelders, 

hoogwatervluchtplaats, broedeiland) en geleidelijke overgangen (land-water, zoet-zout), inclusief 

vergelijking benodigde en huidige meetinspanningen (groen: voldoet; rood: voldoet niet).  

Indicator Meetvariabele Meetinspanning 

ED2050 Huidige uitvoering 

Droogvallende wadplaten 

Areaal Bathymetrie 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

 Waterstanden Continue Continue 

Droogvalduur Bathymetrie 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

 Waterstanden Continue Continue 

Dynamiek Stroomsnelheid Continue 3x (2003-2005) 

Estuariene gradiënt Zoutgehalte water Continue 2x (1988, 1992) 

Oogstbaar voedselaanbod Slibgehalte bodem 1x per jaar (zomer) 6x (2011-2016) 

 Bodemdieren 1x per jaar (zomer) 6x (2011-2016) 

Zeegrasvelden 

Areaal Maximale bedekking 1x per jaar (zomer) 1x per 3 jaar (zomer) 

Biodiversiteit Soortensamenstelling 1x per jaar (zomer) 0 

Overleving Wortelstokken 1x per jaar (winter) 0 

Mosselbanken 

Areaal Bedekking 1x per jaar 1x per jaar 

Biodiversiteit Soortensamenstelling 1x per jaar 1x per jaar 

Oogstbaar voedselaanbod Grootteverdeling 1x per jaar 1x per jaar 

Kwelders 

Areaal Maximale bedekking 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

Biodiversiteit Soortensamenstelling 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

Slibinvang Frequentie overspoeling 1x per 3 jaar 0 

 Hoogteligging 1x per 3 jaar 0 

 Sedimentatie Continue 0 

Hoogwatervluchtplaatsen 

Areaal Overtijende vogels 1x per maand 4-6x per jaar 

Beschikbaarheid Frequentie overspoeling 1x per 3 jaar 0 

Energieverbruik Predatie risico 1x per maand 0 

 Beschutting 1x per maand 0 

 Afstand tot voedsel 1x per jaar 0 

Broedeilanden 

Areaal Broedende vogels 1x per 2 weken 4-6x per jaar 

Gebruik Aantal broedparen 1x per 2 weken 0 

Broedsucces Vliegvlugge jongen/paar 1x per 2 weken 0 

Populatie Overleving 1e jaar Continu 0 

Zoet-zout overgangen 

Areaal Aantal verbindingen 1x per jaar 0 

Gradiënt Zoutgehalte water Continue 2x (1988, 1992) 

Land-water overgangen 

Areaal Aantal verbindingen  1x per jaar 0 

Gradiënt Frequentie overspoeling 1x per jaar 0 

 Droogvalduur Continue 0 
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4.5 Gezonde leefgebieden en geleidelijke overgangen: kenmerkende 

soorten 

4.5.1 Doelstellingen 

Vissen 

Voor de projecten worden geen verwachte toenames in aantallen of lokale dichtheden van 

vissen gegeven. Wel wordt gesteld dat de vergroting van de slibinvang bij de Dubbele dijk en 

herstel van Polder Breebaart een eerst aanzet zal leveren voor de terugkeer van een structurele 

populatie van Fint als gevolg van lokaal meer helder water. Ook wordt aangegeven dat herstel 

van Polder Breebaart leidt tot betere intrekmogelijkheden van Rivierprik en daarmee een 

kwaliteitsverbetering van het leefgebied van deze soort. 

 

Vogels 

Voor een aantal projecten (Rijke Dijk, Polder Breebaart en Groene Dollardijk) wordt concreet (in 

aantallen) aangegeven welke Natura2000 doelsoorten geacht te worden baat te hebben bij de 

voorgenomen activiteiten (Tabel 4.5.1). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het additionele 

aantallen betreft, dus niet vogels die van elders uit het Eems-Dollard gebied migreren naar de 

projectlocaties. Uitzondering hierop is het aantal visdieven en Noordse sterns op het 

broedeilanden in het Marconi project (nabij Delfzijl en Eemshaven), waarvoor de bedoeling is 

dat ze worden weggelokt van hun huidige broedgebieden (daarom niet in tabel 4.5.1 

meegenomen).  

 

Naast deze concreet gedefinieerde doelstellingen (in aantallen) wordt voor een aantal 

Natura200 doelsoorten aangegeven dat zij zullen meeprofiteren van de voorgenomen 

activiteiten, zonder dat hiervoor aantallen worden genoemd. Dit betreft Kanoet, Eider en 

Toppereend voor de Rijke Dijk, Grutto, Scholekster, Tureluur en Kluut voor de Dubbele dijk en 

Visdief, Grutto, Kanoet en Zilverplevier voor Polder Breebaart. 

 

Tabel 4.5.1 Overzicht van beoogde toename in broedparen (gedurende broedseizoen) en overige 

aantallen vogels (seizoen gemiddelde) als gevolg van voorgenomen projecten in het kader van het 

ED2050 Meerjarig Adaptief Programma.  

 

Soort  Project Toename 

Minimum Maximum 

Bontbekplevier Broedparen Rijke Dijk 5 10 

 Aantal vogels Rijke Dijk 15 30 

 Aantal vogels Polder Breebaart 32 32 

  Totaal aantal 57 82 

Bonte strandloper Aantal vogels Rijke Dijk 50 800 

 Aantal vogels Polder Breebaart 1500 2350 

  Totaal aantal 1550 3150 

Eider Aantal vogels Rijke Dijk 10 10 

  Totaal aantal 10 10 

Groenpootruiter Aantal vogels Rijke Dijk 25 100 

 Aantal vogels Polder Breebaart 1 4 

  Totaal aantal 26 104 

Grutto Aantal vogels Rijke Dijk 1 4 
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  Totaal aantal 1 4 

Kanoet Aantal vogels Rijke Dijk 5 300 

  Totaal aantal 5 300 

Kluut Broedparen Polder Breebaart 200 300 

 Aantal vogels Rijke Dijk 25 35 

 Aantal vogels Polder Breebaart 100 150 

 Aantal vogels Groene Dollardijk 500 500 

  Totaal aantal 1025 1285 

Lepelaar Aantal vogels Polder Breebaart 20 60 

  Totaal aantal 20 60 

Noordse stern Broedparen Polder Breebaart 5 10 

  Totaal aantal 10 20 

Rosse Grutto Aantal vogels Rijke Dijk 50 190 

 Aantal vogels Polder Breebaart 50 100 

  Totaal aantal 100 290 

Scholekster Aantal vogels Rijke Dijk 550 1600 

 Aantal vogels Polder Breebaart 25 50 

  Totaal aantal 575 1650 

Steenloper Aantal vogels Rijke Dijk 20 30 

  Totaal aantal 20 30 

Tureluur Aantal vogels Rijke Dijk 30 100 

 Aantal vogels Polder Breebaart 10 20 

  Totaal aantal 40 120 

Visdief Broedparen Polder Breebaart 5 30 

  Totaal aantal 10 60 

Wulp Aantal vogels Rijke Dijk 500 1500 

 Aantal vogels Polder Breebaart 75 100 

  Totaal aantal 575 1600 

Zilverplevier Aantal vogels Rijke Dijk 15 25 

  Totaal aantal 15 25 

Zwarte ruiter Aantal vogels Rijke Dijk 1 4 

 Aantal vogels Polder Breebaart 30 60 

  Totaal aantal 31 64 

 

4.5.2 Meetprogramma 

Vissen 

Voor de systeem-brede aanpak zou het huidige meetnet voor bodemvissen (zie bijlage E) 

gecontinueerd moeten worden, en eventueel aangevuld met voorjaarsmetingen om de groei van 

jonge vis (als index voor de verbetering van de leefgebieden voor vis als gevolg van de ED2050 

maatregelen) te kunnen volgen. Verder wordt geadviseerd om pelagische vis met ankernetten 

(en/of fuiken) in het meer zoute deel van het estuarium te monitoren om ook de ontwikkelingen 

in de meer pelagische vissoorten adequaat (estuarium-breed) te kunnen volgen. Verder zal 

zoveel mogelijk aansluiting gezocht moeten worden bij lopende en geplande programma’s in 

Nederland en Duitsland waarbij het gebruik van het gebied door de vissen gemeten wordt, 

bijvoorbeeld door hun verspreiding actief te volgen. Om goed op deze programma’s aan te 

sluiten kan het nodig zijn om een dergelijk meetnet lokaal uit te breiden met ontvangers en 

lokaal vissen te voorzien van zenders.  
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Daarnaast zullen lokale bemonstering nodig zijn om de mogelijke effecten van de maatregelen te 

kunnen volgen die binnen ED2050 projecten worden genomen, waaronder.  

• Een doorstart van de bemonstering van vissen met hulp van vrijwilligers (zie 

bijvoorbeeld Wintermans 2014) aan beide zijden van zoetzoutovergangen tussen 

februari en juni voor (t0) en na uitvoering van de maatregelen geeft inzicht in de 

ontsluiting van het achterland voor trekvissen door de maatregelen. Hierbij moeten niet 

alleen de nieuwe (of verbeterde) overgangen worden gevolgd, maar ook de bestaande 

zodat eventuele systeem-brede veranderingen in deze vissen mee genomen kunnen 

worden in de evaluatie van het succes van de maatregelen; 

• Doelgerichte monitoring voor bepaling van soort-specifieke effecten van maatregelen, 

waaronder planktonnetbemonsteringen in het voorjaar en de zomer om het gewenste 

herstel van de paaiactiviteit fint te volgen aan de hand van eieren en vislarven en 

bemonsteringen met kleine fuiken voor het volgen van het gebruik van de 

kweldergeulen door onder meer (brakwater)grondels (J.H.J. Huisman & P.P Schollema, 

pers. comm.).  

 

Tabel 4.5.2 Overzicht van indicatoren en meetvariabelen voor monitoring van vis op 

systeemniveau, inclusief vergelijking benodigde en huidige meetinspanningen (groen: voldoet; 

rood: voldoet niet).  

 

Indicator Meetvariabele Meetinspanning 

ED2050 Huidige uitvoering 

Vissen 

Waterdiepte Bathymetrie 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

 Waterstanden Continue Continue 

Dynamiek Stroomsnelheid Continue 3x (2003-2005) 

Estuariene gradiënt Zoutgehalte water Continue 2x (1988, 1992) 

Pelagische vissen Aantal per dag 4-5 ankernetten 3 ankernetten 

Demersale vissen Aantal per hectare 1x per jaar (zomer) 1x per jaar (zomer) 

Trekvissen bij ZZO Aantal per m2 1x per jaara 2001-2003 & 2012-2015 

Vissen in kwelderkreken Aantal per m2 1x per jaara 0 

Eieren & larven fint Aantal per m3 1x per jaara 0 
a Ongeveer 1x per 2 weken gedurende het relevante seizoen, bijvoorbeeld voortplantingstijd fint (zie Bijlage E) 

 

Vogels 

Geadviseerd wordt om de relatie tussen gezonde leefgebieden en bijdragen aan Natura2000 

doelsoorten te bepalen aan de hand van het gebruik van die gebieden door de vogels wat betreft 

foerageren, overtijen en broeden (zie tabel 4.5.3). Voor foerageren kan onderscheid gemaakt 

worden tussen vogels met een verschillend dieet, die elk een ander type leefgebied met een 

bepaalde kwaliteit nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schelpeneters zoals de 

scholekster en de kanoet (die vooral op wadplaten zullen foerageren) en aan planteneters zoals 

de rotgans en de brandgans (die eerder op de kwelders zijn aan te treffen). Hierdoor kan een 

directe koppeling worden gemaakt tussen de kwantiteit en kwaliteit van leefgebieden (zie 4.5) 

en het voorkomen van de Natura2000 doelsoorten in het ED2050 programma. 
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Tabel 4.5.3 Overzicht van indicatoren en meetvariabelen voor monitoring van vogels op 

systeemniveau, inclusief vergelijking benodigde en huidige meetinspanningen (groen: voldoet; 

rood: voldoet niet).  

 

Indicator Meetvariabele Meetinspanning 

ED2050 Huidige uitvoering 

Viseters 

Areaal Bathymetrie 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

 Waterstanden Continue Continue 

Gebruik Aantal visetende vogels 1x per maand 4-6x per jaar 

Oogstbaar voedselaanbod Slibgehalte water Continue 0 

 Vissen 1x per jaar o.a. 1x per jaar 

Schelpdier- en wormeneters 

Areaal Bathymetrie 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

 Waterstanden Continue Continue 

Gebruik Aantal sd&wm etende vogels 1x per maand 4-6x per jaar 

Oogstbaar voedselaanbod Slibgehalte bodem 1x per jaar  6x (2011-2016) 

 Schelpdieren & wormen 1x per jaar 6x (2011-2016) 

Algemene carnivoren 

Areaal Scala van gebieden 1x per jaar 1x per jaar 

Gebruik Aantal carnivore vogels 1x per maand 4-6x per jaar 

Bereikbaarheid Scala van factoren 1x per jaar 1x per jaar 

Oogstbaar voedselaanbod Scala van soorten  1x per jaar o.a. 6x (2011-2016) 

Planteneters (kwelders) 

Areaal Oppervlak kwelders 1x per 3 jaar 1x per 3 jaar 

Gebruik Aantal kweldervogels 1x per maand 4-6x per jaar 

Overstromingsfrequentie Hoogteligging 1x per 3 jaar 1x per 6 jaar 

 Waterstanden Continue Continue 

Oogstbaar voedselaanbod Kweldervegetatie 1x per jaar 1x per 3 jaar 

Hoogwatervluchtplaatsen 

Areaal Oppervlak HVPs 1x per maand 4-6x per jaar 

Gebruik Aantal overtijende vogels 1x per maand 4-6x per jaar 

Beschikbaarheid Frequentie overspoeling 1x per 3 jaar 0 

Energieverbruik Predatie risico 1x per maand 0 

 Beschutting 1x per maand 0 

 Afstand tot voedsel 1x per jaar 0 

Broedgebieden 

Areaal Oppervlak broedgebieden 1x per 2 weken 4-6x per jaar 

Gebruik Aantal broedparen per gebied 1x per 2 weken 0 

Broedsucces Vliegvlugge jongen/paar 1x per 2 weken 0 

Populatie Overleving 1e jaar Continu 0 
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5 Jaarrapportages 

5.1 Miradi 

Het is van groot belang dat de resultaten van de meetprogramma’s regelmatig wordt 

gerapporteerd om de voortgang in kaart te brengen en met elkaar te bespreken. Binnen “Open 

Source” zijn er een aantal opties voor het afdrukken of rapporteren van de gegevens die in 

“Miradi” zijn ingevoerd (Figuur 5.1.1). Conceptuele modellen, kaarten, projectplannen en 

budgetten worden allemaal omgezet in printervriendelijke formaten. Daarnaast heeft “Miradi” 

een bibliotheek met rapport sjablonen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van 

belangrijke instandhoudingsorganisaties en agentschappen. Een instandhoudingsorganisatie 

kan bijvoorbeeld een rapport sjabloon ontwerpen dat direct in zijn online projectvolgsysteem of 

boekhoudsystemen zou leiden. Hiermee kan direct worden teruggekoppeld naar de 

streefbeelden van het ED2050 programma. Voor elk project kunnen snel rapporten gegenereerd 

worden waardoor tijd en financiële middelen worden geminimaliseerd. 

 

Figuur 5.1.1 Uitvoer van de Miradi software over de voortgang van een monitoringprogramma.  
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5.2 Interactief dashboard  

Binnen het “Wadden Sea Long-term Ecosystem Research (WaLTER)” project wordt momenteel 

gewerkt aan een serie dashboards voor de visualisatie van lange-termijn monitoring data van 

verschillende indicatoren voor de Waddenzee (WaD). De dashboards wordt gecreëerd naar het 

voorbeeld van ‘Gapminder’15, ontwikkeld door Hans Rosling16 om de verandering van financiële 

middelen in de wereld te visualiseren. Het gaat om een samengesteld venster, waardoor het 

mogelijk is de data gelijktijdig en op verschillende manieren te zien. Voor elke indicator is er een 

kaart waarop de locatie van de meetpunten is aangegeven. Naast een uitleg met achtergrond 

over de indicator, biedt WaD een interactief ‘beweegdiagram’ waarmee de gebruiker zelf data 

kan visualiseren en onderzoeken. 

 

Figuur 5.2.1 Voorbeeld dashboard voor verloop en relatie zwevende stof en zwevende algen 

Voor dit rapport is een voorbeeld uitgewerkt voor data van drie Rijkswaterstaat meetstations in 

de Eems-Dollard (Figuur 5.1). Voor de drie meetpunten (HUIBGOT = geel, GROOTGND = groen, 

BOCHTWTM = blauw) zijn de jaarlijkse gemiddelden van de gemeten waarden voor concentratie 

van de biomassa van de pelagische microalgen van het fytoplankton (CHLA; in mg chlorofyl-a m-

3) staat op de x-as uitgezet tegen de jaarlijkse gemiddelden van de gemeten waarden voor 

concentratie van zwevende stof (SSPM; in mg SPM l-1)) op de y-as. Op een dynamische manier is 

te zien hoe jaarlijks vanaf het begin van meten (1976 voor HUIBGOT en GROOTGND, en 1988 

voor BOCHTWTM) de primaire productie toe- of afneemt bij variërende concentraties zwevende 

stof. Binnen de samengestelde diagram is ook ruimte om de gevisualiseerde informatie nader 

toe te lichten. 

Voor de jaarlijkse ED2050 rapportage als onderlegger voor de jaarlijkse evaluatie zou een set 

van dergelijke dynamische visualisaties worden voorbereid en via internet voorafgaand aan het 

                                                             
15 https://www.gapminder.org/ 
16 https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen?language=nl 
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overleg beschikbaar gemaakt. Benadering van de visualisaties is vanuit verschillende richtingen 

mogelijk, waaronder: 

• Sporen (Vitale Kust, Nuttig Toepassen Slib, Hydromorfologische Verbetering); 

• Strategie (activiteiten, korte en middellange-termijn effecten, lange-termijn effecten); 

• Indicator (estuariene gradiënt, trekvissen, broedvogels) 

5.3 Koppeling met andere monitoring programma’s 

Naast een ED2050 dossier zouden ook andere dossiers rond de Waddenzee en de Eems-Dollard 

op dergelijke wijze kunnen worden getoond, waarbij de data op vergelijkbare wijze beschikbaar 

worden gemaakt via een zogenaamd “Data Informatie Platform” (Figuur 5.3.1). 

 

Figuur 5.3.1 Ontwerp datastromen waddengebied, waarbij verschillende dossiers aftakken van 

dezelfde data via een data en informatie platform Waddengebied. 
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6 Werkstructuur 

6.1 Introductie  

Het ED2050 programma wil een adaptieve (“leren door doen”) werkcyclus volgen. Dat 

impliceert dat nieuwe kennis verkregen uit onderzoek en monitoring van de projecten in de 1e 

tranche gebruikt wordt om het programma te sturen en eventueel aan te passen. Met de 

monitoring moet een gemotiveerd besluitvorming mogelijk zijn over de follow-up en 

‘opschaling’ van de huidige projecten naar nieuwe projecten in de 2e-tranche en/of dat andere 

maatregelen nodig zijn om het streefbeeld te realiseren. 

6.2 Verantwoordelijkheden 

Voor de sturing van het monitoringplan wordt onderscheid gemaakt naar: 

• monitoring op projectniveau; 

• monitoring op programmaniveau; 

• monitoring op systeemniveau. 

 

De individuele partners en trekkers van de projecten binnen het programma zijn 

verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang van de projecten (projectbewaking) en 

de resultaten van de projecten. Dit om de kunnen beoordelen of de projecten bijdragen aan de 

vooraf (op projectniveau) afgesproken doelen.  

 

Het kernteam van het programma ED2050 is (op basis van de monitoringresultaten van 

projecten) verantwoordelijk voor het uitvoeren en beheer van de monitoring op 

programmaniveau. 

 

Veel monitoring op systeemniveau van de Eems-Dollard vindt plaats vanuit bestaande 

meetprogramma’s, zoals bijvoorbeeld RWS. Ook vanuit de terreinbeheerders en 

waterschappen vindt monitoring plaats langs de randen van het systeem. 

6.3 Taken 

Voor de implementatie, uitvoering en beheer van het monitoringprogramma ED2050 zijn de 

volgende taken te benoemen: 

 

Met betrekking tot de implementatie (éénmalig): 

• Vanuit de programmadoelen maken van afspraken met de individuele partners over de 

te monitoren (programma)indicatoren en formats, etc. om te kunnen beoordelen in 

welke mate projecten bijdragen aan de programmadoelen, bijgestuurd moeten worden 

en welke opschaling van projecten nodig is; 

• Met de individuele partners/projectleiders te bespreken welke gezamenlijke afspraken 

met gegevensleveranciers mogelijk zijn (bv. een afspraak met SOVON); 

• Met de partners van het programma te bespreken welke gegevens vanuit bestaande 

monitoringprogramma’s kunnen worden aangeleverd. 

 

Met betrekking tot uitvoeren (periodiek): 



 66 

• Aansturen van partners die monitoringsactiviteiten uitvoeren om te zorgen dat 

gegevens op tijd beschikbaar komen, in het juiste format, etc.; 

• Databeheer: beschikbaar maken van de data (in o.a. Basismonitoring); 

• Coördineren dat partijen zich houden aan de verplichtingen ten aanzien van 

rapportages voor o.a. het Waddenfonds en andere financiers. 

 

Met betrekking tot beheer (periodiek): 

• Organiseren en initiëren van frequente (1-2x per jaar) evaluatie monitoring en ED2050 

programma op basis van Adaptief Management (zie Hoofdstuk 2); 

• Identificeren van trends in de verzamelde data; 

• Eventueel aanpassingen in de monitoring doorvoeren ook richting uitvoerende 

partijen; 

• Tegen het licht houden of genomen maatregelen bijdragen aan de doelenrealisatie van 

ED2050 (streefbeeld) en eventueel bijsturen. 

• Advisering Kernteam ED2050 over o.a. opschaling en/of aanpassingen van projecten 

 

Met betrekking tot verslaglegging (jaarlijks) 

• Opstellen jaarlijkse monitoringrapportage voor Stuurgroep ED2050, partners en 

financiers (o.a. het Waddenfonds); 

• Openbare aansprekende en toegankelijk rapportages voor het publiek voorbereiden. 

6.4 Organisatie  

Randvoorwaarde is dat zowel het ED2050 programma en monitoringsprogramma op basis van 

Adaptief Management wordt aangestuurd. Zoals aangegeven ligt de verantwoordelijkheid voor 

de monitoring van de voortgang en projecten bij de individuele partners. 

 

Voor de coördinatie, aansturing en maken van afspraken met partijen over de 

(programma)indicatoren, wijze van gegevensverzameling en rapportage monitoring wordt 

voorgesteld iemand binnen het Kernteam ED2050 verantwoordelijk te maken (coördinator 

monitoring). Deze coördinator valt onder de aansturing van de programmamanager ED2050. 

6.5 Implementatie 

Voor de implementatie van het monitoringprogramma zien we de volgende stappen: 

1. Verdere uitwerking “Contouren Monitoring Programma Eems-Dollard 2050” in 

samenwerking door Waddenacademie en Kerngroep ED2050; 

2. Afstemming en maken van afspraken met individuele partners/projectleiders 

projecten en partners vanuit bestaande monitoringprogramma’s over monitoring 

(programma) indicatoren, formats, etc.; 

3. Binnen de filosofie van werken binnen het programma (‘leren door doen’) opstellen 

van Dummy Monitoringrapportage 2017 (gereed december 2017). 
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7 Begroting 

Een deel van de beoogde monitoringtechnieken is nog in ontwikkeling, en de kosten hiervan zijn 

op dit moment nog slecht in te schatten. Onderstaande tabel moet dan ook eerder als een 

checklist van meetinspanningen dan als een echte indicatie van de kosten worden gezien. Voor 

motivatie van de kosten van de monitoring van de lange-termijn effecten wordt verwezen naar 

de Bijlagen, voor die van het adaptief beheer naar Hoofdstuk 7. De totale kosten van het 

meetplan ED2050 bedragen ruim 2.5 mEuro per jaar, waarbij ervan is uitgegaan dat innovatieve 

en kost-effectieve technieken zoals gebruik van satellietbeelden voor waterkwaliteit en 

kartering van ecotopen ingezet kan worden. 

 

Tabel 7.1 Grove indicatie van additionele jaarlijkse kosten (in kEuro) van monitoring op het 

vlak van projectbeheer (activiteiten), korte- en middellange-termijn effecten (oplossen knelpunten), 

lange-termijn effecten (ambities ED2050) en adaptief beheer. 

 

 kEuro 

Rijke Dijk 10 

Dubbele Dijk 120 

Kleirijperij 40 

Polder Breebaart 20 

Groene Dollarddijk 10 

Marconi 50 

Som 250 

Rijke Dijk 40 

Dubbele Dijk 400 

Kleirijperij 80 

Polder Breebaart 100 

Groene Dollarddijk 50 

Marconi 400 

Som 1070 

Arealen (kwant & kwal) 250 

Slibgehalte water 50 

Primaire productie 100 

Bodemdieren 200 

Vissen 250 

Vogels 200 

Kwelders 100 

Som 1150 

Monitor manager 50 

Ondersteuning 50 

Databeheer 50 

Visualisatie 50 

Som 200 

TOTAAL 2670 
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Bijlagen 

Bijlage A. Meerjarige veldmetingen golfoverslag in het Eems-Dollard 

estuarium 

Mogelijke locaties om golfoverslag te gaan meten met meetpalen voor hydraulische en meteo 

condities, zoals voorgesteld door Waterschap Noorderzijlvestin het kader van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  

 

Bron: Waterschap Noorderzijlvest (2017) Plan van aanpak Meerjarige veldmetingen Eems-

Dollard (Versie 2.0). Waterschap Noorderzijlvest, Groningen. 
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Bijlage B.  Monitoring van primaire productie in het Eems-Dollard 

estuarium 

Primaire productie, in dit geval alleen primaire productie van microalgen, is het proces waarin 
algen d.m.v. fotosynthese CO2 fixeren en de gefixeerde CO2 omzetten in nieuwe algen-biomassa. 
Dit proces is belangrijk omdat het de basis vormt van het mariene voedselweb, en aldus de 
grenzen stelt aan de draagkracht van het systeem. De primaire productie in de Waddenzee zal 
vooral bepaald worden door de volgende factoren: de beschikbare hoeveelheid licht in de 
waterkolom, de beschikbaarheid van nutriënten en de begrazing en eventuele sterfte door 
virusinfecties. Daarnaast speelt de uitwisseling van algen in een bepaald gebied met andere 
gebieden een rol in de opbouw van lokale algenpopulaties. 
 
In de Waddenzee wordt onderscheid gemaakt in twee groepen microalgen: het fytoplankton (de 
algen in de waterkolom) en het microfytobenthos (de microalgen die leven op de wadplaten en 
slikken). Net als voor fytoplankton zijn ook licht, nutriënten en begrazing belangrijke sturende 
factoren voor het microfytobenthos (MPB). Echter, voor MPB spelen ook het type sediment, de 
droogvalduur en hydrodynamische energie een rol. Intergetijde-sediment, bestaande uit fijn 
zand en slib, zal i.h.a. een hogere MPB-biomassa hebben dan grover zand. Het grovere zand 
bevat meestal een lagere MPB-biomassa, en bevat een groter aandeel aan algensoorten die zich 
hechten aan de zandkorrels. 
 
Zowel het fytoplankton als het microfytobenthos (MPB) zijn een belangrijke voedingsbron voor 
de hogere trofische niveaus, waarbij het belangrijk is te realiseren dat iedere groep zijn eigen 
deel van het voedselweb subsidieert. Het microfytobenthos is daarnaast een “ecosystem 
engineer”: doordat MPB extracellulaire polymeren (EPS) uitscheidt verhoogt het de cohesie van 
het sediment, en dit gaat erosie tegen. Het gevolg is dat het sediment wordt vastgelegd, vooral 
tijdens het groeiseizoen, en dat als gevolg hiervan de waterkolom helderder wordt. Zo 
beïnvloedt het MPB zijn eigen lichtklimaat positief. 
 
Eems-Dollard estuarium 
 
Het beheer van het Eems-Dollard estuarium valt zowel onder de Duitse als de Nederlandse 
regering, die beiden streven naar een goede waterkwaliteit en een goed leefgebied voor plant en 
dier, met ruimte voor menselijk medegebruik. Dit beheer is uitgewerkt in een aantal 
internationale, Europese, trilaterale en nationale richtlijnen, waaronder Natura2000 en de 
kaderrichtlijn Water. In november 2016 is het Eems-Dollard estuarium aangewezen als Natura-
2000 gebied. Onderdeel van deze richtlijnen vormt een vanuit de overheid opgezet 
monitoringnetwerk, waarbij onder andere gevolgd kan worden in hoeverre de gewenste 
ecologische en chemische toestand van de Waddenzee gerealiseerd is. 
 
De afgelopen periode is er door regio en Rijk gewerkt aan het opstellen van het meerjarig 
adaptief programma Eems-Dollard 2050 (ED2050). Het doel van ED2050 is om te komen tot een 
samenhangende inzet van maatregelen en onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de 
Eems-Dollard estuarium, waaronder een reductie van hoge slibgehalten in het water en een 
toename in de pelagische primaire productie. Vanwege de onzekerheden en de nieuwe kennis en 
inzichten die zeker beschikbaar komen, werkt ED2050 met uitvoeringsfasen voor de duur van 
vijf jaar. Aan het eind van een vijfjarige periode vindt een evaluatie plaats die de basis voor de 
volgende uitvoeringsfase vormt. Zo is het mogelijk de programmering steeds optimaal af te 
stemmen op de kennis, inzichten en nieuwe ontwikkelingen. 
 
Voor toekomstige opschaling van de huidige monitoring o.b.v. puntmetingen m.b.t. 
waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium naar een ruimtelijk beeld kan mogelijk gebruik 
gemaakt worden van verschillende satellietinstrumentaria, waaronder de Europese Sentinel 
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satellieten. Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke resolutie van de informatie in ruimte en 
tijd. Met dergelijke instrumenten zouden (bij onbewolkt weer) waterkwaliteitsparameters zoals 
algenbiomassa, zwevende stof, doorzicht en temperatuur kunnen worden gemeten, op 
voorwaarde dat de atmosferische correctie goed genoeg is om deze basisvariabelen uit de 
beelden te verkrijgen. Aan de hand van zogenaamde BPI-modellen kan in een vervolgstap de 
primaire productie van het fytoplankton en microfytobenthos worden geschat. 
 
Basis data versus berekening primaire productie 
 
Naast het gebruik van de informatie over seizoenvariatie (en extreme waarden) in 
waterkwaliteit en de primaire productie voor het lokale waterkwaliteitsbeheer van het Eems-
Dollard estuarium, zal deze informatie ook gebruikt gaan worden om mogelijke 
veranderingen/trends in gebied-dekkende schattingen van de totale primaire productie per jaar 
te detecteren. Hierbij zal de variatie in primaire productie van zowel het microfytobenthos als 
het fytoplankton in ruimte en tijd worden geïntegreerd tot een schatting van de jaarproductie 
(in kg C/jaar) van het Eems-Dollard estuarium. 
Voor de berekening van de pelagische en benthische primaire productie zal dan (buiten deze 
opdracht) de procedure gevolgd worden beschreven in het rapport “Primaire Productie in de 
Waddenzee: meten en berekenen “(Kromkamp & Philippart, 2015).  
 
Voor deze berekeningen zijn een aantal input variabelen nodig die (mogelijk) door middel van 
satellietdata, bijvoorbeeld uit het satellietdataportaal en het Copernicus Sentinel Programma, 
vervaardigd kunnen worden. Deze oproep richt zich dus niet op het ontwikkelen en toepassen 
van een rekeninstrument voor primaire productie, maar geheel op het leveren van basisdata die 
voor deze berekening nodig zijn. 
 
Voor berekening van de primaire productie van het fytoplankton: 

1. De temperatuur van het water (in °C); 
2. De instraling (PAR, in μmol fotonen m-2 uur-1 en μmol fotonen m-2 dag-1); 
3. De concentratie van zwevende stof (“Suspended Particulate Matter”) in de bovenste laag 

van de waterkolom (in g SPM m-3); 
4. De concentratie van gekleurde opgeloste organische stoffen (“Coloured Dissolved 

Organic Matter”) in het water (in mg CDOM m-3); 
5. De lichtverzwakkingscoëfficiënt (kd) van het water (in m-1); 
6. De concentratie van de biomassa van de pelagische microalgen van het fytoplankton (in 

mg chlorofyl-a m-3). 
 
Voor berekening van de primaire productie van het microfytobenthos: 

7. De temperatuur van het oppervlak van drooggevallen wadplaten (in °C); 
8. De instraling (PAR, in μmol photons m-2 uur-1 en μmol photons m-2 dag-1), is hetzelfde als 

voor het fytoplankton; 
9. Het sedimenttype van drooggevallen wadplaten, bij voorkeur als mediane korrelgrootte 

(in μm) en slibgehalte (als % van deeltjes < 63 μm); 
10. De dichtheid van de biomassa van de benthische microalgen (in mg chlorofyl-a m-2) en 

de waarde van de proxy (NDVI of andere index) waaruit het chlorofyl-a van de algen 
wordt berekend. 

 
Voor een effectief en efficiënt beheer van waterkwaliteit en productie van het Eems-Dollard 
estuarium is het kunnen beschikken over juiste en actuele informatie noodzakelijk. Een 
universele basis-set van relevante data voor dit gebied zou een enorme aanvulling zijn, en de 
nieuw te ontwikkelen technieken waarschijnlijk ook toepasbaar voor het beheer van andere 
grote zoutwatergebieden in Nederland. 
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Bronnen 
• SBIR Oproep “Satellietdatagebruik voor monitoring van waterkwaliteitsvariabelen t.b.v. 

het berekenen van de primaire productie in het Eems-estuarium” (d.d. 26 april 2017) 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/SBIR_Oproep_RWS_Satellietdatagebrui
k_voor_waterkwaliteit_Eems_Dollard1.pdf) 

• Kromkamp, J.C. & C.J.M. Philippart (2015) Primaire productie in het waddengebied: 
meten en berekenen. Rapport NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der 
Zee, in opdracht van RWS (www.vliz.be/imisdocs/publications/14/281814.pdf). 
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Bijlage C.  Monitoring van kwelders in het Eems-Dollard estuarium  

Algemeen 

De totale omvang van de kwelders in de Eems - Dollard bedraagt iets meer dan 1000 ha, 

waarvan 764 ha (75%) in Nederland (Esselink et al. 2010).  De kwelders in het Nederlandse deel 

worden gevormd door twee sterk van elkaar verschillende kweldergebieden, namelijk: (a) de 

Punt van Reide (50 ha) in het noordwesten en (b) het in het zuiden van de Dollard, gevormd 

door kwelders (714 ha) die zijn voortgekomen uit de voormalige landaanwinning. Het 

streefbeeld voor de Eems Dollard is om het huidig areaal kwelders te verdubbelen en de 

kwelderdiversiteit te vergroten (ED2050 Deelprogrammaplan Vitale Kust). 

Monitoring van kwelders in de Eems-Dollard levert de kennisbasis voor de hoogteligging, 

opslibbing, vegetatie, biodiversiteit, beheer (lokaal en Trilateraal) en Natura 2000-Habitats, 

waarmee het beheer van de kwelderwerken aangestuurd kan worden. Effecten van natuurlijke 

factoren, dammen, ontwatering en beweiding worden gemeten en jaarlijks teruggekoppeld naar 

de beheerders. De kweldermonitoring beoordeelt of de langjarige ontwikkeling in de kwelders 

aansluit bij het ED2050 streefbeeld, te weten: 

• Het areaal natuurlijke kwelders (‘supralitoraal gebied’ dat niet overstroomt bij gemiddeld 

hoogwater) neemt toe; 

• Een verdubbeling van het kwelderareaal van circa 5% van het totale estuariumoppervlak 

nu tot circa 10% in 2050 (circa 5600 hectare); 

• De uitbreiding van het kwelderareaal gaat niet ten koste van het areaal slikken en platen;  

• Langs het hele estuarium meer kwelders, maar vooral ten zuiden van Delfzijl, langs de 

Dollard en ook langs de benedenloop van zijrivieren; 

• Op brakke kwelders groeien planten als riet, fioringras, zulte en zeebies; 

• De kwelders hebben een gevarieerde, natuurlijke begroeiing;  

• Waar begrazing plaatsvindt, is deze extensief. 

Huidige kweldermonitoring 

De kwelders in de Nederlandse Waddenzee worden sinds de jaren 70 gemonitord binnen 

VEGWAD-programma van Rijkswaterstaat met een 6-jaarlijkse vegetatie kartering. Vegetatie 

kaarten worden geproduceerd op een schaal van 1:5,000 of 1:10.000 aan de hand van luchtfoto's 

(stereo “false colour” opnamen) en veldwerk (“ground truthing”). Tot en met 2007 is bij 

vegetatiekarteringen gebruik gemaakt van gedetailleerde typologie (SALT97). In 2008 is een 

nieuwe typologie ingevoerd (SALT08) en zijn karteringen tot en met 2007 vertaald naar de 

SALT08 typologie. De kwelders in de Dollard en Punt van Reide zijn onderdeel van het VEGWAD-

programma. De laatste kartering is in 2012 uitgevoerd en de volgende kartering staat gepland 

voor 2018. Het Groninger Landschap is verantwoordelijk voor monitoring van kwelder aanwas 

en vegetatie samenstelling in de Dollar sinds 1983. 

Mogelijke toekomstige kweldermonitoring Eems-Dollard gebied 

Meetvakken Aanbevolen is de codering en aanwijzing van meetvakken en raaien te hanteren 

zoals beschreven door Esselink et al. 2013. 

Hoogte transecten Uitvoeren conform de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die door 

Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland zijn opgesteld voor de hoogtemetingen in de 

kwelderwerken langs de Friese en Groninger noordkust. De hoogten worden bepaald ten 
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opzichte van NAP en hebben een nauwkeurigheid die niet lager is dan ± 1 cm. Voor de bepaling 

van de hoogte ten opzichte van NAP wordt voor elk meetvak uitgegaan van de opgegeven hoogte 

van drie peilmerken van Rijkswaterstaat.  

Vegetatie transecten Metingen van het vegetatie areaal van de pionier- en kwelderzone  

Vegetatiekaarten 6-jaarlijks 

Kwantitatieve en kwalitatieve maatlat 

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zou de omvang van de kwelders in de 

Europese kustwateren per 2015 tenminste moeten voldoen aan het zgn. “Goede Ecologische 

Potentieel (GEP)” welke voor het Nederlandse deel van de Dollard is vastgesteld op 700 ha.  

Naast het areaal aan kwelders is ook de samenstelling van de vegetatie van belang. In het 

algemeen kan een kwelder worden verdeeld in een aantal zones, van pionierzone in de laagste 

delen via lage en middelhoge kwelder naar hoge kwelder.  

Bronnen 

• Dijkema et al. (2005). Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water. Ontwikkeling van 

Potentiële Referenties en van een Potentiëel Goede Ecologische Toestand.  

• Dijkema et al. (2007). Monitoring van kwelder in de Waddenzee 

• Dijkema et al. (2009). Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en 

Groningen 1960 – 2007. 

• Esselink et al. (2011). Verkenning afslag Eems-Dollardkwelders 

• Esselink et al. (2013). De Hoogte van de Dollardkwelders in 2012: beschrijving van de 

uitganssituatie in het kader van het Kwelderherstelprogramma Groningen  
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Bijlage D. Monitoring van bodemdieren in het Eems-Dollard estuarium  

Waarnemingen Eems-Dollard estuarium Het onderzoeksproject “Synoptic Intertidal Benthic 

Survey”, kortweg SIBES, probeert sinds 2008 een antwoord te vinden op de vraag wat de staat 

van de bodemdieren in de Waddenzee is en wat mogelijke verklaringen kunnen zijn voor 

waargenomen veranderingen. Zo werd bij een vergelijking van deze gegevens met eerdere 

informatie gevonden dat de soortenrijkdom in het estuarium in 30 jaar is toegenomen, met 

name als gevolg van de introductie van nieuwe soorten. In de Dollard bleek de totale biomassa 

van bodemdieren te zijn gedaald, mogelijk als gevolg van de de-eutrofiëring van dit gebied. Voor 

het centrale gebied (net ten noorden van de Dollard) bleek dat de dominantie van de 

schelpdieren in de zeventiger jaren was veranderd in een dominantie door wormen (sinds 

2009). Deze verschuiving werd vooral veroorzaakt door een afname in het schelpdier Mya 

arenaria, terwijl twee nieuwe wormensoorten (Marenzellaria viridis en Alitta succinea) zich hier 

succesvol hadden gevestigd. Voor het meest zeewaartse deel van dit estuarium bleek dat de 

totale biomassa was toegenomen, wat waarschijnlijk het gevolg is van een eerdere succesvolle 

broedval van de kokkel (Cerastoderma edule). 

SIBES SIBES wordt uitgevoerd door het Koninklijk NIOZ (Texel), waarbij sinds 2008 elk jaar de 

droogvallende delen van de Nederlandse wadbodem systematisch worden bemonsterd. Vanaf 

2009 geldt dit ook voor het Nederlandse deel van de Eems-Dollard en vanaf 2014 wordt ook het 

Duitse deel van de Eems-dollard bemonsterd. SIBES betreft in totaal 4.500 monsterpunten, 

waarvan ruim 430 gelegen in het Nederlandse deel van het Eems-Dollard estuarium, en 300 in 

het Duitse deel. De bemonstering vindt in de zomermaanden plaats, net na de broedval van 

schelpdieren. Het huidige programma wordt ten dele (ca. 30%) gefinancierd vanuit de NAM in 

het kader van het bodemdalingsonderzoek, het NIOZ draagt nu zelf de rest van de kosten van de 

bemonstering. Vanaf 2014 wordt SIBES wel bemonsterd, maar slechts voor een deel uitgezocht 

en uitgewerkt. Zonder aanvullende fondsen is continuering (met name het uitzoeken van de 

monsters) van dit programma niet gegarandeerd. 

Begroting Eems Dollard Voor de berekening van de kosten is van belang of het een separate 

bemonstering van uitsluitend de Eems-Dollard is of dat bemonstering onderdeel van SIBES is. 

Voor de jaren waarin SIBES volledig is uitgevoerd in het kader van het ZKO-programma 

“Draagkracht” (2008 – 2012) geldt dat de kosten ongeveer 900 kEuro bedroegen (gelijkelijk 

opgebracht door NAM, ZKO en NIOZ) voor ongeveer 4500 monsters, met andere woorden 

ongeveer Euro 200 per monster, voor zowel bodemdieren als sedimentanalyse. Voor het 

Nederlandse deel van de Eems-Dollard betekent dit ruwweg 86 kEuro, prijspeil 2012. Voor het 

Duitse deel moet aan een vergelijkbaar bedrag gedacht worden. 

Bronnen 

• Compton, T.J., Holthuijsen, S., Mulder, M., van Arkel, M., Schaars, L.K., Koolhaas, A., Dekinga, 

A., ten Horn, J., Luttikhuizen, P.C., van der Meer, J., Piersma, T., van der Veer, H.W. (2017). 

Shifting baselines in the Ems Dollard estuary: A comparison across three decades reveals 

changing benthic communities. Journal of Sea Research (in druk). 

• Dr Ir Henk W. van der Veer (Koninklijk NIOZ; www.nioz.nl) 
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Bijlage E.  Monitoring van vissen in het Eems-Dollard estuarium 

 

Huidige vismonitoring 

 

Sinds 1969 wordt een deel van de visfauna, namelijk de bodemvissen, in de volledige 

(Nederlandse en Duitse) delta van de Eems rivier bemonsterd door Wageningen Marine 

Research (het vroegere IMARES) in het kader van de Demersal Fish Survey (DFS). Deze 

bemonstering maakt deel uit van een internationale kustbemonstering van vis zoals uitgevoerd 

in Nederland (DFS), het Verenigd Koninkrijk (Young Fish Survey; YFS), België (Demersal Young 

Fish Survey; DYFS) en Duitsland (DYFS). De DFS-bemonstering richt zich met name op de 

kinderkamerfunctie van kustgebieden voor jonge schol en tong, maar ook alle andere soorten vis 

in de vangst worden geteld en gedetermineerd. Het Eems estuarium, inclusief de grootste geulen 

van de Dollard, wordt bemonsterd als DFS-regio 620 (ICES, 2013). De data worden via ICES 

beschikbaar gemaakt, en de ontwikkelingen in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd 

(b.v. Tulp et al. 2017). 

 

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water wordt de ontwikkeling van estuariene vissen 

gevolgd met behulp van ankernetten (met een opening van 10x10m) op 3 meetstations, Spijk, 

Oterdum en Terborg die respectievelijk op 70.5, 52.5 en 24.5 km van de riviermondig liggen en 

daarmee in een polyhaliene, mesohaliene and oligohaliene omgeving (BioConsult 2009; Jager et 

al. 2011). Bemonstering vindt plaats in het voorjaar (mei) en de herfst (september), gedurende 

een deel van de vloed en eb fase van het getij. Vangsten worden gestandaardiseerd tot aantallen 

vissen (per soort) per 80 m2 net oppervlak per station (Jager et al., 2011). De resultaten van deze 

bemonsteringen zijn opvraagbaar via ZiltWater (www.ziltwater.eu). 

 

In het kader van het programma “Ruim baan voor vissen” (www.ruimbaanvoorvissen.nl) is een 

4-jarige monitoring (2012-2015) uitgevoerd naar de dichtheden van kleinere trekvissen 

(waaronder glasaal, driedoornige stekelbaars en botlarven) aan de zeezijde van kleine zoutzout-

overgangen (Wintermans & Jager, 2009; Wintermans, 2014). In deze periode zijn 15 van de 65 

overgangen met hulp van vrijwilligers (“citizen science”) bemonsterd rond hoogwater met 

behulp van 1x1m kruisnetten (met een maaswijdte van 1 mm) in de periode februari-juni op 

momenten waarop er geen zoetwaterafvoer was. De resultaten van deze bemonsteringen zijn 

opvraagbaar via Wintermans Ecologenbureau (www.wintermansecologenbureau.nl). 

 

Door Rijkswaterstaat wordt middels het MWTL-meetnet gericht op bot en tong gevist (OSPAR). 

In het KRW-meetnet van Rijkswaterstaat is voor de Eems zover bekend geen vis opgenomen. In 

Duitsland wordt in het kader van de KRW beperkt actief gevist (mede gericht op fint). Door 

Nederlandse waterschappen wordt veelal op projectmatige basis zoet-zoutovergangen 

gemonitoord. Tevens monitoren de Nederlandse waterschappen vanuit KRW-verplichtingen de 

vis in de binnendijkse zijrivieren van de Eems. Daarnaast is er nog projectmatige en/of 

vergunning-technische monitoring, bijvoorbeeld in het kader van het bepalen van milieueffecten 

ten gevolge van het aanzuigen van vis door een waterinlaat.  

 

Door een consortium aan Nederlandse en Duitse partners (Nederlandse en Duitse 

waterschappen, het Van Hall Larenstein, NLWKN, LAVES en de Hengelsportfederaties) is de 

afgelopen jaren gewerkt aan een gezamenlijke monitoring aan de randen van het estuarium. Dit 

betreft vooral monitoring aan zoet-zout overgangen en vismigratie in de Westerwoldse Aa. 
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Hiaten huidige monitoring m.b.t. ED2050 

 

In de huidige monitoringprogramma’s wordt bodemvis alleen aan het eind van de zomer 

bemonsterd (DFS). Dit betekent dat de verspreiding en aantallen (en daarmee gebruik van deze 

vissen van het Eems estuarium) gedurende de rest van het jaar onbekend is. Bij eventuele 

verschuivingen in seizoendynamiek, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering, kunnen 

jaarlijks gemeten aantallen in de zomer van vissen waarvan het voorkomen sterk 

seizoenafhankelijk is (zoals trekvissen en jonge vis) een vertekend beeld geven van 

daadwerkelijke veranderingen in de groottes van de lokale bestanden (Tulp et al. 2017). De 

bemonstering van pelagische vis met behulp van ankernetten beperkt zich tot een deel van het 

Eems estuarium. De metingen aan kleine (juveniele) vis bij zoetzoutovergangen wordt vanaf 

2016 niet meer uitgevoerd. Er is geen informatie op lokale (ED2050 project) schaal om 

eventuele effecten van de lokale maatregelen te kunnen meten. 

 

Mogelijke toekomstige vismonitoring Eems gebied 

 

De uitgangspunten van de systeem-brede monitoring zijn als volgt: 

• De Eems wordt bezien vanuit het habitatgebruik door vis, bijvoorbeeld als doortrek-, 

leef-, foerageer- en paaigebied; 

• De Eems wordt bezien vanuit een stroomgebiedsaanpak, van bron tot monding, met 

specifieke leefgebieden waaronder de zones met verschillende zoutgehalten en 

getijdenwerking;  

• De Eems wordt bezien vanuit de interactie tussen de spatio-temporele dynamiek van de 

vissen (gekoppeld aan fase binnen een levenscyclus) en die van de leefomgeving (zoals 

seizoenen, dag/nacht ritmes en getij). 

 

Voor de systeem-brede aanpak zou het huidige meetnet voor bodemvissen (DFS, DYFS) 

gecontinueerd moeten worden, en eventueel aangevuld met voorjaarsmetingen om de groei van 

jonge vis (als index voor de verbetering van de leefgebieden voor vis als gevolg van de ED2050 

maatregelen) te kunnen volgen. Verder wordt geadviseerd om pelagische vis met ankernetten 

(en/of fuiken) in het meer zoute deel van het estuarium te monitoren om ook de ontwikkelingen 

in de meer pelagische vissoorten adequaat (estuarium-breed) te kunnen volgen. Verder zal 

zoveel mogelijk aansluiting gezocht moeten worden bij lopende en geplande programma’s in 

Nederland en Duitsland waarbij het gebruik van het gebied door de vissen gemeten wordt, 

bijvoorbeeld door hun verspreiding actief te volgen. Om goed op deze programma’s aan te 

sluiten kan het nodig zijn om een dergelijk meetnet lokaal uit te breiden met ontvangers en 

lokaal vissen te voorzien van zenders.  

 

Daarnaast zullen lokale bemonstering nodig zijn om de mogelijke effecten van de maatregelen te 

kunnen volgen die binnen ED2050 projecten worden genomen, waaronder.  

• Een doorstart van de bemonstering van vissen met hulp van vrijwilligers aan beide 

zijden van zoetzoutovergangen tussen februari en juni voor (t0) en na uitvoering van de 

maatregelen geeft inzicht in de ontsluiting van het achterland voor trekvissen door de 

maatregelen. Hierbij moeten niet alleen de nieuwe (of verbeterde) overgangen worden 

gevolgd, maar ook de bestaande zodat eventuele systeem-brede veranderingen in deze 

vissen mee genomen kunnen worden in de evaluatie van het succes van de maatregelen; 

• Doelgerichte monitoring voor bepaling van soort-specifieke effecten van maatregelen, 

waaronder planktonnetbemonsteringen in het voorjaar en de zomer om het gewenste 

herstel van de paaiactiviteit fint te volgen aan de hand van eieren en vislarven en 
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bemonsteringen met kleine fuiken voor het volgen van het gebruik van de 

kweldergeulen door onder meer (brakwater)grondels.  

 

Begroting 

 

Uitbreiding van het meetnet met ankernetten (of fuiken) in het open deel van het estuarium 

bedraagt ongeveer 50 KEuro per ankernet (of fuik), inclusief vaartijd, bemonstering en data-

analyses. Voor het opzetten en uitvoeren van een meetnetwerk in kwelders met kleinere fuiken 

moet aan ongeveer 100 KEuro per jaar gedacht worden. 

 

De kosten van een doorstart van de kruisnetbemonstering bij de zoetzoutovergangen met hulp 

van vrijwilligers wordt op 80 KEuro per jaar geschat. 

 

Bepalingen aan het voorkomen van eieren en larven van fint tijdens en vlak na het paaiseizoen 

met behulp van planktonnetten zullen 20 KEuro per jaar per locatie bedragen. 
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Bijlage F. Monitoring van vogels in het Eems-Dollard estuarium 

Algemeen 

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in de Waddenzee worden vogeltellingen uitgevoerd 

door vrijwilligers tijdens hoogwater als de vogels geconcentreerd zijn op de zogenaamde 

hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s).  Hiervoor is het gebied verdeeld in telvakken, waarbinnen alle 

vogels binnen dit deelgebied worden geteld. Alle SOVON-telvakken in de Waddenzee worden 4-

6x per jaar integraal en in hetzelfde, door SOVON gecoördineerde telweekend geteld door 

diverse telgroepen (en zoveel mogelijk kortgesloten met de Waddenzee-tellers in Duitsland en 

Denemarken). De januari-tellingen zijn er elk jaar (de midwintertelling); de overige maanden 

fluctueren per jaar. Hierdoor wordt een globaal en lange-termijn beeld van de 

aantalsontwikkelingen in de (internationale) Waddenzee verkregen. Daarnaast worden delen 

van de Waddenzee vaker geteld: Balgzand, Friese en Groningse kust en Dollard worden in 

principe maandelijks geteld (Koffijberg & van den Bremer 2015). Deze tellingen kennen echter 

regelmatig gaten per telvak als vrijwilligers niet kunnen en geen vervanging kunnen vinden.  Zo 

is de frequentie van verschillende telvakken van Noord Friesland Buitendijks de laatste jaren  8-

12 x per jaar (door Wadvogelwerkgroep van de FFF). Alle gemiste telvakken worden door 

SOVON naderhand bijgeschat om toch een volledige telling te hebben. Op Ameland wordt ook 

onregelmatig vaker geteld (o.a. voor de NAM en de dijkversterking) door de Wadvogeltelgroep 

Ameland en EcoSense. Op Griend, Richel en Engelsmanplaat wordt eveneens al jaren periodiek 

(vaak in en rond het broedseizoen) vaker geteld. De telgegevens per telvak worden beschikbaar 

gemaakt via SOVON en staan ook vermeld in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).  

 

Broedvogels: visdieven en norenprogramma  

In de Waddenzee wordt door SOVON het jaarlijks monitoren van koloniebroedvogels en 

bijzondere soorten uitgevoerd (gecoördineerd door Kees Koffijberg).  Daarnaast is er een 

speciaal programma gericht op broedende visdieven (Sterna hirundo) en Noordse sterns (Sterna 

paradisaea) in de Eems-Dollard. Dit onderzoek wordt sinds 2005 getrokken en uitgevoerd door 

Derick Hiemstra (zelfstandig vrijwilliger), Peter de Boer (SOVON) en Theo Jager (Natuurscope 

Ecologisch Onderzoek), en sinds 2014 bijgestaan door Allix Brenninkmeijer (bureau A&W). Deze 

telgegevens worden beschikbaar gemaakt via SOVON en jaarlijkse rapportages voor diverse 

opdrachtgevers (o.a. Eneco en provincie Groningen). 

  

HVP-tellingen van de Ruidhorn naar de Dollard 

De Dollard wordt sinds de jaren 70 consequent door de Stichting Vogeltelgroep Dollard (SVD) 

maandelijks geteld. De Wadvogelwerkgroep Avifauna Groningen (WAG) telt al jaren de rest van 

de SOVON-telvakken 6-12 keer per jaar de Groningse kust, inclusief de telvakken langs de Eems. 

Omdat in de WAG-gebieden regelmatig tellingen uitvielen, en omdat het detailniveau van de 

tellingen vaak onvoldoende was, zijn de laatste jaren de vogels in een aantal telvakken langs de 

Eems (van de Ruidhorn tot en met Delfzijl) maandelijks professioneel geteld door een aantal 

bureaus (A&W, Natuurscope Ecologisch Onderzoek) voor diverse opdrachtgevers. Deze 

telgegevens zijn en worden beschikbaar gemaakt via jaarlijkse rapportages. 

 

Ruidhorn 

In opdracht van Stichting Beheer Natuurcompensatie (Groningen Seaports, Nuon en RWE) telt 

het bureau A&W sinds 2008 maandelijks de Ruidhorn en de oostpunt van de kwelder ten 

noordwesten van de Ruidhorn. De opdracht loopt t/m december 2017; voortzetting van de 

maandelijkse tellingen is dus niet gegarandeerd. Deze tellingen werden eerder uitgevoerd door 
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SOVON, maar de lage resolutie in tijd (rond de 6x per jaar) geteld en de sommatie per telvak is 

onvoldoende om mogelijke toekomstige verplaatsingen en lokale toe- of afnames als gevolg van 

ED2050 maatregelen te identificeren. 

  

Eemshaven 

Van 2010 t/m december 2013 heeft Buro Bakker (in opdracht van Stichting Beheer 

Natuurcompensatie en A&W) maandelijks de hvp’s op en rond de Eemshaven geteld. Deze 

telgegevens zijn beschikbaar gemaakt via jaarlijkse rapportages aan Stichting Beheer 

Natuurcompensatie. Daarna zijn er in dit gebied mogelijk extra tellingen uitgevoerd in opdracht 

van RWE, maar deze gegevens zijn niet openbaar. A&W heeft van eind 2015 t/m april 2016 

tellingen op en rond Eemshaven West uitgevoerd in opdracht van Nuon, en vanaf juni 2016 telt 

A&W weer maandelijks de hvp’s van de Eemshaven voor Groningen Seaports (nulmonitoring en 

impact monitoring voor toekomstige helihaven, waarvan de aanleg in het najaar van 2017 is 

gepland). Deze opdracht loopt in ieder geval tot medio 2020. Deze telgegevens worden 

beschikbaar gemaakt via jaarlijkse rapportages aan Groningen Seaports. 

  

Dijkvak Eemshaven-Delfzijl 

Dit dijkvak werd ca. 6x per jaar door de WAG geteld. Van juni 2016 t/m maart 2017 heeft A&W 

dit maandelijks geteld (voor het waterschap Noorderzijlvest i.v.m. de dijkversterking) op 

dezelfde manier als de Eemshaven (dezelfde teltechniek met gebruik van een speciaal door A&W 

hiervoor ontwikkelde app, waarbij de precieze locatie en grootte van elke groep vogels per soort 

en datum is weergegeven; vergelijkbare apps zijn ook ontwikkeld door o.a. SOVON). Vanaf april 

2017 heeft Theo Jager van Natuurscope Ecologisch Onderzoek de maandelijkse tellingen met 

een vergelijkbare app overgenomen, voor een periode van enkele jaren in het kader van de 

dijkversterking (voortzetting nulmonitoring en impact monitoring). Gebruik van dezelfde 

teltechniek voorkomt eventuele dubbeltellingen op het noordoostelijke deel van de 

Eemshavendijk. Deze telgegevens worden beschikbaar gemaakt via jaarlijkse rapportages aan 

het waterschap Noorderzijlvest. 

  

Delfzijl 

Theo Jager van Natuurscope Ecologisch Onderzoek telt voor Eneco (windpark Delfzijl-Noord) 

sinds januari 2015 maandelijks (of vaker) de schermdijk en de pier van Oterdum in de haven 

van Delfzijl (impact monitoring). Dit loopt tot en met minimaal 2018. Deze telgegevens worden 

beschikbaar gemaakt via jaarlijkse rapportages aan Eneco. 

  

Dollard 

Sinds de jaren 70 telt de Stichting Vogeltelgroep Dollard (SVD) maandelijks de hvp’s in de 

Dollard. De tellingen beslaan vijf deelgebieden van de Punt van Reide tot de Duitse grens. In 

principe geeft SVD, nadat de tellers hebben ingestemd met de reden van het opvragen van de 

telgegevens, alleen de totaaltellingen van alle vijf deelgebieden samen. Deze telgegevens worden 

beschikbaar gemaakt via SOVON en NDFF. Bij de aantallen in de totaaltelling is gecorrigeerd 

voor mogelijke dubbeltellingen tussen de vijf deelgebieden en de tellingen aan de Duitse kant 

van de Dollard; hiervoor heeft de SVD een speciaal computerprogramma ontwikkeld.   
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Bijlage G. Monitoring van oogstbaar voedselaanbod voor vogels 

Schema van het habitatmodel met data modules (cyaan) en programma modules (roze). De 
pijlen geven weer waar de onderdelen aan bijdragen. Het geel gekleurde onderdeel “job control” 
bepaalt aan de hand van de “user input” wat er wordt uitgerekend. De berekeningen worden 
gedaan op het SIBES grid (xi; yi). Zie de Ens et al. (2015) voor verdere uitleg. 
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Bijlage H. Overzicht gebruikte brondata en bronbestanden voor de 

ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium 
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