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INLEIDING
1.1 Introductie

De Eems Dollard Unterems is samen met de Westerschelde het enige nog open estuarium1 in Nederland en is een van de grotere getijdenbekkens van het Nederlandse deel van de Waddenzee. Het
Nederlands-Duitse Eems-estuarium herbergt een vitale zeehondenpopulatie van circa 2000 dieren,
de bruinvis wordt regelmatig gespot, en het gebied wordt bezocht door tienduizenden trekvogels. Op
het eerste gezicht gaat het dus prima. Wat natuur betreft verkeert de Eems echter al jaren in diepe
moeilijkheden. Door allerlei ingrepen in de lengte, de breedte en de diepte van de rivierdelta is het
gebied uit balans, wat zich onder andere manifesteert door een sterke afname van de primaire productie door troebel water, zelfs zuurstoﬂoosheid in de Unterems, abrupte zoetzoutovergangen, maar
ook tot steeds hogere vloedstanden en stroomsnelheden. Ook de veiligheid is daarom in het geding.
Er zijn grootschalige ruimtelijke plannen in voorbereiding en uitvoering, die te maken krijgen met

Afb De Eems behoort sinds de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, samen met het zeegat bij Texel en de Vliestroom tot de
grootste getijdenbekkens van de Waddenzee, met een getijdeprisma van circa 1000 miljoen m3 water (bron Deltares, van de
Spek 2013)
1
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Voor de deﬁnitie van een estuarium verwijzen we naar het rapporten in het kader van de Rijke Waddenzee; samengevat is het de
instroom van de zee in een riviermonding tot waar het getijde invloed heeft (naar Fairbridge 1980).

Figuur 1.1 Oernatuur in een werklandschap, beeld van de Eems vanaf Rottumerplaat (Bram van de Klundert)

dezelfde vraagstukken. En natuurlijk spelen op het hogere schaalniveau processen zoals zeespiegelrijzing, dat leidt tot een netto sedimenttekort langs de hele Nederlands-Duitse kust. De effecten
hiervan op het kustfundament worden in Nederland o.a. met grootschalige suppleties gemitigeerd,
wat zijn weerslag heeft op de gehele Waddenkust.
De retorische vraag is eigenlijk of de Eems Dollardregio zich met het imago van “energy valley van
het Noorden” kan veroorloven om met een steeds verder gestresst ecosysteem te blijven zitten. Met
andere woorden, de gehele maatschappij heeft belang bij daadkrachtige oplossingen.
De initiatiefnemers van deze visie, Waddenvereniging en Groninger Landschap hebben samen met
de Duitse natuurbeschermingscollega’s WWF Duitsland, BUND Niedersachsen en NABU Niedersachsen zich voorgenomen om met een realisatieprogramma te komen, waarin natuur en economie
samen proﬁteren van de investeringen. Dit kan leiden tot een groene groei, met meer welvaart in de
grensregio, een betere klimaatbestendigheid en bovenal meer natuur!

1.2 Vraagstelling

Aan bureau Stroming is gevraagd een ontwikkelingsschets voor het gebied te maken met het doel
maatregelen voor te stellen die op korte termijn bijdragen aan de verbetering van de ecologische
situatie in het Eems Dollard gebied. Voorstellen voor langere termijn, c.q. eindoplossingen, horen
nadrukkelijk niet bij de opdracht. Daarvoor is meer onderzoek en een programmatische werkwijze
nodig. De focus ligt op de identiﬁcatie van projekten die op korte termijn kunnen starten en die ter
inspiratie of als pilots dienen voor een volledig ecosysteemherstel. De studie bevat daarvoor voorstellen voor maatregelen en projecten voor de komende tien jaar. We hebben gebruik gemaakt van
de welwillende bereidheid van experts en andere spelers in het Eems Dollardgebied om hun kennis
en inzichten te delen. Daarbij is veel geput uit het programma Naar een Rijke Waddenzee en aan de
Duitse kant het project Lebendige Unterems. Er is niet alleen gelet op de technische kant van de zaak
maar ook de maatschappelijke en de economische perspectieven. Uiteindelijk is de maatschappij de
belangrijkste belanghebbende bij dit project.
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1.3 Werkgebied

Het projectgebied is samen ongeveer 500 km2 groot en omvat het gebied vanaf Borkum tot aan de
stuw bij Bollingerfähr, bovenstrooms van Papenburg (circa 120 km vanaf Borkum, zie afbeelding 1.2)
en bevat een drietal zones, de Zeearm (de Eems), de Dollard en de Unterems.

1.4 Korte inleiding op de geschiedenis van het gebied:
Verdronken landschappen

De geschiedenis van de menselijke beïnvloeding is al meer dan 1000 jaar oud en voert terug tot de
bedijkingen die rond 838 AD begonnen (eerste gedocumenteerde Stormvloed Noordzee), waarna
steeds meer mensen zich vestigden in het vruchtbare gebied. In de eeuwen erna ontstond de Dollard
(de Dullert) als gevolg van de rampzalige Luciavloed (14 december 1287) en de Marcellusvloed (16
januari 1362) met 100.000 doden2. De door turfwinning verzwakte voorlanden en dijken met de daarachter gelegen tientallen dorpen werden weggevaagd. Daarna is de landaanwinning en bedijking
van het zeekleigebied op gang gekomen, waarbij de laatste inpoldering plaatsvond met de polder
Breebaart in 1979 (zie afbeelding 1.3). Het historische belang van het Eems estuarium in de economie
van het kustgebied komt fraai tot uiting in een kaart van Ostfriesland uit 1568, welkte toont hoe het
zeegat bij de Dollard de toegang biedt tot havens zoals Delfzijl, Emden, Norden en Leer (niet afgebeeld).
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Afb 1.3 overzicht van de ontwikkeling van de
Dollard, door Roeland Meek
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SYSTEEMBESCHRIJVING EN ACTUELE TOESTAND
2.1 Het estuarium van de Eems

Een estuarium is een - veelal trechtervormig - gebied waar de rivier en de zee elkaar afwisselen: tijdens laag water trekt de zee zich terug en is de rivierdynamiek dominant, tijdens hoogwater zijn de
rollen omgedraaid. Estuaria zijn zeldzaam in de wereld, ze komen voor op plaatsen waar rivieren in
zee uitmonden én waar een voldoende grote getijdenslag voor komt. In Europa liggen estuaria daarom alleen langs de Atlantische kust; langs de Oostzee en de Middellandse zee is er namelijk vrijwel
geen getij. Hoe vlakker het land in de kustzone, hoe uitgestrekter het estuarium. Nederland en het
noorden van Duitsland voldoen aan al deze eisen en de rivieren die hier in zee uitmonden, zoals de
Schelde, Rijn, Eems, Weser en Elbe hebben vanouds uitgestrekte estuaria.
Estuaria zijn zeer rijke natuurgebieden: de permanente aanvoer van voedingsstoffen via de rivieren en de dagelijkse waterbeweging die het voedsel over het gebied verspreidt, dragen daar aan bij.
Ook de aanvoer van zand en slib, dat door de getijdenbeweging tot boven de gemiddelde waterlijn
wordt opgevoerd, zorgt daarmee voor zandplaten, slikken en kwelders (de zgn intergetijdengebieden). Deze zijn een belangrijke voorwaarde voor deze rijkdom omdat veel diersoorten die niet onder
water voedsel kunnen zoeken hier proﬁteren van de voedselrijkdom. Het is niet voor niets dat de
vliegbanen van veel soorten steltlopers via de Waddenzee lopen en niet via de Middellandse Zee.

A.
B.
C.
D.

In hoeverre een estuarium ecologisch goed functioneert3 hangt af van vier kenmerken:
de mate waarin het voedsel dat door de rivieren wordt aangevoerd, zich over het estuarium
verspreidt
de mate waarin dat voedsel beschikbaar is in de waterkolom en op de droogvallende platen en
kwelders
de mate waarin sediment (zand en klei) over het estuarium worden verspreid
de mate waarin het zoete en het zoute water zich kunnen mengen in een overgangszone
(brakwaterzone)
Het is de ambitie van tal van partijen rond de Eems om de grote ecologische potentie van het gebied
weer tot zijn recht te laten komen en de rijkdom van het estuariene systeem weer veel hoger op
te schroeven dan in de huidige situatie. Aan de hand van de genoemde 4 kenmerken zullen we de
situatie in het Eems-estuarium onder de loep nemen, om na te gaan waar zich de knelpunten voor
doen, om daarna met gerichte maatregelen daar wat aan te kunnen doen. Waar mogelijk putten we
daarbij uit de lijst van 14 voorstellen voor ecologische verbeteringen die in 2012 het kader van het
programma Naar een Rijke Waddenzee is opgesteld4. Het gaat in deze lijst zowel om maatregelen

3
4

8

Deze systematiek is afkomstig uit het Deltaoverleg, een actueel samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties
in de delta van de Rijn, Schelde en Maas. Het is een bewerking van een eerder in het kader van ‘Delta InZicht, een integrale visie
op de Deltawateren (2001)’ opgestelde deﬁnitie van Estuariene dynamiek.
Ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel, Altenburg & Wymenga 2012 in het kader van het
Programma Naar een Rijke Waddenzee

die het systeem meer in de richting van een natuurlijke toestand brengen (bv het terugplaatsen van
dijken en het herverbinden van oude riviermeanders) als meer ingrijpende maatregelen die wel de
ecologische situatie verbeteren, maar er niet op gericht zijn de natuurlijke toestand te verbeteren
(bv. Het bouwen van nieuwe stuwen of het aanpassen van de bestaande). Vanuit het uitgangspunt
voor deze visie om het ecosysteem als basis te gebruiken en uit te gaan van het bestaande economische gebruik, gaat de voorkeur uit naar het eerste type maatregelen. Alleen als deze geen of te
weinig resultaat bieden of op te grote maatschappelijke problemen stuiten zullen we kiezen voor de
meer technische maatregelen. Randvoorwaardelijk bij het opstellen van de korte termijnmaatregelen, ongeacht of het systeem als basis wordt gebruikt of niet, is dat: (1) de veiligheid tegen overstromingen binnendijks niet afneemt, (2) de scheepvaartverbindingen, de havens en de industrieën op
de oever gehandhaafd kunnen blijven en (3) de zoetwatervoorziening voor drinkwater, landbouw en
industrie niet verslechtert.
In de drie volgende paragrafen zullen we achtereenvolgens de situatie in de drie deelgebieden
(zeearm, Dollard en Unterems) beschrijven. Op die onderdelen waar het systeem slecht functioneert
(oranje in de tabel) is op korte termijn actie vereist en zullen we zo concreet mogelijke maatregelen
beschrijven die daar een oplossing voor bieden. In die delen van het estuarium waar het systeem
niet voldoende functioneert zijn maatregelen minder acuut. Zoals uit het vervolg zal blijken is het
hier ook vaak moeilijker om een duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de minder goede toestand en
is het niet mogelijk daar gerichte maatregelen voor op te zetten. Wel is het belangrijk dat op deze onderdelen - en op de onderdelen waar het nu goed gaat (groen in de tabel) –naar maatregelen gezocht
wordt om de situatie in de slecht of onvoldoende functionerende gebieden verder te verbeteren. Hier
ligt een belangrijke rol voor de vele overige projecten die nu in en om het estuarium worden uitgevoerd. Vaak is het mogelijk deze projecten zo in te steken dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van
het ecosysteem. In hoofdstuk 3 zullen we een aantal van deze projecten nader onder de loep nemen
en de kansen die ze bieden voor ecologische ontwikkeling beschrijven.
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In tabel 2.1 zijn de knelpunten in het Eems estuarium aan de hand van deze vier kenmerken aangegeven. De achterliggende processen zullen hierna per deelgebied worden besproken.

aanvoer vanuit
achterland is
onregelmatig

waterkolom zeer
troebel, intergetijdegebied ontbreekt of
overstroomt vrijwel
niet

waterkolom te
troebel

ondiepe geulen
verzanden

intergetijde-gebied
overstroomt niet

kwelders slaan af en
ondiepe geulen
verzanden of
verslibben

teveel slib in de
waterkolom, geen
ruimte voor sedimentatie, leidend tot
periodieke zuurstofloosheid van het water

harde grens,
onregelmatige
aanvoer zoet water

zout water dringt ver
door stroomopwaarts

Tabel 2.1. Stand van zaken in de 3 deelgebieden van het Eems estuarium, afgemeten aan de vier kenmerken waar
een ecologisch goed functionerend estuarium aan zou moeten voldoen.
Groen: functioneert goed; geel: functioneert niet voldoende; oranje: functioneert slecht.
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Intermezzo voedsel

Met de verdeling van het voedsel over een estuarium verstaan we hier het geheel aan nutriënten,
organische stof en organismen dat geconsumeerd wordt door het gehele estuariene voedselweb,
van plankton en kiezelwier, tot garnaal of mossel, spiering, kluut of zeearend en zeehond. De voedselstroom wordt in een estuarium nagenoeg geheel gevoed vanuit de rivieren. De zee is juist relatief
arm aan voedsel. De verdeling van
het voedsel over het watervolume
door wind, getij en rivierdynamiek
in een estuarium leidt tot de voor
estuaria kenmerkende milieuvariatie, en samen met de beschikbaarheid van het voedsel tot een enorme
productiviteit5 . De productiviteit,
uitgedrukt in een jaarlijkse koolstofproductie van 148 gram per m2
wateroppervlak in de buurt van
Delfzijl, tot wel 400 gram per m2 bij
Borkum6, wordt tot de hoogste op
aarde gerekend.
Fig 2.2 de primaire productie heeft van nature een grote
ruimtelijke spreiding in de delta: in de Eems (lower reaches) is
de productie hoger dan in de Dollard. Daarnaast is de invloed
van de afvoer (river discharge) van de Ems van belang, de
productie neemt toe bij hogere rivierafvoer.

Fig 2.3 Microscopisch kleine organismen zoals Microphytobenthos (links) en Phytoplankton (rechts) behoren niet
zozeer tot de “charismatische megafauna” in het voedselweb, maar zonder deze primaire producenten zouden er
geen ﬁlterende kokkels, mossels in de Eemsdelta voorkomen.
5
6

Odum 1970, in Hoogtij voor Laag Nederland, WNF 2009. Primaire productie is het proces waarbij algen, kiezelwieren en plankton
etc. uit zonlicht en nutriënten organische koolstofverbindingen (C) vormen
De Jonge en Essink 1991 in Victor de Jonge en Verena S. Brauer, de Ems estuary 2006, ﬁguur 30
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2.2 Zeearm, ecologisch functioneren

Van het hele Eems-estuarium functioneert de zeearm het best. De getijdendynamiek werkt er ongehinderd en het voedsel dat vanuit de Ems en kleinere watersystemen het estuarium bereikt, kan zich
goed over het gebied verdelen. Er is veel zand en klei in beweging en het areaal aan intergetijdengebied is groot en staat niet onder druk. Uit metingen blijkt dat het voedsel in de waterkolom wel
minder goed beschikbaar is dan enkele decennia terug; omdat de troebelheid van het water steeds
meer is toegenomen. De primaire productie (zie ook intermezzo hierboven) in de Eems is sinds 1979
dan ook met 25 – 40% afgenomen7. De oorzaak van deze vertroebeling is niet meteen duidelijk. Het
ligt voor de hand de extreme vertroebeling die stroomopwaarts in de Ems plaats vindt, het sedimentbeheer in het kader van het onderhoudsbaggerwerk en verandering in getijdendynamiek ten
gevolge van de vaargeulverdieping aan te wijzen als oorzaak. Deze zou zich dan mogelijk tot hier
uitstrekken, maar, zoals hierna wordt beschreven, wordt die vertroebeling juist veroorzaakt door het
feit dat het slib daar ingevangen wordt en zich te weinig over de rest van het estuarium verspreidt.
Een andere mogelijkheid is dat de baggerwerkzaamheden in de scheepvaartgeul voor de vertroebeling zorgen. In vergelijking met de hoeveelheid sediment die in totaal in het estuarium in beweging
is, zijn de baggerhoeveelheden (circa 2,5%) niet groot, maar uit onderzoek8 is gebleken dat de wijze
waarop de bagger op vaste locaties wordt teruggestort, een grotere bijdrage aan de vertroebeling levert dan alleen op grond van de volumes zou worden verwacht. Nog een andere mogelijkheid is dat
door wijzigingen in de slibstroom langs de Nederlandse Noordzeekust (bv als gevolg van de aanleg
van Maasvlakte 2) er meer slib in de Waddenzee aankomt9. Daardoor is de troebelheid ook in andere
delen van de Waddenzee toegenomen.
Een andere verandering die de laatste decennia in de zeearm is opgetreden, is het verzanden van
ondiepe geulen uit het tweegeulenstelsel, waardoor de variatie in bodemhoogte kleiner is geworden.
Een bekend voorbeeld is de voormalige vloedgeul die westelijk langs de Paap voor de Groningse kust
langs liep; deze geul is grotendeels dicht geslibd en levert geen bijdrage meer aan de verspreiding
van water, sediment en voedsel. Een dieper liggende oorzaak is dat het systeem zich nog steeds aanpast als gevolg van de indijkingen. Daarnaast wordt slib dat bij baggeren vrij is gekomen in de geul
is gestort. Ook de voormalige Oostereems is steeds verder opgezand en staat nu niet meer in contact
met de Eems zelf. Uit de dieptekaarten blijkt dat de Eems meer en meer van een twee-geulensysteem in een één-geulsysteem is veranderd. Het door baggeren permanent op diepte houden van één
hoofdgeul, die ook dieper is dan de natuurlijke geul, zorgt er voor dat de geul een groot deel van de
waterbeweging in het estuarium in z’n eentje kan verzorgen, waardoor de waterbeweging in andere
geulen minder groot wordt en deze kunnen verzanden.

7
8
9
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2011 WWF Duitsland report Ems, Schuttelaars, de Jonge en Chernetsky ﬁguur 2.6
o.a. H.P.J. Mulder, RWS Waterdienst
Mededeling prof Victor de Jonge

Samengevat: de situatie in de zeearm is redelijk. Er bevindt zich echter wel meer slib in de waterkolom dan in het verleden, de productiviteit is afgenomen en het voedsel is minder goed bereikbaar.
Maatregelen om de sliblast te verkleinen zijn nodig om de situatie niet verder te verslechteren. Ook
is de variatie in bodemhoogtes verminderd, doordat een aantal ondiepe geulen zijn verzand en de
diepere geul door baggerwerkzaamheden is verdiept. Om de variatie in de bodemligging terug te
brengen starten we met maatregelen waarmee ondiepe geulen worden hersteld.

2.3 Dollard, ecologisch functioneren

Een van de bijzondere kwaliteiten van de Dollard is dat hier naast de Unterems ook de Westerwoldse
Aa in het estuarium uitmondt. Deze beek voert vanuit Drenthe en het oosten van Groningen zoet
water en voedsel aan die zich over de Dollard en de rest van het estuarium verspreiden. De monding
is een van de vijf plaatsen op de Nederlandse oever van de Dollard waar aanzienlijke hoeveelheden
voedselrijk zoet water het estuarium in stromen. Al deze mondingen zijn met sluizen of uitlaatwerken van het estuarium afgeschermd en de van nature dynamische grens tussen zoet en zout is er
veranderd in een harde onbeweeglijke grens. Daarbij stroomt het zoete water onregelmatig naar
buiten op momenten dat er binnendijks een overschot is en er gespuid moet worden. Naast de negatieve invloed die deze plotselinge sterke toenames hebben op het hele Dollard-systeem, zijn het vooral organismen zoals trekvissen die hier door worden beperkt. Voor trekvissen, die een deel van hun
levenscyclus in het zoet en een ander deel in het zoute milieu door brengen, zijn deze harde grenzen
een niet te nemen barrière. Zelfs al staan de sluizen tijdens spuien open of zijn er migratievoorzieningen, dan nog hebben de vissen een overgangszone nodig met langzaam oplopende zoutgehalten
om te kunnen acclimatiseren. Van de vijf uitlaatpunten in de Dollard heeft de Westerwoldse Aa de
grootste potentie voor herstel van een overgangsgebied. De andere uitlaatpunten zijn of relatief
klein, of liggen in stedelijk of industrieel gebied. Ook wanneer verder wordt uitgezoomd, tot op de
schaal van de hele Waddenzee (zie 2.4), blijkt dat naast de onlangs gepubliceerde Vismigratierivier
in de Afsluitdijk, de Westerwoldse Aa een van de mondingen is met concrete mogelijkheden voor
herstel, met een ontwikkelingsperspectief op regionale schaal tot hoog in het stroomgebied10. Wanneer de kansen die de Westerwoldse Aa biedt worden benut, dan zal deze brakke overgangszone ten
dele binnendijks moeten komen te liggen.

10

Van Bargerveen tot Dollard Tou, januari 2013, Linkit consult en Wanningen water consult i.o.v. Staatbosbeheer e.a.
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Figuur 2.4 De hoofdwatersystemen en de uitwateringspunten in de Nederlandse Waddenzee, met een ﬂink aantal uitwateringen
in het Eems estuarium en met in kleur aangegeven mate van passerbaarheid voor vis (rood: niet passeerbaar, geel: tijdens eb
passeerbaar, groen: bij eb en vloed passeerbaar en blauw: open verbinding) (bron Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa’s).

De getijdendynamiek in de Dollard functioneert goed, evenals de verdeling van voedsel onder invloed van de getijdendynamiek. De Dollard herbergt dan ook een groot areaal aan ondiep water en
intergetijdengebied en de oppervlakte aan kwelders is nergens in het estuarium zo groot als hier.
Ook bij Rysum en Campen aan de Duitse zijde van de Dollard vindt overigens kwelderontwikkeling
plaats. Het kwelderareaal neemt wel al decennialang af. Sinds 1980 is de oppervlakte met circa 30 ha
afgenomen en de afslag gaat nog steeds door. De oorzaak ligt in de landaanwinningswerken die tot
in de zeventiger jaren werden aangelegd en de kweldergroei bevorderden. Nu deze werken niet meer
worden onderhouden daalt het areaal weer tot een naar verwachting meer natuurlijke oppervlakte.
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Aandacht is wel vereist omdat de komende decennia door zeespiegelstijging het areaal sneller af zal
gaan nemen. Daar komt bij dat de Dollard een van de weinige gebieden in het Eems-estuarium is
waar veel ruimte is voor kwelders. Langs de meeste andere oevers liggen geulen of intergetijdengebieden langs de dijk en zijn de omstandigheden voor verdere opwas van het land door sedimentatie
alleen door extra inspanningen - zoals bijvoorbeeld bij het Marconiproject - te creëren. Ten slotte is
er in de geulen in de Dollard een toenemende sedimentatie merkbaar. Dit is waarschijnlijk nog een
reactie op de indijkingen in de vorige eeuw en het vloedgedomineerde overstromingspatroon.
Samengevat: De Dollard is binnen het Eems-estuarium en zelfs binnen de hele Waddenzee de locatie
met de grootste potentie voor het opnieuw ontwikkelen van volwaardige zoet-zout overgangen met
brakwaterzones. Maatregelen om deze te herstellen zijn daarom gewenst. Aandacht is vereist voor
de kwelders langs de Dollard. Het gebied herbergt het grootste areaal aan kwelders, maar de oppervlakte neemt wel al jaren af. Ook neemt het areaal aan diepere geulen af. Herstel van een open
verbinding met het achterland draagt ook bij aan het behoud van de diepere geulen: de sterkere
horizontale getijdenbeweging die daardoor ontstaat, zorgt er voor dat de geulen op diepte blijven.
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2.4 Unterems, ecologisch functioneren

De Unterems staat er wat het ecologisch functioneren betreft het slechtste voor van de drie deelgebieden van het Eems-estuarium. Op alle vier de kenmerken scoort dit deel van het estuarium matig
tot slecht. Vooral de bereikbaarheid van het voedsel en de verdeling van het sediment, en dan met
name de slibfractie, laten sterk te wensen over. De zone met de maximale troebelheid en de brakwatergradiënt zijn daardoor kilometers stroomopwaarts verschoven. Het slechte functioneren is
vooral terug te voeren op het zeer hoge slibgehalte in het water. De jaargemiddelden van zwevende
stofgehalten in de Unterems zijn sinds 1992 verdrievoudigd in het traject tussen meetstation Weener en Papenburg, in Terborg en Leerort wordt vertweevoudiging van de jaargemiddelden gemeten.
Het slib zorgt er voor dat het voedsel in de waterkolom niet bereikbaar is voor eventueel leven in de
rivier, tot gevolg dat de algen er niet kunnen overleven, met weer zuurstoﬂoosheid tot gevolg. De
problemen rond zuurstoﬂoosheid op de Unterems zijn sinds de jaren negentig manifest geworden11.
Het hoge slibgehalte zorgt er ook voor dat er zeer intensief gebaggerd moet worden om de vaargeul op diepte te houden. Jaarlijks wordt ca enkele miljoenen m3 opgebaggerd en uit het systeem
verwijderd; de totale kosten hiervan bedragen ca € 30 mio per jaar. Blijkbaar is er een mechanisme
actief dat zorgt voor een vrijwel permanente aanvoer. De aanvoer vanuit de rivier is te gering om
deze hoeveelheid te verklaren, wat betekent dat het slib vooral vanuit zee afkomstig moet zijn. Met
de dagelijkse vloedstroom wordt er meer slib aangevoerd, dan er met de ebstroom weer uit wordt
weggevoerd, ook al is het totale watervolume van de ebstroom groter, omdat daar de rivierafvoer bij
opgeteld kan worden, zie verder de toelichting in ﬁguur 2.5.
Het effect, waarbij de vloedstroom zeer sterk is, met grote hoeveelheden zwevende stof, en de ebstroom verzwakt, wordt tidal pumping12 genoemd. Deze onevenwichtige getijdenbeweging is voornamelijk het gevolg van het verdiepen van de Unterems ten behoeve van de bereikbaarheid van de
havens van Leer en Papenborg. Het water kan nu via de diepe geul veel sneller de rivier opstromen
dan in de oorspronkelijke onverdiepte situatie.
De onbalans in de getijdenbeweging is een kenmerkend verschijnsel van estuaria die ten behoeve
van de scheepvaart zijn verdiept. De Unterems is tussen 1984 en 1995 in een viertal stappen ca 7
meter verdiept, van 2 naar 9 m. beneden zeeniveau, om voldoende diepgang voor de Meyer werf bij
Papenburg te kunnen bieden. De dimensies van de hoofdgeul zijn daardoor veel groter dan nodig om
het bij het estuarium behorende inter-getijdengebied tijdens vloed van water te voorzien. Daarbij is
in het Ems estuarium niet alleen de geul verdiept, maar is ook nog eens het inter-getijdengebied verkleind door het afsnijden van meanders, het aanleggen van zomerkades en door het aanleggen van

11
12

Bron: in Eine vision fur Flusslandschaften WWF Duitsland pag 57 en Bioconsult 2011
H. Wesemuller, in Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz Band 8, pag 69.

<- ﬁguur 2.5. Vervorming van de getijdengolf in de Unterems.
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een stuw in de bovenloop (bij Herbrum, begin 1900). Hierdoor is het deel van de rivier waar het getij
doordringt kleiner geworden en zijn de oeverzones, in het deel waar het getijde nog wel doordringt,
voor de gemiddelde vloed niet meer bereikbaar.
Volgens dr. Helmut Kruckenberg (bioloog, ganzenonderzoeker) zijn de beschermde natuurwaarden
van de Unterems sterk achteruit gegaan. Naast vegetatiekundige veranderingen, zoals het verdwijnen van soorten zoals Dotterbloem (Caltha palustris), worden er weliswaar nog altijd 100 soorten
broedvogels waargenomen, maar de aantallen zijn fors gedaald, met name de weidevogels (42 %
achteruitgang). Als voorbeeld wordt genoemd van 2000 naar 190 paar Grutto. Met de ganzenpopulaties gaat het goed, ook hieraan zal bij de planuitwerking aandacht moeten worden besteed.
Samengevat: De Unterems staat er wat ecologisch functioneren van het Eemsestuarium betreft het
slechtste voor. Het voedsel dat via de Ems van bovenstrooms wordt aangevoerd, is voor het eventuele leven in de rivier onbereikbaar omdat het water te troebel is en inter-getijdengebieden ontbreken
of door het getij niet meer worden bereikt. De belangrijkste oorzaak is de onbalans tussen de geul,
die ten behoeve van de scheepvaart is uitgediept, en de oppervlakte van het inter-getijdegebied, dat
door allerlei ingrepen is verkleind. Herstel is alleen mogelijk als deze onbalans weer - in ieder geval
deels - wordt weg genomen. Hiervoor zijn op korte termijn ingrijpende maatregelen nodig. De essentiële keuze daarbij is ofwel het verminderen van de instromende vloedstroom, ofwel het verruimen
van het estuariene gebied daarachter. Op basis van de ecosysteembenadering en de internationale
betekenis van estuaria kiezen we voor het laatste.

Figuur 2.6 Emssperrwerk tussen Gandersum en Nendorp (bron NLWKN)

Figuur 2.7 Stroomgebied van de Eems ->
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3

HET EEMS ESTUARIUM VANUIT MAATSCHAPPELIJK
PERSPECTIEF
3.1 Inleiding

Maatschappelijke dynamiek

In het Eems/Dollard/Unterems gebied staat een groot aantal ontwikkelingen op stapel. Uit een
inventarisatie is gebleken dat de meeste van deze ontwikkelingen weinig rekening houden met
de ecologische situatie in het gebied, terwijl veel van deze projecten daar direct of indirect wel een
belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling. Het gaat om de volgende ontwikkelingen :
• ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied zelf, zoals het uitbreiden van vaargeulen en haventerreinen, de aanleg van windmolenparken, gascavernen, het Deltaprogramma met dijkterugleggingen, het Programma Rijke Waddenzee, Kaderrichtlijn Water maatregelen, etc.
• ontwikkelingen, ruimtelijk dan wel anderszins, in de wijdere omgeving. Daaronder vallen plannen voor een betere ontsluiting van de regio en het aantrekken van meer werkgelegenheid. De
Nederlandse gaswinning wordt hier verder buiten beschouwing gelaten, omdat het invloedsgebied daarvan vooral binnendijks is gelegen en voor zover bodemdaling het estuarium aangaat,
het systeem reageert door middel van sedimentatie.
• de relatie met de zoetwatervoorziening in Noord-Oost Groningen (zie studie Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta, provincie Groningen, door Royal Haskoning).
• Lebendige Unterems, initiatieven aan de Duitse zijde om tot herstel van de rivier te komen.
De initiatiefnemers van deze rapportage vinden het een uitdaging om samen met het bedrijfsleven
en andere partners te zoeken naar kansen om het estuarium van de Eems weer gezond te maken. De
kaart hiernaast (ﬁguur 3.1) geeft, zonder compleetheid te suggereren, een beeld van de ruimtelijke
ontwikkelingen die het gebied staan de wachten. De uitdaging is deze dynamiek te zien en zoveel
mogelijk te benutten als kans voor ecologische ontwikkeling. Dat gaat een stap verder dan het
goed regelen van wettelijk reeds verplichte compensatie. Immers op veel plekken is de ecologische
toestand van het Eems Dollard Unterems systeem ver beneden de maat enzijn actieve maatregelen
nodig om de Eems weer gezond te maken. Dat dit nodig en mogelijk is wordt in toenemende mate
onderkend: in Nederland onder andere met het afsluiten van het ePact en het project Economie en
Ecologie in Balans, in Duitsland met gesprekken die de Duitse milieubeweging voert met bijvoorbeeld deLandesregierung Niedersachsen. En op het internationale vlak spelen het beheer en andere
governance-kwesties in het kader van IMP (Integraal Management Plan).

Durf te beginnen

Omzetten van wensen, intenties en afspraken in concrete acties die economische en ecologische ont-

<- Figuur 3.1 kaart ruimtelijke ontwikkelingen
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wikkeling daadwerkelijk koppelen vergt allereerst iets van de natuur- en milieubeweging zelf: uit
de veelheid aan adviezen, analyses en studies zal zij enkele concrete thema’s moeten kiezen waarop
de samenwerking met het bedrijfsleven zich als eerste moet richten. Niet alleen omdat 1 vogel in de
hand beter is dan 10 in de lucht, maar ook om zo snel mogelijk in de uitvoeringspraktijk het opgebouwde vertrouwen tussen partijen verder te verstevigen en wederzijdse belangen te erkennen.. Beginnen met de uitvoering kan uiteraard ook in samenwerking met overheden. Vooral aan de Duitse
zijde is de overheid op dit moment een sterke (gespreks)partner van de particuliere natuurbescherming – sterker dan het bedrijfsleven.

Waarom zouden we het doen?

Dat natuur- en milieuorganisaties zich willen inzetten voor ecologisch herstel ligt voor de hand: het
is hun primaire doel en bestaansrecht. Voor bedrijven ligt dat anders maar ook voor bedrijven zijn
er verschillende redenen om goede intenties om te zetten in concrete actie, en wel om verschillende
redenen:
• direct bedrijfsbelang op de korte termijn. Een voorbeeld: waar ecologisch herstel gekoppeld kan
worden aan een verminderde baggerinspanning, lopen de belangen van natuurbeschermers en
havenbedrijven direct parallel.
• bedrijven worden in toenemende mate beoordeeld (door aandeelhouders, media, politiek en ﬁnanciële instellingen) op de inspanningen die ze leveren op het vlak van milieu en ecologie. Daardoor is investeren in milieu en economie een steeds belangrijker factor voor het voortbestaan van
bedrijven op langere termijn.
• Nationale en Europese regelgeving geeft aan dat er voor het Eems/Dollard/Unterems gebied nog
de nodige herstelopgaven liggen. Uit verschillende dossiers blijkt dat economische ontwikkelingen geblokkeerd kunnen raken als in het gebied waarin deze ontwikkelingen plaatsvinden de
afgesproken doelen (bijv. t.a.v. ﬁjnstof of waterkwaliteit) nog niet zijn gehaald.

3.2 Realisatiestrategie

Beginnen waar het kan
Levende Eems, herstelplan voor Eems en Dollard. Dat is de titel van een studie die in 1999 verscheen.

Het was niet het eerste rapport over het gebied en sindsdien zijn er nog vele verschenen, zowel over
de problemen waarmee het gebied te kampen heeft als over de oplossingsrichtingen is veel bekend.
DE oplossing voor het gebied (of deelgebieden) is echter nog niet gevonden en ook over de diverse
deeloplossingen die bekend zijn kan nog wel discussie plaats vinden. Waar brand is, is er echter
geen tijd voor discussie. Dan is het tijd voor actie, waarbij gedurende die actie uiteraard voortdurend
overleg plaatsvindt over de effectiviteit van de inzet, het anders richten van inspanningen etc.. Dat
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is de aanpak die ook in het Eems/Dollard/Unterems gebied geboden is: uitgaan van de beschikbare
kennis en bestaande kennisleemtes en die situatie accepteren als vertrekpunt voor actie.

Herstel en ontwikkeling van het Eems estuarium

Op de kortst mogelijke termijn is concrete actie nodig langs de volgende 3 lijnen. Lijn 1 en 2 hebben
steeds hetzelfde doel: bijdragen aan herstel van met name genoemde sleutelprocessen (zie hfdst 2)
in het gebied. Omdat een snelle start geboden is kunnen ook (kleinere) acties die slechts in beperkte
mate bijdragen maar wel de goede kant op werken en snel te realiseren zijn, hoog op de prioriteitenlijst staan. Bij de ontwikkeling van een agenda wordt de schaal in de ruimte en tijd meegewogen,
zoals in bijgaande ﬁguur is weergegeven. De focus van lijn 1 en 2 is dus hetzelfde, de route waarlangs
actie tot stand komt verschilt.
1.
Projecten die primair gericht zijn op ecologisch herstel (zie hoofdstuk 4.1).
2.
Projecten die een ander primair doel hebben maar wel mede gericht kunnen worden op
ecologisch herstel (zie hoofdstuk 4.2).
3.
Projecten die de betrokkenheid van mensen bij het gebied vergroten (zie hoofdstuk 4.3).

Figuur 3.2 schaal in ruimte en tijd
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Stichting Eemsontwikkeling/ Maatschappelijke Onderneming voor Eems Dollard (stichting
MOED) (werktitels).
Bestuurlijke drukte – ook in het grensoverschrijdende Waddengebied is daar veel van te vinden. De
aarzeling om nog weer een nieuwe structuur op te tuigen is dan ook groot. Toch is dat wat nodig
is: een Stichting Eemsontwikkeling/Maatschappelijke Onderneming voor Eems Dollard (stichting
MOED, werktitels), te vormen door een beperkt aantal bedrijfspartners en natuurorganisaties. Geen
nieuw overlegorgaan maar een uitvoeringsorganisatie met een “rollende agenda” en een ambitie
om voor elk van de 3 lijnen concrete actie te genereren:
Lijn 1
• (doen) ontwikkelen van ecologisch herstelprojecten: uitsluitend projecten die bijdragen aan herstel van de in hfst 4 genoemde sleutelprocessen
• ﬁnanciering voor die projecten te zoeken (Waddenfonds, EU, Interreg, bedrijven, Deltaprogramma,
PostcodeLoterij, Duitse Overheid en bedrijfsleven, Emsfonds)
• doen realiseren van projecten door bestaande organisaties en marktpartijen.
• Organiseren van internationale samenwerking op uitvoeringsnivo
Lijn 2
• bijhouden van een longlist van toekomstige ontwikkelingen
• bijhouden van een shortlist van toekomstige ontwikkelingen die op een termijn van 5 jaar benut
kunnen worden voor ecologisch herstel
• zoeken van partijen en ﬁnanciering voor het uitwerken (niet de realisatie) van geïdentiﬁceerde
kansrijke win/wins
Lijn 3
• (doen) ontwikkelen van projecten die de betrokkenheid tussen mensen en het gebied vergroten.
Uit diverse gebiedsontwikkelingsprocessen in Nederland blijkt dat investeringen in natuur en
landschap maatschappelijk én economisch lucratief zijn, op het gebied van gezondheid, toerisme
en recreatie etc. Daarvoor is betrokkenheid en toegankelijkheid een vereiste.
De stichting/werkmaatschappij dient goede samenwerking te zoeken met bestaande overlegorganen en instituties maar bepaalt zijn eigen tempo. Onderzoek en overleg richt zich op problemen die
zich in de uitvoeringspraktijk van de projecten voordoen: zonder actie geen onderzoek. Tegelijkertijd
mag de ambitie om snel met concrete projecten te beginnen geen afbreuk doen aan de doelstel-
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lingen om het Eemsestuarium ecologisch én economisch gezond te maken. De stichting heeft een
rollende agenda. De ambitie zou moeten zijn om in 2013 een complete longlist van externe ontwikkelingen te hebben en in 2014 voor elk van de sleutelprocessen een nieuw, lopend herstelproject.
In Nederland kan een dergelijke stichting helpen om concrete projecten te realiseren voor de verbetering van de Eems. Of dit ook in Duitsland de beste mogelijkheid is, moet nog worden besproken.
Ongeacht hoe deze organisatie kan worden gestructureerd, is het belangrijk dat het ook over de
landgrenzen werkt. Het wordt sterk aanbevolen, om elkaar door middel van de grensoverschrijdende
uitwisseling van kennis en know-how voorstellen te doen, zoals dat o.a. in het Programma Naar een
Rijke Waddenzee en een Groene Havenvisie al gebeurt.

25

12 juni 2013

26

4

RENATURERINGSPROGRAMMA
4. 1 Projecten die primair gericht zijn op ecologisch herstel.

In hoofdstuk 2 (tabel 2.1) zijn de onderdelen van het Eems-Dollard-Unterems gebied beschreven waar
de situatie zo slecht is dat er op zo kort mogelijke termijn maatregelen genomen moeten worden.
Hier liggen ecologische maatregelen het meest voor de hand, omdat het systeem zo sterk uit balans
is, dat bij de basis begonnen moet worden met ontwikkeling. Het gaat vooral om projecten in de Unterems en de Dollard. Deze twee gebieden worden hieronder het eerst beschreven. Ook in de eems,
die tenslotte wordt beschreven, is ecologisch herstel wenselijk, maar minder dringend; ook zijn de
maatregelen nog experimenteler van karakter.

A Zoet-zout overgangen in het mondingsgebied van de Westerwoldse Aa;
Wat speelt er?
Het Programma naar een Rijke Waddenzee bevat een serie maatregelen die de overgangen van zout
naar zoet verder herstellen en daarmee niet alleen de migratie van vissoorten van zoet naar zout,
maar ook de brakwatermilieus, waarin deze dieren zich kunnen aanpassen en/of opgroeien. Als
belangrijkste bestaande zoetzoutovergang in het Eems estuarium geldt als vanzelfsprekend de Unterems, deze wordt hierna behandeld. Programma Rijke Waddenzee probeert de zoetzoutovergangen
en verbindingen aan te pakken, er zijn diverse plekken waar dit kan werken zoals de Westerwoldse
Aa, maar ook de boezemsystemen bij Delfzijl en
Eemshaven, met niet alleen kleinere afwateringsstelsels (Tjariet, Spijkerriet, Fiemel) maar ook de
Hunze en de Drentse Aa die via het Eemskanaal
afstromen. Er staan oa 62,4 km natuurlijke oevers
gepland in KRW kanalen van Waterschap Hunze
en Aa’s, maar bijvoorbeeld niet in de benedenloop
van de Westerwoldse Aa. Ter uitwerking is in de
studie Verbonden met de Eems13 een ﬂink aantal
goede maatregelen beschreven.
Figuur 4.2 Luchtopname van de zeewerende sluizen bij
Nieuw Statenzijl, hier bevinden zich al vissluizen, maar de
brakwatermilieus zijn nauwelijks ontwikkeld

13

Verbonden met de Eems, 2012, Waterschap Hunze en Aa’s

<- Figuur 4.1 Bijgevoegd is de kaart van het
realisatieprogramma van het Eems-estuarium.
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Wat kun je doen?
In de visie Van Bargerveen tot Dollard Tou14 staan een aantal waardevolle adviezen op systeemniveau (van 4.000 ha nu naar 10.000 ha in 2050), die uitgaan van het vasthouden van water in de
sponzen van het Bargerveen, bergingsgebieden voor zoet water, tot aan het creëren van de verbindingszones en brakwatermilieus voor soorten zoals paling, driedoornige stekelbaars, zalm e.a.. Dit
is niet alleen gunstig voor de natuur maar ook voor de landbouw (schoon water, minder verdroging
bovenstrooms en wateroverlast benedenstrooms), de cultuurhistorie, het toerisme, de sportvisserij
en de waterveiligheid.
In ﬁguur 4.4 is het principe van zoetzoutovergangen weergegeven. Links de huidige situatie met een
harde grens tussen zoet en zout. Er is eenrichtingsverkeer: zoetwater mag wel zeewaarts stromen
maar zoutwater mag niet naar het binnendijkse
gebied. Rechts de potentie: het zoute water mag nu
ook naar binnen komen en de de inﬂux van zout en
sediment wordt opgevangen in een speciaal daarvoor aangelegd binnendijks natuurgebied, waarin
ook ruimte is voor recreatie.

Figuur 4.3 Overzicht van de natuurlijke oevers in
beheergebied waterschap Hunze en Aa’s

14
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Figuur 4.4 principe zoetzoutovergangen

In opdracht van SBB, HGL, NM en NMF Groningen , door: Linkit Consult en Wanningen water consult concept 9 januari 2013

Bij Nieuwe Statenzijl kan een meer robuuste zoet – zout overgang worden gerealiseerd. Een brakwater milieu dat een structurele verrijking vormt voor het overgangsgebied tussen de Eems Dollard en
de Westerwoldse Aa. De zoet – zout overgang kan door het jaar ﬂuctueren; in de winter is er namelijk
een minder groot zout bezwaar vanuit de landbouw en wordt er meer water afgevoerd waardoor
indringend slibrijk water minder een probleem is. In het project Binnen Aa heeft het waterschap
langs de Westerwoldse Aa waterberging en natuurlijke oevers gecreëerd. Deze bergingsgebieden
kunnen in de toekomst in principe ook dienen als intergetijde gebied. Dit kan alleen als het huidige
sliboverschot in de Dollard is opgelost. Slibrijk water binnenlaten zal betekenen dat de Westerwoldse
Aa en omliggende bergingsgebieden zullen dichtslibben. Voor een deel zal dit zich oplossen als het
inter-getijdengebied wordt vergroot door het openen van de verbinding met de Westerwoldse Aa.
Een andere mogelijkheid is om het overtollige slib op speciaal daarvoor ingerichte plaatsen te laten
bezinken en te gebruiken. Het Groninger Landschap zoekt momenteel samen met Waterschap Hunze en Aa’s naar mogelijkheden om het sliboverschot te benutten als grond voor de versteviging van
dijken en andere waterkeringen. Dit kan door in de Dollard een buitendelta te creëren, waarin slib
bezinkt, alvorens het water naar binnen gaat. De vrijkomende grond kan benut worden voor dijkversterking (zie kaartje toetsing zeedijk) en de inrichting kan bijdragen aan het natuurlijk herstel van
kwelders. Er is nog een invalshoek denkbaar en dat is dat slib op natuurlijke wijze de bodemdaling in

Figuur 4.5 De zeedijken in de Dollard voldoen niet overal aan de gestelde eisen (rode trajecten) en zullen
versterkt moeten worden, dit kan met slimme technieken uit de hoek van Building with nature.
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ﬁguur 4.6 vogelvluchtschets Zeearm en Dollard
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het binnendijkse gebied teniet doet. Het brakwatersysteem kan dan dus meegroeien met de zeespiegel, maar moet wel de mogelijkheid hebben om slib binnen te laten. Dat is met de huidige uitwateringssluis niet mogelijk. Tenslotte kan in dit gebied een Wisselpolder worden aangelegd, door het
achterwaarts verleggen van de zeewering. Dit zou bijvoorbeeld in de Karel Coenraadpolder kunnen.

B Gezond maken van de Unterems
Wat speelt er?
Grote delen van de Unterems behoren tot het Europese netwerk van beschermde Natura 2000 gebieden. Het huidige estuariene gebied is van Pogum tot aan de stuw bij Herbrum 2.108 ha groot, stroomopwaarts daarvan ligt een gebied van 775 ha potentieel estuarien areaal15 tot aan Bollingerfähr. De
Duitse natuurorganisaties hebben de doelstellingen voor de Lebendige Unterems als volgt gedeﬁnieerd16:
1. Herstel en ontwikkeling van een watersysteem waarin de terugkeer van de voor de Ems
karakteristieke aquatische levensgemeenschap mogelijk wordt.
2. Herstel van estuariene milieus in de Eems, om ruimtelijke en functionele verliezen uit het verleden
te compenseren.
3. Borgen van de aanwezige waarden voor de vogelpopulatie, onder andere door de benutting van
binnendijkse gebieden.
Op basis van deze drie samenhangende natuurbeschermingsdoelen werd een streefbeeld ontwikkeld:
“De waterkwaliteit van de Unterems biedt ondanks het behoud van het scheepvaartkundige gebruik mogelijkheden voor het jaarrond voorkomen van de gebiedsspeciﬁeke aquatische fauna. In
het bijzonder de zuurstof- en zwevende stofconcentraties als ook het bodemsubstraat passen bij de
natuurlijke situatie. Meer dan vijftig procent van de huidige uiterwaarden bestaan uit estuariene
ecotopen, die de levensomstandigheden bevatten voor een natuurlijke fauna. De overige uiterwaarden bestaan vooral uit extensieve gebruikte halfdroge tot vochtige graslanden, die onder andere de
levensvoorwaarden voor vogelpopulaties van kultuurland creëeren”.

15
16

Oktober 2012 Bioconsult, Schuchardt& Scholle pag 34, bericht 4-2Entwurf 29 okt 2012
Brochure Lebendige Unterems, WWF Duitsland, BUND, NABU Niedersachsen
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Ontwikkeling van geselecteerde natuurontwikkelingsscenario’s

Daarop voortbouwend zijn drie natuurontwikkelingsscenario’s ontwikkeld, waarbij getracht is om
het streefbeeld met verschillende aanzetten te realiseren. Voor elk van de scenario’s werd door een
verschillende combinatie en met name de toepassing van zeven centrale maatregelentypen een
maatregelentabel ontwikkeld.

Scenario B: “Verlenging esturarium”

Dit scenario omvat het strijken van de stuw in Herbrum om daarmee de stroomopwaarste verschuiving van de getijdengrens bij Herbrum mogelijk te maken evenals de aanleg van twee getijdenpolders.

Scenario C: “Getijdenpolders - weidevogelbehoud binnendijks”

Dit scenario omvat de aanleg van elf hydraulisch geoptimaliseerde getijdenpolders (maatregelentype 1, zie hierna) binnendijks, ofwel door de bouw van een afsluitbare sluis in de hoofdwaterkering,
met een lage ringdijk in het binnendijkse gebied, of door een dijkteruglegging. De getijdenpolders
moeten in hydrologisch opzicht voldoende getijdenvolume bevatten om daarmee de getijdenasymmetrie gedeeltelijk op te heffen en de belasting aan zwevende stof te verminderen. Negatieve effecten op de weidvogelpopulatie moeten door aanleg van weidevogelgebieden gemitigeerd worden.

Scenario D: “Getijdenpolders- weidevogelbehoud buitendijks”

Dit scenario volgt in principe dezelfde aanpak als in scenario C, de verbetering van het watersysteem
moet voortkomen uit de uitbreiding van overstromingsgebied. De getijdenpolders in scenario D liggen op dezelfde locaties als in C, maar de gebieden worden ecologisch geoptimaliseerd, zodat ze tegelijkertijd bijdragen aan natuurbeschermingsdoelen voor de ontwikkeling van estuariene ecotopen
(doelstelling 2) en daarmee het conﬂict tussen estuariene natuurontwikkeling en de bescherming
van bestaande weidevogelgebieden vermindert. De bestaande vogelgebieden in de uiterwaarden
blijven bestaan.
De zeven centrale maatregelentypen zijn de volgende:
1.
Getijdenpolder hydraulisch/ecologisch geoptimaliseerd met of zonder dijkteruglegging
2.
Revitaliseren van nevengeulen en rivierarmen
3.
Opening, terugleggen van zomerdijken
4.
Extensivering en vernatting van getijdenbeïnvloede uiterwaarden (doelstelling 3)
5.
Ontwikkeing van ooibossen, rietvelden, wadden en ondiepten in getijdenbeïnvloede
uiterwaarden
6.
Verbetering van de connectiviteit
7.
Verwijderen van oeververdediging met verlaging van de oever

Inbrengen van inzichten uit de zg Alternatievenonderzoek door de deelstaat Niedersachsen
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Als reactie op het samenwerkingsaanbod en de planvoorstellen van de natuur- en milieuorganisaties heeft de deelstaat Niedersachsen een stuurgroep Ems ingericht, waarin de relevante actoren in
de Unterems naar een gemeenschappelijk gedragen oplossing zoeken. De opdracht van de stuurgroep om de haalbaarheid van de aanleg van een kanaal parallel aan de Ems tussen Papenberg en
Leer te onderzoeken, werd met de hydromorfologische beoordeling van alle relevante voorstellen om
de slib- en watersysteemproblemen met hetzelfde model en dezelfde criteria op te lossen, uitgebreid.
Deze onderzoeksopdracht onder leiding van de deelstaat Niedersachsen wordt “Alternatievenonderzoek” genoemd. Onder andere op basis van de uitkomsten van het project “Perspectieven Levende
Unterems” hebben de natuur- en milieuorganisaties het zogenaamde Kanaalidee teruggetrokken en
drie andere natuurontwikkelingsvoorstellen in het Alternatievenonderzoek in gebracht. In totaliteit
zullen de volgende maatregelen worden onderzocht:
• Bouw van een drempel in de stormvloedkering (WSD Wasser- und Schiffartsdienst)
• Getijdenpolders/bergingsgebieden (natuur- en milieuorganisaties, WSD)
• Verlenging van het estuarium door strijken van de stuw bij Herbrum met ﬂankerende maatregelen (natuur- en milieuorganisaties)
• Polders aan de monding van de Unterems (natuur- en milieuorganisaties)

Naar een saneringsconcept voor de Unterems

Binnen het kader van “Perspectieve Lebendige Unterems” is duidelijk geworden dat de ecologische
verliezen in de Unterems en haar oorzaken zo diepgaand zijn, dat een duidelijke verbetering daarvan
vergaande maatregelen vergt. Met geen van de onderzochte scenario’s was het mogelijk om de sliben zuurstofproblemen eenduidig op te lossen en de na te streven doelstellingen op korte termijn te
bereiken. Klaarblijkelijk kan het ecologische herstel van de Unterems waarschijnlijk alleen door een
combinatie van diverse grote ingrepen gerealiseerd worden. Alles overziend laten zich de uitkomsten van een saneringsconcept voor de Unterems als volgt samenvatten:
• De bereidheid om maatregelen met een groot ruimtebeslag door te voeren (meerdere honderden
hectare getijdenpolders)
• Ontwikkeling van estuariene ecotopen (minstens 380 hectare)
• Behoud van de estuariene dynamiek
• Aanleg van een grootschalig weidevogelgebied in het achterland van 350-500 hectare)
• Verbetering van bestaande weidevogelgebieden in de uiterwaarden

Wat kun je doen?
Samenvattend gesteld zijn er diverse maatregelen, waarvan de werkzaamheid op dit moment nog
onderzocht wordt. Daarbij horen enkele concrete voorstellen voor maatregelen, die in staat kunnen
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worden geacht om de ecologische situatie van de Unterems deﬁnitief te verbeteren. Afhankelijk van
de uitkomsten van het Alternatievenonderzoek van de deelstaat Niedersachsen wordt in 2014 besloten, welke van deze maatregelen toegepast gaan worden.
Uitgaande van de voorliggende keuze tussen verkleinen van het instromende debiet of vergroten
van het estuarium zijn een aantal principes toepasbaar om de rivier weer ruimte te geven. Er kan bovenstrooms van Papenborg, op plekken waar de eigendom- en beheersituatie dat toestaat, een fysiek
begin gemaakt worden met het aantakken van oude geulen (ﬁguur 4.7) zoals bij Diele, verzachten
van harde oevers en het wegnemen van zomerkades (ﬁguur 4.8) en lokale dijkterugleggingen (ﬁguur
4.9). De daarbij vrijkomende grond kan gebruikt worden om dijken te versterken of verleggen, of
gebruikt worden als grondstof voor de baksteenindustrie.
Een andere mogelijkheid is om plannen uit te werken voor het strijken van de stuw bij Herbrum,
waardoor de getijdenrivier met 7 tot 10 km verlengd wordt en waarmee de komberging toeneemt in
de situatie dat de vaargeul verdiept blijft (zie hoofdstuk 2). Door deze maatregel te combineren met
het aansluiten van enkele voormalige meanders krijgt het bovenstroomse deel van de Unterems
weer een geheel natuurlijke bovenloop, waarin de estuariene dynamiek langzaam overgaat in de
rivierdynamiek. De scheepvaart kan op het laterale kanaal afgewikkeld worden (zie principe 4.10).

Figuur 4.7 principeschets van het aantakken van een
voormalige getijdengeul aan de rivier. Links is de huidige
situatie verbeeld, waarin de geul aan beide zijden
afgesloten is van de rivier en niet onder invloed staat van de
getijdendynamiek, rechts is de geul aangesloten en binnen
bereik van het getij.
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Figuur 4.8 principeschets openen van zomerkaden in de Unterems

Figuur 4.9. Principeschets van het vergroten van de komberging
door het aanleggen van Tidepolder. Twee mogelijkheden zijn
afgebeeld: links een polder die dmv een sluisje een beperkte
hoeveelheid getijdenwater in- en uitlaat, rechts de situatie met
een grote opening waardoor er een compleet inter-getijdengebied
in de aangetakte polder ontstaat.

Figuren 4.10: principeschets
van het strijken van de stuw bij
Hebrum (boven in de schets)
en het aantakken van oude
meanders die in het gedeelte
tot aan volgende stuw bij
Bollingerfähr liggen. De rivier
wordt hierdoor 7 tot 10 km
verlengd. De scheepvaart wordt
via het bestaande zijkanaal
afgewikkeld en ondervindt geen
hinder.
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De invloed van de maatregelen op de waterhuishouding moeten goed opgelost worden, bijvoorbeeld
door maaiveldverlaging en door compensatie. De maatregelen kunnen in integrale gebiedsplannen
worden uitgewerkt, waarbij de inrichting mede wordt gericht op het vergroten van de recreatieve
toegankelijkheid, het benutten van de dijklichamen als routes, het verdere ontwikkelen van de band
tussen de dorpen en steden en de rivier. Er zouden buiten het rivierbereik alternatieve locaties gerealiseerd moeten worden voor de beschermde natuurwaarden (weidevogels, ganzen) in het kader van
de Natura 2000 gebieden.
Door de herinrichting te combineren met integrale gebiedsontwikkeling kunnen ecologische processen zoals het herstel van estuariene dynamiek en begrazing17 worden geïntroduceerd, in combinatie
met publieke toegankelijkheid en andere recreatieve voorzieningen. Daarmee kan het project een
krachtige impuls vormen voor de sociaal economische ontwikkeling van de streek.
Voorbeelden daarvan zijn onder andere te vinden in een rapportage Openstelling Loont, waarin cijfers over de positieve werkgelegenheidseffecten en bestedingen t.g.v. Nieuwe natuur in drie regio’s
langs de Nederlandse Rijn en Maas zijn vergeleken18. Het aantal toeristische overnachtingen in de
Gelderse Poort is in 10 jaar tijd mede daardoor verdubbeld.

17
18
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Zie de publicaties in 2012 rond de resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling in het Nederlandse Rivierengebied,
www.rijninbeeld.nl en www.maasinbeeld.nl
Openstelling Loont! Bureau Ruimte en vrije tijd, 2010 i.o.v. Minsterie van EZ en WNF

Afb 4.11 vliegeropname Dirk Oomen 2009, de Millingerwaard langs de Rijnoevers is een aantrekkelijk landschap om in te recreëren in
de Gelderse Poort terwijl de Rijn een belangrijke scheepvaartfunctie heeft en er industrie op de oevers plaatsvindt.
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Figuur 4.12 vogelvluchtschets Unterems
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C Projecten in de Eems
Zoals in hoofdstuk 2 al is uiteengezet is de situatie van het estuariene systeem in de zeearm redelijk.
De analyse is wel dat de troebelheid in dit grootschalige deel van het estuarium vergroot is en daardoor de primaire productie verminderd is en het voedsel minder goed bereikbaar; ook is het areaal
aan ondiepe geulen afgenomen. We hebben uit de veelheid van documentatie nog geen eenduidig
beeld kunnen vormen wat hiervan de oorzaken zijn en ook weten we onvoldoende of de ontwikkelingen het gevolg zijn van recente ingrepen of van ingrepen uit het verleden, zoals bv de landaanwinningen. Dien ten gevolge is niet te zeggen wat de beste herstelmaatregelen zijn. Er kunnen wel
no regret maatregelen geformuleerd worden, zoals het herstel van het tweegeulen systeem (zie
ﬁguur 4.14). Hierdoor neemt de variatie in waterdieptes toe en daarmee de variatie in stroomsnelheden, erosie- en sedimentatiegebieden etc.
De maatregelen waarvoor gekozen wordt, hoeven ook niet perse ecologische maatregelen te zijn,
maar kunnen ook projecten zijn met een ander doel (zie par. 4.2) die ecologische ontwikkeling als
‘nevenproduct’ hebben.

Figuur 4.13 Principe voor
de ontwikkeling van
het tweegeulensysteem.
In de oorspronkelijke
situatie kende de zeearm
een tweegeulensysteem;
bestaande uit een licht
slingerende, doorgaande
ebgeul en een onderbroken,
vrij rechte vloedgeul. Door
baggerwerkzaamheden
is de vloedgeul steeds
verder uitgediept en tot
een doorgaande, rechte
vaargeul geworden die
momenteel zowel door het
binnendringende vloedwater
als het uitstromende
ebwater wordt gebruikt. In
het voorstel voor herstel
van dit tweegeulensysteem
zou de voormalige ebgeul,
die nu geïsoleerd ligt en
vrijwel geen rol meer speelt
in de getijdenbeweging
(linkerﬁguur), weer worden
uitgediept en aangetakt aan
de vloedgeul (rechter ﬁguur).
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Het is daarom belangrijk om bij de geplande ingrepen (zoals de eventuele vaargeulverdieping naar
16,5 meter, onderhoudsbaggerwerk, Marconi) nauwlettend te kijken naar de effecten van ingrepen.
Als blijkt dat ingrepen negatieve effecten hebben, moeten ze worden aangepast zodat ze een positief effect hebben. Tegelijkertijd kan dan ervaring opgedaan worden door middel van projecten met
andere primaire doelstellingen, waarin de natuur kan meeliften (zie hierna).
Ontwikkeling van pilotproject rond Zeewier (voorstel van Wageningen UR, Plantresearch International, Willem Brandenburg)
In de projectbeschrijving van WUR is het volgende beargumenteerd:
• Zeewieren (oa Suikerkelp, Vingerwier of Zeesla) groeien uit tot grote meercellige individuen die
stromingssystemen zodanig kunnen beïnvloeden dat troebel water niet meer richting kwelders
en zandplaten gaan;
• Zeewieren nemen uit het systeem nutriënten op en leveren daarmee een bijdrage aan het helder
maken van water. Door het systeem zodanig te dimensioneren dat slechts een nader te bepalen
deel van de nutriënten worden opgenomen is er in helderder water weer een kans voor ééncellige
algenﬂora en is daarmee de basis gelegd voor het herstel van het Dollard foodweb;
• Door gebruik te maken van verschillende zeewieren is het mogelijk om een jaarrond

ﬁguur 4.14: Het veldstation in de Schelphoek. uit voorstel van Wageningen UR, Plantresearch
International, Willem Brandenburg
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functionerend ﬁlter aan te leggen. Voor de benutting van de te oogsten biomassa zoeken wij
belangstellende partners in de Eemsmondregio.
In dit projectidee is de opzet om mogelijke productie van zeewier in opstellingen in de buitendelta
gedurende twee seizoenen uit te proberen, waarbij de productie kan bijdragen aan de biobased
economy, de zeewierproductie impact heeft op de vertroebeling en habitats biedt voor de fauna. Het
gaat er tegelijkertijd om om een goed ruimtelijk beeld te ontwikkelen.

4.2 Projecten die een ander primair doel hebben maar wel mede gericht kunnen worden
op ecologisch herstel.

A Marconiproject bij Delfzijl.
Hier kan de versterking van de zeewering gecombineerd worden met kwelderontwikkeling
buitendijks en/of natuurontwikkeling tussen de twee keringen (Wisselpolders) en/of het herstellen
van de eb- en vloedscharen in de zeearm, wat geldt als een van de maatregelen om terug te
keren naar de Gulden snede in het Eemsestuarium. Ook kunnen bij de Pier van Oterdum de
zoetzoutovergangen terugkeren. Min of meer hetzelfde principe geldt voor de Groene dijk aanpak
bij de Dollard (zie paragraaf 4.1) die ook kan bijdragen aan de versterking van de zeewering en
natuurlijke weerstand tegen golfoploop. Het bouwmateriaal voor deze dijkversterkingen kan uit het
gebied zelf komen, zoals bijvoorbeeld het herstellen van ebgeulen of het verwerken van slib uit de
Unterems.

Figuur 4.15: uit Maritieme zone Delfzijl, 2012
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B Uitbreiding Eemshaven Zuidoost.
Dit kan gecombineerd worden met herstel van de monding van de Tjarriet, zodanig dat weer een
natuurlijke zoet-zout gradiënt ontstaat en vrije optrek van vis mogelijk is. Hetzelfde principe geldt
bij de Termunterzeildiep.
C Klimaatadaptatieprojecten, zoals tussen Eemshaven en Delfzijl.
Hier kunnen functiecombinaties worden gevonden van versterking van de zeewering met
natuurontwikkeling en verbetering van de toegankelijkheid. En er liggen kansen om de
zoetwatervoorziening van de regio te verduurzamen.
D Ontwikkeling van Tijdelijke Natuur op verworven maar nog niet uitgegeven bedrijfsterreinen.
Op niet uitgegeven haven- en bouwterreinen wordt vaak een natuur-werend beheer gevoerd om de
vestiging van beschermde soorten te voorkomen. Immers, als die soorten wel in het gebied neerstrijken kan dat problemen opleveren (compensatie of mitigatie) op grond van de Flora- en Fauna
wet. Door het aanvragen van een onthefﬁng Tijdelijke Natuur kunnen dergelijke problemen worden
voorkomen: op grond van de onthefﬁng krijgt de terreineigenaar op voorhand toestemming om beschermde soorten die zich “onverhoopt” op zijn terrein vestigen, te verwijderen op het moment dat
de schop de grond in moet. Omdat in het Eems Dollard Unterems nog veel terreinen
liggen die nog niet in gebruik zijn genomen door industrie of andere bedrijvigheid en omdat er ook
nog vele nieuwe plannen op stapel staan, kan met het ontwikkelen van Tijdelijke Natuur een ﬂink
areaal natuurgebied worden toegevoegd, onder andere in de Eemshaven, bij de Pier van Oterdum en
mogelijk ook aan de Duitse zijde. Dat areaal is weliswaar tijdelijk, maar de effecten zijn
positief omdat de nakomelingen (zaden, jonge dieren) zich vanuit een Tijdelijke Natuurgebied tot
ver daar buiten kunnen verspreiden.

4.3 Projecten die de betrokkenheid van mensen bij het gebied vergroten.

Dit zijn projecten die een wij-gevoel rond het grootscheepse herstel van de Eemsestuarium beogen,
waarbij ecologie hand in hand gaat met economische ontwikkelingen. De inspiratie ervoor komt uit
succesverhalen uit het Nederlandse rivierengebied en delen van de Waddenzee.

A Aanleg van een doorgaande wandel- of ﬁetsroute over de dijk, waar mogelijk; De Dollardroute is
vooral aan de Nederlandse zijde slecht ingericht op de ”genius of the place”, je kunt nauwelijks echt
uitkijken over het gebied. De deltadijken zijn een breuklijn in het landschap tussen binnen- en
buitendijks. Ze zijn maar hier en daar betreedbaar met een trap, maar een ﬁetsroute of struinroute
over de gehele kruin zou de beleefbaarheid van het gebied ﬂink kunnen vergroten, maar is
natuurlijk alleen daar mogelijk, waar dit niet leidt tot beïnvloeding van de Natura 2000 gebieden. De
bestaande kiekkaaste zoals bij Nieuw Statenzijl kunnen worden uitgebreid, met een gelijkwaardige
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kekke vormgeving, en gericht op de beleving van de ﬂyway. Ook kan de toegankelijkheid tot aan het
water hier en daar worden uitgebreid en er kunnen vaararrangementen worden ontwikkeld met
ondernemers. Aan de Duitse zijde is de recreatieve netwerk veel beter ontwikkeld, maar ook hier
ontbreken de toegangen tot de dijken en de rivieroevers en kunnen toegangen ontwikkeld worden.
B Ontwikkeling van de Reidehoeve; horeca- en verblijfsplekken met uitzicht over het gebied.
De Reidehoeve van Het Groninger landschap bij de Breebaart kan zich ontpoppen tot een
inspirerende bezoekerslocatie voor de Eems Dollardregio. Hier zouden ook exclusieve slimme
voorzieningen zoals de Waddendobber moeten komen om de trek van vissen en zeezoogdieren (de
swimway) te kunnen waarnemen, zoals bijzondere cameraopstellingen aan permanente vliegers, of
apparatuur waarmee de trek van vissen kan worden zichtbaar gemaakt. Er kan mee worden bereikt
dat mensen het belang van een helderder estuarium zelf gaan ervaren. In het Marconiproject kan in
de kwelders beleving en educatie plaatsvinden.
C Het introduceren of beter positioneren van charismatische sleutelsoorten die een bijdrage leveren
aan het begrip over het renatureren van landschappen. De ervaring leert dat grote groepen mensen
geraakt worden door het beleven van wild levende dieren zoals kluten, zeearenden, zeehonden,
bruinvissen en trekvissen zoals Steur en Fint, en hun homerange. Aan de Duitse zijde kan verkend
worden of renaturering kan plaatsvinden met zo wild mogelijk levende grazers die in natuurlijke
kuddeverband leven. Er zou uit deze kuddes moeten kunnen worden geoogst en en het vlees
verkrijgbaar op de menukaart in restaurants en hotels in de omgeving.

Afbeelding 4.16 Bijzondere verblijfsplekken met uitzicht
over het estuarium. Bassin d’Arcachon, Frankrijk
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