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Uitnodiging
Hoe kunnen we de Eems weer gezond maken?
Een jaar geleden lag
deze belangrijke vraag nog onbeantwoord op tafel.
Het antwoord is
hard nodig, want het is onze ambitie het tij voor
de Eems te keren.
Voor verbetering van de natuur en om de haven
s bereikbaar te
kunnen houden. Deze studie draagt oplossingsric
htingen aan en geeft
daarmee een begin van het antwoord en biedt
ons de kans om op
korte termijn werk te maken van ecologische verbe
tering in het Eemsestuarium. Daar vraagt het estuarium om, als bijzon
der natuurgebied,
als concentratiegebied van economische ontwi
kkelingen en als
onderdeel van onze leefomgeving.
Het Programma Naar een Rijke Waddenzee
heeft ons geholpen
en geeft in dit rapport een aantal antwoorden
. Antwoorden die
gevonden zijn door het beste van twee werelden
samen te brengen:
de daadkracht van de beleidsmakers, behee
rders, bedrijven en
belangenorganisaties en de kennis van de weten
schappers.
Wij vinden het van groot belang dat er concre
te maatregelen voor
ecologische verbetering in de studie zijn opgenomen
: maatregelen die
meteen in uitvoering kunnen, ook in de vorm van
pilots waar we van
kunnen leren. Wij beschouwen dit rapport als
een bouwsteen voor
een mogelijke uitvoeringsagenda waarmee we in
2014 van start gaan.
Hierin brengen we het Integraal Managementplan
(IMP) en Ecologie
en Economie in Balans samen.
Omdat we nog niet alles weten, ondersteunen
we het pleidooi voor
kennisverdieping in het rapport van harte. Weten
schappers zorgen
er voor dat de kennisontwikkeling doorgaat, zodat
meer (gedeelde)
inzichten ontstaan die we bij de uitvoering van
maatregelen weer
kunnen benutten.
Ecologische verbetering van het estuarium en
vergroening van de
economie begint met samenwerking over de grenze
n heen. Samen
werking tussen Nederland en Duitsland. Samen
werking tussen
bestuurders, beheerders, bedrijven, en ook tussen
uitvoering en onder
zoek. Alleen dan is het mogelijk om inzichten en kracht
en te bundelen.
Met de voorgestelde oplossingsrichtingen kan
de ecologische
verbetering in het Eems-estuarium nu van start
gaan. Iedereen die
heeft meegewerkt aan deze studie, danken wij van
harte. Wij nodigen
alle partijen die zich betrokken voelen bij het
wel en wee van het
estuarium uit om samen met ons de schouders
te zetten onder het
uitwerken van verbetermaatregelen voor het Eems
estuarium.
Henk Staghouwer (provincie Groningen)
Jaap Verhulst (ministerie van Economische Zaken
)
Louis
Schouwstra (Rijksw
aterstaat Noord-Nederland)
jaarrapportage
2012
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‘we willen nú werk
maken van structurele
ecologische verbetering,
met alle kennis die
beschikbaar is’

programmaplan Naar een rijke Waddenzee
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Bronnen:
• Uitkomsten van bijeenkomst met brede groep deskundigen op
14 juni en 11 november 2013
• Uitkomsten van bijeenkomsten met vijf experts op 30 september,
28 oktober en 11 november 2013
• Kennisdocument ‘De ecologische toestand van het Eems-estuarium
en mogelijkheden voor herstel’, D. Bos en anderen, 2012
• Koersdocument ‘Spelen met de gulden snede in het Eemsestuarium, kompas voor natuurlijke verhoudingen’, inclusief
inspiratiekaart, PRW en anderen, 2012
• Rapport ‘Maatregelenstudie Eems-Dollard Economie en Ecologie in
Balans, Hydrodynamische modelberekeningen en effectbepalingen
maatregelen herstel Eems-Dollard’, Royal Haskoning/DHV in
opdracht van Rijkswaterstaat, 2013.
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• Factsheets maatregelenstudie, Royal Haskoning/DHV in opdracht
van Rijkswaterstaat (bijlage bij dit document)
• Notitie ‘Functioneren van het voedselweb in het Eems-estuarium’,
van V.N. de Jonge, in opdracht van PRW, 2013
De hier genoemde bronnen maken op hun beurt gebruik van
vele andere bronnen. Net zoals onze gesprekspartners in de vele
gesprekken gebruik hebben gemaakt van wetenschappelijke
bronnen. Voor de leesbaarheid van het document houden we het
hier bij dit korte overzicht.

Aan dit document werkten mee:
Aan dit document hebben veel partijen meegewerkt, met
deelname aan bijeenkomsten, schriftelijk materiaal of
telefonisch consult:
• Altenburg & Wymenga
• Bioconsult
• Bureau Stroming
• Coalitie Wadden Natuurlijk+ (Het Groninger Landschap,
It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuur- en
Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting
Wad, Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming
Nederland en de Waddenvereniging)
• Deltaprogramma Waddenzee
• Deltares
• Gemeenten Eemsmond, Delfzijl en Oldambt
• Geomaticspark
• Groningen Seaports
• Imares
• Integraal Management Plan (IMP/IBP)
• LTO Noord
• Ministerie van Economische Zaken
• Programma Ecologie en Economie in Balans
• Project Lebendige Unterems (WWF, NABU, BUND)
• Project Marconi
• Provincie Groningen
• Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Zee en Delta
• Royal HaskoningDHV
• Samenwerkende bedrijven Eemsdelta
• TU Delft
• Waddenacademie
• Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest
• ZiltWater Advies
Twee Duitse organisaties hebben op 11 november een
bijeenkomst over dit document als toehoorder bijgewoond:
• Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten und Naturschutz (NLWKN)
• Wasser- und Schifffartsambt Emden (WSA)
Vijf experts hebben deze voorstudie intensief begeleid
met hun kennis en expertise:
• B. van Maren (Deltares)
• D. de Jong (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
• H. Winterwerp (Deltares)
• H. Mulder (RWS Water, Verkeer en Leefomgeving)
naar structurele ecologische verbetering in het eems-estuarium
• V. de Jonge
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1. Inleiding
De afgelopen jaren is veel kennis vergaard over de toestand van het Eems-estuarium. Een groot aantal partijen is van
mening dat verbetering noodzakelijk is en de uitvoering op korte termijn moet beginnen. Dat vraagt een gezamenlijke
uitvoeringsagenda.

Aanleiding:
werk maken van ecologische verbetering
Wetenschappers, beheerders, maatschappelijke partijen, bedrijven
en bestuurders zijn het erover eens: het ecosysteem van het Eemsestuarium vraagt dringend om verbetering. Het Programma naar
een Rijke Waddenzee (PRW) heeft de afgelopen jaren veel kennis
over het estuarium boven tafel gehaald. Kennis over het complexe
spel van getijdenstromen, zand en slib en de voedselketen. Over de
werking van een estuarium in goeden doen en de tekortkomingen
van nu. En over mogelijke manieren voor verbetering. Dat heeft
geleid tot het Kennisdocument en het Koersdocument (PRW, 2012).
Op meerdere fronten is er de wil om nú werk te maken van structurele
ecologische verbetering, met alle kennis die beschikbaar is:
•P
 rogramma Ecologie en Economie in Balans (E&E): dit programma
stelt uitvoeringsprogramma’s op voor verschillende thema’s
in het Nederlandse deel van het Eems-estuarium. E&E heeft
PRW gevraagd te helpen met een uitvoeringsprogramma voor
ecologische verbetering;
• Integraal Managementplan (IMP): Nederland en Duitsland werken
samen aan één plan voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) en Natura 2000 in het Eems-estuarium.
•R
 ijkswaterstaat: deze organisatie voert als KRW-maatregel
een onderzoek uit naar de slibhuishouding en verkent daarbij
verschillende scenario’s voor maatregelen.
•N
 atuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden: deze
partijen werken in verschillende samenstellingen aan concrete
verbeteringsprojecten.
De Regiekamer van PRW heeft het programmabureau opdracht
gegeven een voorstel voor een uitvoeringsagenda op te stellen.
Hiermee wil het programma lopende initiatieven inspireren en alle
partijen uitnodigen aan de slag te gaan.

Doel:
drie sporen voor een structurele aanpak
Deskundigen en partijen die betrokkenen zijn bij het estuarium
hebben het kennisdocument en het koersdocument vertaald
in effectieve maatregelen. Dat heeft een voorstel voor een
uitvoeringsagenda voor het Nederlandse deel van het estuarium
opgeleverd, gericht op structurele ecologische verbetering. Het
doel van de uitvoeringsagenda is: de oorzaken van de huidige

problemen in het ecologisch systeem structureel aanpakken. Voor
zover dat op dit moment kan, want de precieze oorzaken hebben
we slechts gedeeltelijk in de vingers.
De voorgestelde uitvoeringsagenda zet in op drie parallelle sporen:
• de samenwerking met Duitsland intensiveren en verbreden;
• op korte termijn beginnen met pilots en leren van de resultaten;
• de kennis over het systeem verder verdiepen om de werkelijke
oorzaken van de problemen aan te kunnen pakken

Totstandkoming:
proces met alle belanghebbenden
Deze uitvoeringsagenda is in drie stappen tot stand gekomen.
Als eerste stap hebben bestuurders van Rijk en regio hun wensen
voor de uitvoeringsagenda kenbaar gemaakt. Dat is gebeurd in
bijeenkomsten van het Programma Economie en Ecologie in Balans.
Met name twee wensen waren sturend voor het eindresultaat:
•R
 icht de uitvoeringsagenda op structurele verbetering van de ecologie.
• Wacht niet tot alle kennis beschikbaar is, maar begin nu met uitvoeren.
Als tweede stap hebben deskundigen van verschillende beheer- en
onderzoeksorganisaties in een aantal workshops hun kennis over
het Eems-estuarium gedeeld en vertaald in mogelijke maatregelen
voor structurele verbetering van de ecologie. Om gevoel te krijgen
voor de effecten van maatregelen, heeft Rijkswaterstaat een aantal
ingrepen verkend met modelberekeningen, in intensieve samen
spraak met de betrokken experts. Dat heeft in een gezamenlijke
beoordeling geresulteerd. De deskundigen hebben op basis daar
van suggesties voor de uitvoeringsagenda gedaan.
Als derde stap heeft PRW de inzichten van de deskundigen vertaald
in een voorstel voor een uitvoeringsagenda, met bijdragen van een
brede groep partijen die een rol spelen in het Eems-estuarium. Het
programma heeft daarbij invulling gegeven aan de wens van de
bestuurders om met alle kennis die nu beschikbaar is te beginnen met
de uitvoering, rekening houdend met de onzekerheden die er nog wel
zijn, en voorgesteld om tegelijkertijd de kennis te blijven verdiepen.
De voorgestelde uitvoeringsagenda is op 5 december 2013 aan
geboden aan Programma Economie en Ecologie in Balans en het
Integraal Managementplan.
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2. Aangrijpingspunten voor structurele
ecologische verbetering
In de afgelopen eeuw zijn fundamentele veranderingen in het Eems-estuarium opgetreden, met name in het getij, de
troebelheid en de primaire productie. Structurele verbetering van de ecologie vraagt aanpak van deze elementen.

Vier belangrijke problemen

Problemen en oorzaken op hoofdlijnen

De ecologische problemen in het Eems-estuarium hangen samen
met vier grote veranderingen die met name in de afgelopen eeuw
zijn opgetreden:

De structurele veranderingen in het getij, de troebelheid en de
primaire productie spelen niet overal in het estuarium even sterk:
• De verandering in het getij is verreweg het grootst in de
getijdenrivier, wat onder meer tot uitdrukking komt in een groter
getijverschil (verschil tussen laag- en hoogwater) en een grotere
getijasymmetrie (vloedstroom sterker dan ebstroom).
• De verandering in de primaire productie is het omvangrijkst in het
mondingsgebied, waar de productie fors is afgenomen.
• De troebelheid is in het gehele estuarium toegenomen.

1. Het getij hyperventileert.
2. Het water is zeer troebel, de primaire productie is sterk verminderd.
3. Zoet en zout zijn scherp van elkaar gescheiden.
4. Leefgebieden zijn niet groot, gevarieerd en gezond genoeg.
De eerste twee veranderingen hebben fundamentele verschuivingen
in het estuariene systeem veroorzaakt. Dit stelt in het hele estuarium
beperkingen aan een gezonde ontwikkeling van het ecosysteem. Deze
uitvoeringsagenda spitst zich toe op een structurele aanpak van deze
veranderingen in het getij, de troebelheid en de primaire productie.

De veranderingen in het getij en de troebelheid houden onder
meer verband met vaarwegverdiepingen en de continue baggeren stortwerkzaamheden. Ook de inpolderingen van kwelders en
oevergebieden hebben effect gehad, enerzijds op het getij (minder

eems estuarium in goede doen

getij in
rustige
oplossen
ademhaling vertoebel
ing
primaire
voedselproductie
is motor
ecosysteem
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zoet en
zout gaan
leefgebieden
geleidelijk
zijn groot,
in elkaar
gevarieerd
over
en gezond

demping) en anderzijds op de troebelheid (minder invang van slib).
Deze activiteiten hebben in het gehele estuarium plaatsgevonden of
vinden nog steeds plaats. Het effect is echter afhankelijk van de plaats
in het estuarium en kan heel verschillend uitpakken. De oorzaken
van de vertroebeling zijn nog niet goed begrepen. Rijkswaterstaat
voert hier onderzoek naar uit.

Aangrijpingspunten per deelgebied
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste problemen en de
(mogelijke) oorzaken in vier deelgebieden in het Eems-estuarium.
De indeling in de deelgebieden is gebaseerd op de gebiedsindeling
uit het BOEDE1 rapport, waar ook het kennisdocument gebruik van
heeft gemaakt. Met de vloedstroom mee:

De afname in de primaire productie hangt direct samen met
de toegenomen troebelheid. Algen, die aan de basis van de
voedselketen staan, hebben licht nodig om anorganisch materiaal
om te zetten in organisch materiaal en zuurstof (primaire productie).
Het organische materiaal vormt voedsel voor de kleinste organismen
in het estuarium, die op hun beurt weer voedsel vormen voor hogere
soorten. Grotere troebelheid betekent minder licht en daarmee
minder primaire productie.
1 Boede (1985) Biological research Ems-Dollard estuary by a survey of the ecosystem research during 1973 - 1982, Rijkswaterstaat communications 40: pp 1 - 182
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Mondingsgebied
Het mondingsgebied (zie kaartje beneden) is het breed uitwaaierende
en meest zeewaartse deel van het estuarium, tussen de Eemshaven
en Borkum. In het verleden stroomde het getij via meerdere grote
geulen in en uit het estuarium. Het karakter van dit meergeulenstelsel
is deels verloren gegaan. Het getijverschil is in dit gebied niet
wezenlijk veranderd. De troebelheid is wel toegenomen en daardoor
is de primaire productie waarschijnlijk fors afgenomen.2 De vaargeul
naar de Eemshaven is verschillende malen verdiept. Voor het
onderhoud vinden regelmatig bagger- en stortwerkzaamheden
plaats waarbij voornamelijk slibhoudend zand verwijderd wordt.
Veranderingen in de troebelheid op zee en in de stroomopwaartse
delen van het estuarium kunnen van invloed zijn op de troebelheid
in het mondingsgebied.
Het water in het mondingsgebied is in vergelijking met de andere
deelgebieden helder, maar de gehalten aan zwevend stof zijn hier
sinds het midden van de vorige eeuw verdubbeld. De toegenomen
troebelheid in het mondingsgebied heeft groot effect op de primaire
productie in dit gebied. In het verleden was de primaire productie in
het mondingsgebied mogelijk 2 tot 4 keer zo hoog als nu. Ook door
de grootte van het gebied vindt hier 80% van de primaire productie
van het estuarium plaats. Daardoor heeft deze afname grote invloed
op de voedselvoorziening voor de rest van het estuarium.
2 Een goed oordeel over de primaire productie vraagt een lange reeks meetgegevens. De omstandigheden in een
open estuarium kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen; trendveranderingen zijn daarom pas na een reeks van
jaren vast te stellen.
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Middendeel
Dit is het deel vanaf de Eemshaven tot iets voorbij het Duitse Knock,
begin Geiseleitdamm (zie kaartje boven). Hier begint het estuarium zich
te versmallen. De grootste verandering betreft hier de getijdengeulen.
In het verleden was sprake van een meergeulenstelsel rond de
zandplaat Hond-Paap, waarbij de ebstroom voornamelijk door de
geul ten westen van de zandplaat stroomde (Bocht van Watum) en
de vloedstroom voornamelijk door de geul aan de oostkant. In het
begin van de 20e eeuw is de vaarweg verlegd van de ebgeul naar de
vloedgeul (Oost Friesche gaatje) wegens verondieping van de Bocht
van Watum. De nieuwe vaargeul is verschillende malen verdiept. De
Bocht van Watum heeft zijn functie als ebgeul gaandeweg verloren
en slibt geleidelijk dicht. Hierdoor verschuift het getijdensysteem naar
een estuarium met één geul. Het effect hiervan op de ecologie is nog
onbekend.
Om de vaargeul van Eemshaven naar Delfzijl en Emden op diepte
te houden, vinden voortdurend bagger- en stortwerkzaamheden in
het middendeel plaats. De huidige stortstrategie is erop gericht het
gebaggerde slib zo te storten dat het direct door het water verspreid
wordt. Mogelijk is dat de oorzaak van het feit dat de troebelheid
in het middendeel hoger is dan voorheen. Het effect daarvan op
de primaire productie van het estuarium is relatief klein, omdat het
middendeel in absolute zin een beperkte bijdrage aan de totale
productie van het estuarium levert. Dit komt doordat dit deel van het
estuarium van oudsher al veel troebeler en vele malen kleiner dan het
mondingsgebied is. De ecologische betekenis van het middengebied
zit vooral in de platen die afwisselend overstromen en droogvallen.
Op de plaat Hond-Paap groeide in het verleden groot zeegras. Dat is
zeer recent vrijwel verdwenen.
naar structurele ecologische
programmaplan
verbetering
Naar in
een
het
rijake
eems-estuarium
Waddenzee
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Dollard
De Dollard is een forse buidel aan het estuarium en bestaat uit
uitgestrekte kwelders, slikken en platen (zie kaartje hieronder). Dit
deel is een belangrijk leef- en opgroeigebied voor vogels en vissen. De
wadplaten en de geulen in de Dollard slibden tot 1985 duidelijk aan. De
Dollard was daarmee te beschouwen als natuurlijke slibvang voor het
Eems-estuarium. Jarenlang diende de Dollard ook als stortplaats voor
baggermateriaal. Sinds 1984 wisselen erosie en opslibbing elkaar af.
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Ook is het aantal geulen in de Dollard afgenomen. Misschien is de
Dollard ‘volgeslibd’ en heeft het gebied zijn functie als natuurlijke
slibvang verloren. Zeker is dat niet. Dit zou een oorzaak kunnen zijn
voor de toegenomen troebelheid in dit deel van het estuarium, naast
de bagger- en stortwerkzaamheden

Getijdenrivier

Accenten in de aanpak van problemen

De getijdenrivier (zie kaartje hieronder) is het meest stroomopwaartse
deel van het estuarium, van Emden tot de stuw bij Herbrum (zie
onderstaand plaatje). In dit deel van het estuarium is het getij sterk
veranderd. In 1930 bedroeg het getijverschil bij Papenburg 1,7 meter,
nu 3,5 meter. Ook is het getij ‘asymmetrischer’ geworden: tijdens
vloed stroomt het water sneller dan tijdens eb. Deze veranderingen
zijn zo groot dat sommige experts spreken van een ‘regimeshift’.
De oorzaak is waarschijnlijk dat de getijdenrivier met name in de
afgelopen eeuw korter, smaller en dieper is geworden: korter door
stuwen en het rechttrekken van bochten in de vaarweg, smaller door
inpolderingen en dieper door het uitbaggeren van de vaargeul. De
rivier is hierdoor minder goed in staat om het getij te dempen. In een
deel van de getijdenrivier ligt bovendien sinds enige tijd een dikke laag
vloeibaar slib op de bodem. Deze laag is zo glad dat het getij veel
gemakkelijker de rivier in stroomt.
In de getijdenrivier is de troebelheid van nature het grootst: hier
ligt het troebelheidsmaximum van het estuarium. Juist in dit deel
van het estuarium is de troebelheid ook het sterkst toegenomen.
Het gehalte zwevend stof aan het wateroppervlak bedroeg in de
jaren zestig ongeveer 150 mg/l en nu 1000 mg/l of een veelvoud
daarvan.3 De rivier is tussen mei en oktober over een lengte van 1525 kilometer vrijwel zuurstofloos. Met name voor zalmachtigen, die
juist in de zuurstofloze periode de rivier optrekken om te paaien,
vormt deze extreem troebele zone een onneembare barrière. Ook
andere waterdieren kunnen in dit deel van de rivier dan niet leven.

De structurele veranderingen in getij en vertroebeling hebben in de
vier deelgebieden tot heel verschillende problemen geleid. Daarom
zal ook de aanpak van de problemen verschillende accenten per
deelgebied vragen.
Zo vraagt verbetering van de primaire productie in het estuarium
maatregelen om de troebelheid in het mondingsgebied te
verminderen. In andere deelgebieden zal het nauwelijks mogelijk zijn
de primaire productie substantieel te beïnvloeden. Voor de vismigratie
is het noodzakelijk de extreme troebelheid in de getijdenrivier
aanzienlijk te verminderen. Ook om het getij in een rustiger adem
haling te brengen, zijn in de eerste plaats maatregelen langs de
getijdenrivier nodig. Eventueel herstel van het meergeulensysteem
zal met name spelen in het mondingsgebied en het middendeel. Het
probleem van de mogelijk volgeslibde Dollard vraagt waarschijnlijk
maatregelen in de Dollard zelf.
Het is belangrijk deze accenten te kennen om de problemen effectief
aan te kunnen pakken. Op korte termijn kan het echter ook nuttig
zijn pilotmaatregelen uit te voeren op locaties die misschien niet de
meest effectieve zijn, omdat het dringend nodig is ervaring op te
doen in de praktijk: leren door doen.

3 De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel. Altenburg & Wymenga, 2012.
Kennisdocument.
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3. Voorstudie:
inzichten in maatregelen en effecten
Een groep deskundigen heeft een aantal maatregelen verkend, met modelberekeningen en expertoordelen. De resultaten
hebben aanwijzingen gegeven voor een effectieve invulling van de uitvoeringsagenda.

Voorstudie
In 2013 hebben deskundigen op het gebied van ecologie,
slibhuishouding en waterhuishouding en vertegenwoordigers
van beleid- en beheerorganisaties zich gezamenlijk gebogen over
mogelijke maatregelen voor structurele verbetering van het Eemsestuarium. Het accent lag op maatregelen die het getij beïnvloeden,
door het estuarium langer, breder en ondieper te maken. De
aanname was dat met dergelijke maatregelen zowel het getij als de
troebelheid te beïnvloeden zijn.
Omdat Duitse collega’s al op zoek zijn naar dergelijke maatregelen in
het Duitse deel van het estuarium, hebben de betrokken partijen in
de voorstudie vooral gekeken naar maatregelen in het Nederlandse
deel van het estuarium. Voor de uiteindelijke uitkomsten is het
noodzakelijk om weer naar het estuarium als een geheel te kijken.
Met deze gedachten hebben de deskundigen en betrokkenen de
volgende kansrijke maatregelen voorgesteld:

helder & productief
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0. 	Gezamenlijk Nederlands-Du
itse aanpak
1. 	Herstel meergeulensystee
m
2. 	Komberging vergroten
3. 	Zoetwatertoevoer aanpassen
om
de troebelheid te verminderen
4. 	Nieuwe meander om de rivi
er te verlengen
5. 	Monding vernauwen of ondie
per maken
6. 	Diepzeehaven aanleggen en
anders
varen (estuarium naar natuurlij
ke diepte)
7. 	Meer weerstand door groots
chalige
verruwing van de bodem
8. 	Slim omgaan met slib
9. 	Marconi (lopend project)
10. Bewustwording en trots

Modelberekeningen
Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft voor zes van de elf
maatregelen het effect op het getij laten bepalen met een model
(Delft 3D). Experts hebben op basis van de modeluitkomsten het
effect op de slibhuishouding geschat. Dit is gedaan om gevoel te
krijgen voor de mate waarin het getij zich laat beïnvloeden en het
effect daarvan op de troebelheid.
De zes maatregelen zijn voor de modelstudie als voorbeeld concreet
ingevuld. Dat is nodig om het model te kunnen laten rekenen. De
maatregel monding vernauwen is beoordeeld op basis van eerdere
modelberekeningen voor de Westerschelde. De modelberekeningen
zijn gebruikt als gevoeligheidsanalyse: ze maken een globale
vergelijking tussen maatregelen mogelijk. De berekeningen geven
echter niet het exacte effect weer. Het model geeft een indicatie en
laat alleen de effecten zien die direct na uitvoering van de maatregel
optreden. Met name bij grote ingrepen kunnen de effecten in de
loop van de tijd aanzienlijk veranderen.

Inzichten op hoofdlijnen
Uit de modelstudie blijkt dat het getij moeilijk te beïnvloeden is met
maatregelen in het mondingsgebied of het middendeel. Hier zijn
zeer ingrijpende maatregelen nodig om een substantieel effect te
bereiken: grotere ingrepen dan in de modelstudie verkend zijn. Ook
is op basis van de modelstudie het effect op de troebelheid nog niet
goed in te schatten.

Een aantal maatregelen lijkt niettemin kansrijk om nader te verkennen:
nieuwe meander, herstel meergeulenstelsel, diepzeehaven aan
leggen en anders varen (estuarium naar een natuurlijke diepte),
grootschalige verruwing en komberging vergroten. Ook heeft de
voorstudie aangrijpingspunten opgeleverd om het systeem beter te
leren begrijpen door enkele nieuwe maatregelen te onderzoeken. In
vervolgonderzoek is het van belang ook de effecten van meerdere
maatregelen samen te bepalen.
De kennis over de structurele oorzaken van de ecologische problemen
in het Eems-estuarium is hiermee nog volop in ontwikkeling. Toch
zien de deskundigen ook kansen om de troebelheid op korte termijn
te beïnvloeden: door een slimme baggerstrategie te ontwikkelen,
meer ruimte te creëren om slib in het estuarium te laten bezinken en
te verkennen of het mogelijk is slib uit het systeem te verwijderen.
Dergelijke maatregelen geven weliswaar geen antwoord op de
structurele problemen, maar kunnen wel een positieve bijdrage
leveren aan het ecologisch functioneren van het estuarium.
Om maatregelen succesvol uit te kunnen voeren zijn twee andere
typen maatregelen noodzakelijk: intensieve samenwerking tussen
Nederland en Duitsland en investeren in bewustwording en trots bij
de omgeving.

naar structurele ecologische verbetering in het eems-estuarium

15

Samenwerking
Nederland-Duitsland
Deze ‘maatregel’ moet volgens alle deskundigen
en betrokkenen met stip bovenaan staan.
Intensieve samenwerking tussen Nederland
en Duitsland zien zij als voorwaarde voor
succesvolle verbetering van het estuarium.
De samenwerking moet zich richten op:
- gezamenlijke kennisontwikkeling
(oorzaken en problemen);
- gezamenlijke streefbeelden voor ecologie,
economie, kustveiligheid en een leefbare regio;
- gezamenlijke planvorming en financiering van
de uitvoering.
Het centrale doel: een ecologisch én
economisch duurzaam estuarium.
De succesvolle samenwerking tussen
Nederland en België in het Scheldeestuarium kan als inspiratie dienen.

Inzichten per maatregel
De voorstudie en de modelstudie hebben de volgende resultaten per
maatregel opgeleverd4:

1. Herstel meergeulensysteem
Verkend is herstel van het meergeulensysteem rond de plaat HondPaap. Daaruit blijkt dat de maatregel in deze vorm waarschijnlijk te
klein is om het getij substantieel te beïnvloeden. Ook kleinere getij
veranderingen kunnen echter invloed hebben op de troebelheid,
als het circulatiepatroon van slib verandert. Hier kan meer inzicht in
ontstaan door deze maatregel op te nemen in het onderzoek naar de
slibhuishouding van Rijkswaterstaat.
4 Een volledige beschrijving is te vinden in het rapport “Maatregelstudie E&E in balans, hydrodynamische
berekeningen en effectbepaling herstelmaatregelen Eems-Dollard” van Royal HaskoningDHV (november 2013). De
studie is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
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Werk aan de
getijdenrivier
Op de getijdenrivier is het
getij sterk veranderd.
Experts zijn van mening da
t maatregelen langs
de getijdenrivier het mees
t effectief zijn om
het getij in het hele estua
rium in een rustiger
ademhaling te brengen.
Verschillende Duitse overh
eden en natuur- en
milieuorganisaties inventar
iseren op dit moment
maatregelen voor structur
ele ecologische
verbetering langs de Eems
-rivier. Een deel
van de maatregelen langs
de getijdenrivier
heeft ook een positief effec
t op de ademhaling
van het getij. Voorbeelden
zijn: nieuwe
kombergingsgebieden toe
voegen (voor opvang
van de vloedstroom en slib
), wisselpolders
aanleggen en de maatregele
n die de stroming
kunnen remmen. Deze ma
atregelen zijn nog
onderwerp van onderzoek
.

2. Komberging vergroten
Verkend is het effect van een nieuw kombergingsgebied aan de
zuidrand van de Dollard. Uit de voorstudie blijkt dat een kombergings
gebied als slibvang werkt. Dat heeft lokaal effect op de troebelheid.
Omdat het vooral wenselijk is de troebelheid in het mondingsgebied
te verminderen, is een kombergingsgebied ten noorden van Delfzijl
naar verwachting effectiever. Het gebied verliest zijn functie als
slibvang zodra het vol slib zit.
De discussie over deze maatregel heeft geleid tot het idee van
wisselpolders: hierbij wordt steeds een ander gebied als tijdelijke
slibvang aan het estuarium verbonden, waarbij het ook als leefgebied
dienst doet. Zodra het gebied ‘vol’ is, wordt het afgetakt en is het
weer beschikbaar voor economisch gebruik, bijvoorbeeld voor
landbouw. Het opgeslibde gebied is door de hogere ligging minder
kwetsbaar voor overstromingen en zoute kwel. Afhankelijk van de
samenstelling van het slib kan ook de bodemkwaliteit verbeteren.
Het getij is waarschijnlijk effectiever te beïnvloeden door
kombergingsgebieden langs de getijdenrivier toe te voegen. Dat kan
positief zijn voor het gehele estuarium (zie kader).

naar structurele ecologische
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3. Zoetwatertoevoer aanpassen (troebelheid)
Verkend is of de slibbelasting van de Dollard te verminderen is door
meer zoet water via dit gebied af te laten wateren en het zoute
water terug te dringen. De zoetwaterstroom die nu uitmondt in
de haven van Delfzijl is in het model verlegd naar de Dollard. Het
effect op de Dollard lijkt zeer beperkt. De deskundigen verwachten
wel een ander voordeel: in de haven zal minder slib bezinken als er
geen zoet water meer instroomt. Hierdoor is minder baggerwerk
nodig en daarmee ook minder stortwerk. Dat is gunstig voor de
ecologie en leidt tot lagere baggerkosten. De resultaten worden
gebruikt in fase 2 van project Marconi, dat gericht is op ruimte voor
(tijdelijke) natuurontwikkeling en economie rond Oosterhorn.

af. De experts kunnen deze uitkomst nog niet goed verklaren. De
aanleg van de meander heeft aanzienlijke gevolgen voor de huidige
natuurwaarden van de Dollard.

4. Nieuwe meander
Verkend is verlenging van de getijdenrivier door een nieuwe grote
meander door de Dollard aan te leggen. De getijdenrivier wordt
daarvoor bij Emden met een sluis afgesloten van het middendeel.
Dit is de enige maatregel die in de modelstudie een aanzienlijk effect
op het getij laat zien: de getijdenslag tussen Pogum en Papenburg
neemt volgens de modelberekeningen met ongeveer een meter

helder & productief

18

Ook is verkend of het getij op kleinere schaal te beïnvloeden is door
stuwen of sluizen in de zijriviertjes van het estuarium landinwaarts te
verplaatsen. Dit is specifiek verkend voor de Westerwoldse Aa. Een
dergelijke ingreep blijkt hier niet effectief te zijn. De benedenloop
van de Westerwoldse Aa zou onder de huidige omstandigheden
bovendien troebeler worden.

5. Monding vernauwen (ondieper maken)
Verkend is hoe het getij in het estuarium verandert als het
mondingsgebied deels wordt afgesloten. Het effect van deze
maatregel is niet met het model berekend, maar wel door de experts
beoordeeld een de hand van studies voor de Westerschelde. De
effecten zijn volgens deze studies zeer gering. In het mondingsgebied
van het estuarium is het getij alleen met zeer grootschalige ingrepen
te beïnvloeden.
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8. Slim omgaan met slib
Verkend is of de vertroebeling ook direct aan te pakken is, zonder het
getij te beïnvloeden. De experts hebben verschillende mogelijkheden
aangedragen: anders baggeren en storten, slib invangen en slib uit
het estuarium halen en afzetmogelijkheden zoeken. De experts
adviseren experimenten uit te voeren om meer inzicht te krijgen in
het effect van slibvanggebieden en wisselpolders.

9. Marconi
Het project Marconi is in deze voorstudie niet aan een beoordeling
onderworpen, omdat de haalbaarheid en effectiviteit recent al in
andere kaders zijn onderzocht. Marconi is bovendien als lopend
project beschouwd. De deskundigen hebben geadviseerd dit project
te benutten voor maatregel 10, om de bewustwording en de trots
rond het Eems-estuarium te stimuleren.

6. Aanleg diepzeehaven en anders varen
Verkend is hoe het getij verandert als de vaargeul in het mondings
gebied en het middendeel ondieper worden. De gedachte hierachter
is dat bij een haven buitengaats minder grote schepen het estuarium
in hoeven te varen en minder diepe geulen nodig zijn. Met de
modelberekeningen is onderzocht of het effectief is in die situatie
drempels in de geulen aan te brengen, om het getij af te remmen.
Dat blijkt geen effect te hebben. Als de geulen over de gehele
lengte een natuurlijker diepte krijgen, door het baggeren sterk te
verminderen of zelfs geheel te stoppen, kan wel een positief effect
op het getij ontstaan, maar zeker is dat niet. De deskundigen geven
aan dat deze maatregel een nadere verkenning verdient.

7. Verruwing van de bodem
Verkend is of het getij een rustiger ademhaling kan krijgen als de
vloedstroom meer weerstand ondervindt. Het effect van deze
maatregel is niet met het model berekend, maar wel door de experts
beoordeeld. Zij zijn van mening dat het niet zinvol is de bodem
lokaal te verruwen. Dat kan zelfs averechts effect hebben, omdat
het water een gemakkelijker weg om de hindernis zal zoeken en
stroomversnellingen kunnen ontstaan. De experts verwachten
dat grootschalige verruwing wel effectief kan zijn. Zij raden aan
in vervolgonderzoek te verkennen wat het effect is als de gladde
sliblaag op de bodem van de getijdenrivier verwijderd zou worden.
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10. Bewustwording en trots
Verkend zijn manieren om te stimuleren dat bewoners, recreanten,
bedrijven en overheden trots worden op het Eems-estuarium en
zich bewust worden van de kansen van ecologische verbetering. De
experts verwijzen naar het rivierengebied waarbij een mentale omslag
van ‘last van het water’ naar ‘leven met water’ heeft plaatsgevonden.
Bewoners zijn daar weer trots op het gebied, recreanten komen graag
van de nieuwe natuur genieten en het toeristisch bedrijfsleven ziet
mogelijkheden voor investeringen. Het Groninger Landschap en de
Waddenvereniging hebben vergelijkbare mogelijkheden voor het Eemsestuarium gebied beschreven in het rapport ‘Realisatieprogramma
Eems Dollard Unterems’. De experts adviseren de inspanningen zo veel
mogelijk te verbinden met concrete projecten: die maken zichtbaar
waar de omgeving trots op kan zijn.

naar structurele ecologische verbetering in het eems-estuarium
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4. Voorstel:
uitvoeringsagenda voor
structurele ecologische verbetering
De partijen rond het Eems-estuarium willen werken aan structurele verbetering van de ecologie. Programma naar een
Rijke Waddenzee stelt een uitvoeringsagenda voor met inzet op drie sporen: een gezamenlijk Duits-Nederlandse basis, snel
beginnen met verbeteren en de kennis verder verdiepen. Dit voorstel kan als input dienen voor het Integraal Managementplan
en het uitvoeringsprogramma van Ecologie en Economie in Balans.

Uitgangspunten
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft op verzoek
van bestuurders van Rijk en regio een uitvoeringsagenda voor de
structurele verbetering van het Eems-estuarium voorgesteld. De
voorgestelde agenda geeft invulling aan twee belangrijke wensen
van de bestuurders:
• Richt de uitvoeringsagenda op structurele verbetering van de
ecologie.
• Wacht niet tot alle kennis beschikbaar is, maar begin nu met
uitvoeren.

Structurele verbetering vraagt goed inzicht in de processen die
bepalend zijn voor het ecosysteem, maar dat inzicht zal nooit volledig
zijn. Daarom stelt PRW voor te beginnen met de uitvoering van pilots
en geen-spijt-maatregelen, gebruikmakend van alle kennis die nu wel
beschikbaar is, en parallel daaraan de kennis verder te verdiepen.
Het estuarium van de Eems ligt deels in Duitsland en deels in
Nederland. Structurele verbetering is alleen mogelijk als beide landen
hierin investeren, op basis van gedeelde inzichten en plannen.
Daarom beschouwt PRW intensieve en brede samenwerking
tussen Nederland en Duitsland als essentieel onderdeel van de
uitvoeringsagenda.

spoor 3: kennis verdiepen
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MIRT

E&E

IMP

spoor 2:
nu beginnen met verbeteren

E&E

spoor 1: Gezamenlijk duits-nederlandse basis

Spoor 1: Gezamenlijk Duits-Nederlandse basis
Dit spoor leidt naar gezamenlijke streefbeelden en gedeelde inzichten
in Nederland en Duitsland.

Maatregel: krachtig samenwerkingsverband
Nederland-Duitsland
Het doel is intensieve samenwerking tussen politiek, overheden,
maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven in Nederland en
Duitsland. De samenwerking richt zich op een gezamenlijk streefbeeld
en een gezamenlijk onderzoeksprogramma, gezamenlijke maatregelen,
monitoring en evaluatie en gezamenlijke financiering daarvan. De
samenwerking in het Schelde-estuarium dient als inspiratie.
Een goede stap is gezet met het IMP, een initiatief van de Nederlandse
en Duitse overheden. Binnen het IMP werken zij gezamenlijk de
doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water uit. Voor de
uitvoering stellen de beide landen ieder een eigen beheerplan op.
Zij stellen een samenwerkingsovereenkomst op om de plannen
onderling goed af te stemmen.
De samenwerking in het IMP is echter op een aantal punten te
optimaliseren. Verschillende partijen hebben het IMP opgeroepen
de uitvoering van de maatregelen echt gezamenlijk invulling te
geven. Ook is aan de initiatiefnemers van het IMP gevraagd meer
ruimte te creëren voor het informele proces, door natuur- en
milieuorganisaties, beheerders en belanghebbenden in het gebied
te laten participeren. Deze voorstudie illustreert dat structurele
verbetering van de ecologie van het Eems-estuarium alleen mogelijk

is door ook de opgaven voor de economische ontwikkeling in het
gebied, duurzame kustveiligheid en de leefbaarheid van de regio in
beschouwing te nemen.
Om deze redenen hebben verschillende partijen tijdens de voorstudie
geadviseerd gezamenlijke Nederlands-Duitse streefbeelden voor
het Eems-estuarium te formuleren, niet alleen voor ecologie maar
ook voor economie en kustveiligheid. Ook hebben zij aanbevolen
het samenwerkingsverband in het IMP te verbreden, door naast
de havens ook andere economische dragers voor ecologische
verbetering te betrekken. Een meer structurele samenwerking tussen
Nederland en Duitsland kan de nu nog informele samenwerking
tussen onderzoeksinstellingen een betere borging geven.
Het IMP kan door zijn formele basis de springplank zijn naar verdere
samenwerking. Het IMP kan hier een leidende rol in vervullen. De
manier van samenwerken binnen Ecologie en Economie in Balans
kan een goede inspiratiebron zijn. Voor de kwaliteitsborging is het
wenselijk een ‘tafel van vrijdenkers’ te organiseren die het proces en
de resultaten van tijd tot tijd vanuit nieuwe invalshoeken belichten
en verrijken.
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten een MIRTonderzoek voor het Eems-estuarium uit te voeren. Dit onderzoek
kan voor Nederland een geschikt instrument zijn om samen met de
Duitse partners verder te zoeken naar kansen om de oorzaken van
het verstoorde estuarium weg te nemen.
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Spoor 2: Nu beginnen met verbeteren

Maatregel: innovatieve bagger- en stortstrategie

staan en wordt een oplossing kansrijker. Aandachtspunt is de
vraag of het onttrekken van slib tot ‘slibhonger’ leidt en juist een
aanzuigende werking op slib zal hebben. Deze vraag krijgt invulling
in het vervolgonderzoek (spoor 3).

Het doel van deze maatregel is te komen tot nieuwe manieren
van baggeren en storten die het water minder troebel maken en
economisch gunstig zijn.

Bij succes is de pilot samen met Duitsland uit te breiden met regulier
baggerwerk in de vaargeulen elders in het estuarium.

Dit spoor leidt tot een snelle start, praktijkervaring en zichtbare
resultaten.

De vaarwegbeheerders in het Eems-estuarium garanderen een
minimale vaardiepte in de vaargeulen. Dit vereist regelmatig kost
baar baggerwerk, aan zowel Nederlandse als Duitse zijde. Deze
kosten zijn verbonden met het economisch gebruik van het Eemsestuarium. De maatregel is gericht op het zoeken van een oplossing
die economisch gunstiger is én een bijdrage levert aan de ecologische
verbetering.
Groningen Seaports wil het voortouw nemen om als pilot een nieuwe
en duurzame baggerstrategie voor de havens te ontwikkelen. Zij
nodigt partijen uit om de baggerstrategie gezamenlijk te innoveren.
Minder baggeren, anders storten en nieuwe mogelijkheden voor
de afzet van slib bieden perspectief. Wanneer het slib elders nuttig
gebruikt kan worden, komen tegenover de kosten ook baten te
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Maatregel: slibvang Dollard
Het doel van deze maatregel is de functie van de Dollard als slibvang
te herstellen, om de vertroebeling in het estuarium te verminderen
en de primaire productie te stimuleren. Aandachtspunt is de huidige
natuurwaarde van de Dollard.
Waterschap Hunze en Aa’s en Het Groninger Landschap bereiden
als eerste stap een pilot voor waarbij ze slib uit het gebied halen en
dit verwerken in de Groene Dollard Dijk. Daarbij wordt onderzocht
of het benodigde slib te winnen is door dichtgeslibde geulen en
slenken in de Dollard te reactiveren. Ook de slibvangfunctie van
polder Breebaart is op die manier te reactiveren. Door hier een
monitoringsprogramma aan te koppelen levert de pilot ook meer
kennis op.

Daarnaast is meer kennis nodig over de slibvangfunctie van de
Dollard nu en in het verleden (zie spoor 3). Eventuele verbetering
van de slibvangfunctie van de Dollard vraagt afstemming met het
gebruik van het gebied en de natuurdoelstellingen. Het Groninger
Landschap neemt het belang van de slibvangfunctie mee in het
nieuwe beheerplan voor de Dollard.
De kansrijkheid van het verbeteren van de slibvangfunctie van de Dollard
is ook afhankelijk van de afzetmogelijkheden van het slib. Daarom
hangt deze maatregel nauw samen met de maatregelen ‘Slim met slib’.

Maatregel: slibvang Bocht van Watum en omgeving
Het doel van deze maatregel is de Bocht van Watum te optimaliseren
als slibvang, om de troebelheid in het mondingsgebied te
verminderen. Deze voormalige ebgeul slibt langzaam dicht en
functioneert daarmee als slibvang. Mogelijk is de slibvangfunctie
van dit gebied te versterken door slib uit de geul te verwijderen
of door in de omgeving komberging te realiseren. Dit kan ook
gunstig zijn om de erosie van de plaat Hond-Paap tegen te gaan en
leefomstandigheden voor zeegras te verbeteren.

Aan deze maatregel is een onderzoeksvraag gekoppeld: is
het mogelijk de slibvangfunctie van de Bocht van Watum te
verbeteren en wat is het effect daarvan op de vertroebeling in het
mondingsgebied? Deze vraag krijgt invulling in spoor 3.

Deze maatregel heeft ook raakvlakken met het verbeteren van de
kustverdediging tussen Eemshaven en Delfzijl. De drie noordelijke
waterschappen en het Deltaprogramma buigen zich over de vraag
hoe de kustveiligheid langs de Waddenzeekust en het Eems-estuarium
te verbeteren is. In een projectoverstijgende verkenning wordt ook
de optie onderzocht of dijkversterkingen met slib mogelijk zijn en of
de kustzone op een natuurlijke manier op te hogen is door slib in te
vangen in kombergingsgebieden of wisselpolders. Dat biedt kansen
om ecologische verbetering van het estuarium te koppelen aan
kustveiligheid. Actieve inzet van PRW en E&E is nodig om de combinatie
met ecologische doelen binnen de planning mogelijk te maken.
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Maatregel: slim met slib
Het doel van deze maatregel is manieren te vinden om slib uit het
estuarium te halen, om de troebelheid te verminderen. Te denken valt
aan stortlocaties op zee of de afzet van slib binnendijks. Binnendijkse
locaties kunnen aantrekkelijk zijn als combinaties met bijvoorbeeld
bodemverbetering voor de landbouw, ophoging van laaggelegen
polders ten behoeve van de veiligheid of dijkversterkingen mogelijk
zijn. Zo ontstaan ook andere maatschappelijke baten.
Economisch gunstige oplossingen, waarbij de opbrengst van het slib op
weegt tegen de kosten van baggeren en transport, zullen zeer kansrijk
zijn. De resultaten van deze maatregel dragen ook bij aan de maatregelen
‘innovatieve stort- en baggerstrategie’ en ‘slibvang Dollard’.
Groningen Sea Ports doet een eerste aanzet voor innovatie in de
afzet van slib, maar hier is meer inspanning voor nodig. Innovatieve
oplossingen vragen ook samenwerking met Rijkswaterstaat en het
baggerende bedrijfsleven.

Maatregel: wisselpolders
Het doel van deze maatregel is de haalbaarheid van tijdelijke
kombergingsgebieden (wisselpolders) te verkennen door middel van
pilots. Een wisselpolder wordt tijdelijk als kombergingsgebied aan het
estuarium verbonden zodat er slib kan bezinken. Zodra het gebied
vol is, wordt het weer losgekoppeld en kan een nieuwe wisselpolder
in werking treden. Een wisselpolder kan een functie voor natuur of
landbouw krijgen. Kansrijke locaties voor pilots op korte termijn zijn
de mogelijke dijkverlegging tussen Eemshaven en Delfzijl (zie slibvang
Bocht van Watum) en polder Breebaart (zie slibvang Dollard).
Of de inzet van komberging op andere locaties langs het middendeel
of mondingsgebied van het Eems-estuarium een bijdrage kan leveren
aan het afnemen van de vertroebeling kan meegenomen worden in
spoor 3: kennis verdiepen.
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Maatregel: Marconi benutten voor bewustwording
en trots
Het doel van het lopende project Marconi is een betere
kustverdediging voor Delfzijl, hernieuwde verbinding tussen het
stadshart en het Eems-estuarium en verbetering van de ecologie in
het estuarium. Dit project is op verschillende manieren te verbinden
met de doelen van deze uitvoeringsagenda.
De eerste fase bestaat uit de aanleg van 5 kilometer strand en een
kwelderpark. Ook wordt in deze fase de Griesberg verwijderd, een
buitendijks gebied van 22 hectare waar soda-afval is gestort. Dit
kan gunstig zijn voor de ontwikkeling van de Bocht van Watum als
ebgeul en slibvang. De ingreep kan nieuwe inzichten opleveren door
hier een onderzoeks- en monitoringprogramma aan te koppelen.
De tweede fase van het project geeft onder meer aandacht aan
aanpassing van de zoetwaterafvoer bij Delfzijl en (tijdelijke) natuur
en economische ontwikkeling bij Oosterhorn. In de Spijksterpolder
laten partijen zien dat natuurontwikkeling ook mogelijk is in een
gebied dat voor bedrijvigheid is bedoeld.
Marconi maakt zichtbaar dat het Eems-estuarium het waard is om
in te investeren en dat het een gebied is om trots op te zijn. Naast
Marconi kunnen ook andere initiatieven en projecten in Nederland en
Duitsland de waarde van het Eems-estuarium beter beleefbaar maken.

Spoor 3: Kennis verdiepen
Dit spoor leidt tot betere inzichten in de werking van het estuarium, de
oorzaken van de huidige problemen en de effecten van maatregelen.
Investeren in dit spoor is noodzakelijk om op termijn de structurele
oorzaken van de vertroebeling en de verminderde primaire productie
aan te kunnen pakken. Het onderzoek slibhuishouding dat in
opdracht van Rijkswaterstaat plaatsvindt en het MIRT-onderzoek dat
het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd, zijn
belangrijke dragers voor het spoor ‘kennis verdiepen’.

Maatregel: leren door doen
De maatregelen uit spoor 2 geven niet alleen direct resultaat, maar
zijn ook te benutten om inzichten te verdiepen. ‘Leren door doen’
krijgt invulling door pilots te koppelen aan monitoring en onderzoek.
De pilots uit spoor 2 zijn te koppelen aan de volgende
onderzoeksvragen:
• innovatieve baggerstrategie: leidt het verwijderen van het slib uit
het systeem tot ‘slibhonger’?
• slibvang Dollard: klopt de aanname dat de Dollard in het verleden
als slibvang fungeerde en nu ‘vol’ is?
• slibvang Bocht van Watum: is de slibvang in de bocht van Watum
te verbeteren, en wat is het effect van het verwijderen van de
Griesberg (Marconi) en van nieuwe kombergingsgebieden of
wisselpolders langs het vasteland?
• wisselpolders: waar zijn wisselpolders het meest effectief, hoe snel
slibben deze polders vol, wat is het effect op de troebelheid en hoe
zijn de polders naderhand weer voor andere doelen te gebruiken?

Maatregel: het getij begrijpen
Het doel van deze maatregel is de wisselwerking tussen getij en
de morfologie in het estuarium beter te leren kennen, zodat op
termijn de ecologie structureel verbeterd kan worden. Als onderdeel
van deze voorstudie is globaal verkend hoe verschillende ingrepen
uitwerken op de kenmerken van het getij. Dat heeft aanwijzingen
opgeleverd om de kennis te verdiepen.
De ingreep ‘meander’ heeft volgens de voorstudie groot effect op
het getij, maar de deskundigen kunnen dat niet geheel verklaren.
Ook de ingrepen herstel meergeulenstelsel, aanleg diepzeehaven en
anders varen (natuurlijke diepte van het estuarium) en grootschalige
verruwing vragen nader onderzoek om beter te begrijpen of en
hoe het getij en de slibhuishouding te beïnvloeden zijn. Het effect
van komberging is sterk afhankelijk van de locatie. Ook dit verdient
nader onderzoek.
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Deze ingrepen zijn te verkennen door een gevoeligheidsanalyse met
relatief eenvoudige fysische modellen uit te voeren. Met dergelijke
modellen is het mogelijk een groot aantal verschillende scenario’s
te verkennen en gevoel te krijgen voor het effect na langere tijd.
Meer gedetailleerde modellen zijn nodig om de effecten van een
specifieke maatregel op een specifieke locatie te onderzoeken. Dat
is in deze fase niet nodig. Het onderzoek levert kansrijke scenario’s
voor het beïnvloeden van het getij op. Deze scenario’s dienen ook
als input voor de studie naar de slibhuishouding (maatregel ‘de
slibhuishouding begrijpen’).
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om in het
kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport een onderzoek voor het Eems-estuarium te starten. De
onderzoeken voor ‘het getij begrijpen’ kunnen een plaats krijgen in
deze MIRT-verkenning en samen met Duitsland worden aangepakt.
Rijkswaterstaat Noord-Nederland zal hierin het voortouw nemen.
De kennis over de werking van het getij in de verschillende
deelgebieden van het Eems-estuarium is nog niet door iedereen
gedeeld. De Waddenacademie kan een belangrijke rol spelen door
-voor deskundigen en leken- samen met Duitse collega’s een
symposium te organiseren rond getijdewerking.

Maatregel: de slibhuishouding begrijpen
Het doel van deze maatregel is beter te begrijpen hoe de
slibhuishouding in het estuarium is veranderd en hoe de troebelheid
te verminderen is. Dit gebeurt onder meer door het effect van
kansrijke getijdenscenario’s op de slibhuishouding te onderzoeken.
Rijkswaterstaat is opdrachtgever van dit onderzoek. Een bege
leidingsgroep met deskundigen van Rijkswaterstaat en Deltares,
en bij voorkeur ook van Duitse instituten, gaat dit onderzoek
begeleiden. Tijdens de voorstudie voor deze uitvoeringsagenda is de
oproep gedaan de verschillende partijen in het gebied meer bij het
onderzoek te betrekken.

Samenvattend
PRW stelt voor via drie sporen te werken aan ecologische verbetering
van het Eems-estuarium. Met stip bovenaan staat intensieve
samenwerking tussen Nederland en Duitsland, waar het IMP de
springplank voor kan vormen: spoor 1. Nederland kan hiervoor
het MIRT-onderzoek benutten. De ecologische verbetering kan nu
meteen van start gaan, vooral met maatregelen die de troebelheid
verminderen en pilots. Dat is spoor 2. Daarnaast zijn onderzoeken
nodig om het getij en de slibhuishouding beter te begrijpen. Dit
derde spoor brengt nieuwe maatregelen voort om de structurele
oorzaken van de ecologische problemen aan te pakken.

Deze uitvoeringsagenda sluit naadloos aan bij de uitvoeringsagenda
Randen van het Wad. Randen van het Wad bevat maatregelen om
zoet en zout water weer geleidelijk in elkaar over te laten gaan en
de leefgebieden voldoende groot en gevarieerd te maken. De beide
uitvoeringsagenda’s samen maken ecologische verbetering over de
volle breedte mogelijk.

spoor 1: Gezamenlijk duits-nederlandse basis
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Bijlage 1
Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft in het najaar van 2013 de
effecten van de verschillende maatregelen voor verbetering van
het Eems-estuarium verkend met een modelstudie. De uitkomsten
van deze verkenning staan in het rapport ‘Maatregelenstudie
Eems-Dollard Economie & Ecolgie in Balans; Hydrodynamische
modelberekeningen en effectbepalingen maatregelen herstel EemsDollard’ van Royal Haskoning/DHV. De factsheets in bijlage 1 geven
de hoofdlijnen weer.

Bron:
Functioneren van het voedselweb in het Eems estuarium, onder
gemiddelde en extreme omstandigheden
(Victor de Jonge, 2013; redactie Judith Westveer)
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versie november 2013

Factsheets

economie en ecologie in balans

Maatregelverkenning

Economische effecten
•
Welke effecten heeft de
maatregel op economische
aspecten onder andere
havens en scheepvaart?

Wijze van berekenen
•
Hoe wordt de maatregel
doorgerekend en welke
keuzes zijn gemaakt om de
maatregel modelgereed te
maken?

Maatregel
•
Wat wordt bedoeld door de
E&E partner met de
ingebrachte maatregelen?
•
Wat levert de maatregel op
naar verwachting
(waterbeweging,
waterkwaliteit en natuur) van
de E&E partners?

De zes maatregelen verkennen mogelijke oplossingen om
de hoeveelheid slib in het systeem te verminderen, door
het effect van de maatregelen op de waterbeweging te
simuleren.

Deze studie betreft een eerste verkenning en de uitkomsten
van de maatregelen kunnen ingezet worden voor meerdere
vervolg studies. Dit betreft onder meer het onderzoek naar
de slibhuishouding van de Eems Dollard (als onderdeel
van het BPRW 2010-2015) en de Voorstudie Maatregelen
Economie en Ecologie in balans die wordt getrokken door
Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het opstellen van het
Integraal Managementplan.

Vanuit de samenwerking ‘Economie en Ecologie in balans’
worden meerdere maatregelen verkend die mogelijk een
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit
van het Eemsestuarium. Bij een zestal maatregelen was
het gewenst om meer inzicht te krijgen in de kansrijkheid
met behulp van waterbewegingsmodellen. Rijkswaterstaat
heeft Royal HaskoningDHV opdracht verleend om deze
modelberekeningen uit te voeren en een inschatting te geven
van de kansrijkheid van de maatregelen.
De selectie van de zes door te rekenen maatregelen heeft
plaatsgevonden tijdens een workshop georganiseerd door
programma Rijke Waddenzee op 14 juni 2013. De resultaten
van deze workshop zijn verder gedetailleerd zodat de
maatregelen geschikt waren om door te rekenen. Hiertoe
zijn enkele keuzes gemaakt die hebben geleid tot de 6
onderstaande modelmaatregelen:
1.
Grootschalig herstel meergeulensysteem
>> maatregel meergeulen
2.
Vergroten intergetijdegebied / Dollard, slibverwerking,
dijken terugleggen
>> maatregel komberging
3.
Verbeteren verbinding Westerwoldse Aa >> Randen
van het Wad; en zoetwatertoevoer vergroten
>> maatregel zoet water

De verandering in waterbeweging wordt vervolgens
kwalitatief doorvertaald naar veranderingen in slibgehalte.
Een complicerende factor bij deze doorvertaling is echter
dat nog niet bekend is waarom de slibconcentraties in het
verleden zijn toegenomen. De oorzaken van het slibprobleem
in de Eems Dollard worden onderzocht in de hierboven
genoemde studie slibhuishouding Eems Dollard (uitgevoerd
door Deltares en Imares).

Hermeandering Eems via Dollard en oude meanders
>> maatregel meander
Grootschalige verandering monding (dichtzetten)
>> maatregel monding
Haveneiland, omleidingskanaal (0-optie, leren
systeemgrenzen)
>> maatregel diepzeehaven

Ingeschatte afgeleide effecten op
troebelheid en ecologie
•
Wat kan er op basis van
de waterbewegingsberekeningen worden
gezegd over de troebelheid?
•
Wat zijn de effecten op
natuur en waterkwaliteit?

Vervolg
•
Hoe ziet het vervolg er
uit? Bijvoorbeeld
op welke wijze moeten
de maatregelen mee
worden genomen in
de slibhuishoudingsstudie
Eems Dollard?

Kansrijkheid
•
Wat is de verwachting
ten aanzien van kosten
en baten. Is de maatregel
kansrijk?

Berekende effecten
•
Wat zijn de
concrete uitkomsten van
de waterbewegingsberekeningen?

De factsheets zijn hierbij als volgt te lezen:

De resultaten van de modelberekeningen zijn gerapporteerd
in een uitgebreide technische rapportage. Daarnaast staan
de uitkomsten en maatregelen kort verwoord in de hierna
volgende factsheets.

Tijdens de bijeenkomst zijn tevens maatregelen benoemd
die niet door zijn gerekend, maar die door PRW in een
afzonderlijk spoor zijn uitgewerkt.

6.

5.

4.
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Figuur 1.1: Maatregel Meergeulen

Wijze van berekenen
Het doel van het doorrekenen van de maatregel meergeulen was
het beter begrijpen van de werking van het Eemssysteem en om
na te gaan of er een stabiel meergeulensysteem te realiseren is
ter hoogte van de bocht van Watum. Voor de doorrekening is
de huidige dwarsdoorsnede van het Oost Friesche Gaatje gelijk
verdeeld over de twee geulen. In figuur 1.1 is de maatregel
schematisch weergegeven.

±

Maatregel
De maatregel Meergeulen is tijdens de bijeenkomst van Economie
en Ecologie op 14 juni 2013 ingebracht vanuit de redenering
dat met het aanpassen van het huidige geulensysteem het
Eems estuarium ter hoogte van de bocht van Watum weer als
tweegeulensysteem gaat functioneren. Hiermee zou het estuarium
in de buurt komen van de situatie zoals het in de negentiende
eeuw heeft gefunctioneerd. De maatregel zou kunnen zorgen
voor een gelijkwaardiger verdeling van getijstroming over beide
geulen, en vermindering van getij assymmetrie (het verschil in eben vloed stroomsnelheid) Hierdoor zou een vermindering van de
troebelheid kunnen optreden.
In de huidige situatie stroomt het meeste water door het Oost
Friesche Gaatje en nog een beperkte hoeveelheid door de bocht
van Watum. De bocht van Watum is grotendeels dichtgeslibd.
Het is de verwachting dat een relatief kleine ingreep, zoals het
versmallen van het Oost Friesche Gaatje en het iets verbreden
van de Bocht van Watum, niet het gewenste effect zal hebben.
Nog steeds zal het meeste water door het Oost Friesche Gaatje
stromen. Bij een kleine versmalling van deze geul zal erosie er
voor zorgen dat de geul snel weer in zijn oude staat terug valt. De
verwachting was dat grote aanpassingen nodig zijn om het huidige
geulensysteem ter hoogte van de bocht van Watum als twee
geulensysteem te laten functioneren. Grote aanpassingen waaraan
werd gedacht zouden bestaan uit verkleinen/vergroten van de
geulen tot en met het gebied op de Waddenzee.
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Figuur 1.2: Verwachte effecten Meergeulen
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Effecten op waterbeweging

Vervolg
Ondanks dat maatregel niet kansrijk is door de hoge kosten, het
ontstaan van een niet stabiele situatie en het beperkte effect
op de waterbeweging, kunnen nadere modelberekeningen met
een slibhuishoudingsmodel inzicht verschaffen in de mogelijke
oorzaken van de slibproblematiek en de meerwaarde van een
toename van de circulaire stroming. Dit zou nog verder verkend
kunnen worden in de studie Verkenning slibhuishouding EemsDollard.

Kansrijkheid
De maatregel wordt niet als kansrijk beschouwd. Er zijn zeer
hoge kosten aan verbonden en de situatie is niet stabiel. De
verwachting is dat de geul bij de dijk weer dicht zal slibben. Het
berekende effect op de waterbeweging is beperkt. Daarmee wordt
geen positief effect verwacht op de troebelheid, ecologie en
waterkwaliteit.

Kosten
Indien de maatregel in deze vorm door middel van baggeren wordt
gerealiseerd worden de kosten geschat op 1.200 tot 1.500 miljoen
euro. Om de situatie in stand te houden is baggeren noodzakelijk,
de kosten hiervoor zijn niet in het genoemde bedrag opgenomen.
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Economische effecten
De maatregel is zo vormgegeven dat de huidige scheepvaart
mogelijk blijft en de havens bereikbaar. De maatregel heeft
daarmee naar verwachting geen effect op de scheepvaart. Doordat
de geul dicht bij de dijk komt te liggen ontstaat het risico op extra
kosten voor dijkversteviging.

Effecten op troebelheid en ecologie
Uit de berekeningen komt dat de waterbeweging niet of nauwelijks
wordt beïnvloed. Hoogstens zal ten gevolge van aanpassingen aan
het geulensysteem (nieuw evenwicht zoeken) op sommige locaties
erosie optreden. Vandaar dat er ook geen effect op troebelheid en
ecologie (primaire productie) te verwachten is. Daarbij komt dat bij
de aanleg en het onderhoud veel baggerslib vrij zou komen.

De maatregel zoals nu doorgerekend lijkt ook niet stabiel te zijn.
De debieten in het Oost Friesche Gaatje blijven groter dan in de
Bocht van Watum. Hierdoor zal de het Oost Friesche Gaatje op
termijn weer groter worden ten gevolge van erosie terwijl in de
Bocht van Watum weer sedimentatie zal optreden. De geul zal naar
verwachting weer dichtslibben.

Berekend effect op waterbeweging
Uit de berekeningen volgt dat het effect op de waterbeweging
beperkt is ondanks dat er sprake is van een grote ingreep. Het
verschil in hoog- en laagwater (getijslag) neemt af met maximaal
10 cm, t.o.v. een getijslag van ongeveer 2,5 m aan de Waddenzee
zijde tot bijna 4 m bij Papenburg. De maatregel laat geen
veranderingen zien in de getij-asymmetrie. Er wordt door de
verminderde diepte van de geul een positief effect verwacht op de
estuariene circulatie (stroming van bodem naar oppervlak en terug
als gevolg van het deels mengen van zoet of brak water en zout
water).

Pad: C:\Users\904234\Documents\Projecten\klad\Eemsmond.mxd
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Figuur 2.1: Maatregel Komberging
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Wijze van berekenen
Het doorrekenen van de maatregel Komberging heeft tot doel
inzicht te krijgen in de effecten op de slibhuishouding in het
systeem en de mogelijkheden om het verschil in de duur en
de stroomsnelheden van eb en vloed (getij-asymmetrie) te
verminderen. Het is in eerste instantie nog onduidelijk welke
areaalgrootte benodigd is om voldoende effect te sorteren.
Daarnaast kan ook de locatie van de komberging een rol spelen in
het effect.

De komberging kan worden vormgegeven volgens het concept
van zogenaamde wisselpolders. Dit zijn lager gelegen polders
die gedurende langere tijd worden opengezet voor instroom van
water. Deze polders slibben langzaam op totdat het polderniveau
weer overeen komt met het omliggende maaiveld niveau. Op dat
moment kan eventueel de polder weer worden gesloten en kan
een andere laaggelegen polder worden ingezet.

Maatregel
De maatregel Komberging is tijdens de workshop op 14 juni 2013
ingebracht vanuit de redenering dat extra intergetijde gebieden
slib invangen, en mogelijk het getij positief beïnvloeden. Door verhoogde slibinvang kan het totale slibgehalte in het estuariumverminderd worden. Daarnaast kan het vergroten van het plaatareaal
leiden tot een versterkte eb-stroming, waardoor mogelijk de
import van slib afneemt. Anderzijds kan de maatregel er ook voor
zorgen dat er meer water (groter getijvolume) het estuarium ingetrokken wordt wat leidt tot negatieve aanpassingen in het getij (een
groter verschil tussen hoog- en laagwater, uitschuring van geulen).
De locaties die in aanmerking zouden komen om te worden toegevoegd zijn het gebied tussen Delfzijl en Eemshaven, het Duitse
deel ten oosten van het Oost Friesche Gaatje, het gebied rondom
de Dollard en gebieden langs de Eems rivier.
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Figuur 2.2: Verwachte effecten Komberging
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Kosten
De kosten voor de inrichting van een kombergingsgebied met een
omvang van ca 15 km2 worden geschat op ca 60 tot 100 miljoen
euro.

Economische effecten
Met de realisatie van dit type maatregelen blijft de huidige
scheepvaart nog mogelijk. De aanleg van wisselpolders in
landbouwgebieden leidt er toe dat de huidige landbouw niet
meer mogelijk is. Het slib kan mogelijk toe worden gepast bij uit
te voeren dijk versterkingen of er kunnen bakstenen van worden
gemaakt.

Ingeschatte effecten op troebelheid en ecologie
De maatregel heeft een beperkt effect op de waterbeweging,
maar is wel effectief voor het invangen van slib. Het is echter
in dit stadium onduidelijk in hoeverre het invangen van slib de
troebelheid in het gehele systeem zal beïnvloeden. De maatregel
zal daarmee naar verwachting lokaal in de Dollard leiden tot een
verbetering van de natuur en waterkwaliteit. De inrichting van een
intergetijdegebied biedt mogelijkheden voor (broed)vogels om te
rusten en foerageren.

Berekend effect op de waterbeweging
Maatregel Komberging betreft een grote ingreep, maar heeft
vrijwel geen effect op de waterbeweging. Er is een beperkt
effect op de debieten en de stroomsnelheden berekend (getijasymmetrie) en een geringe afname van het zoutgehalte.

De wijze waarop de maatregel in het model is opgenomen
maatregel is weergegeven in figuur 2.1.
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Vervolg
Een nader onderzoek naar locaties voor komberging (langs de
monding en de Eems zelf) die effectiever zijn. Daarnaast dient
in de afweging van de locaties rekening te worden gehouden
met aspecten zoals huidig grondgebruik en economische
waarden (bijv landbouw). Aanbevolen wordt om deze maatregel
nader te onderzoeken als onderdeel van de studie Verkenning
slibhuishouding Eems-Dollard.

Kansrijkheid
De maatregel lijkt alleen lokaal effect te hebben op de hoeveelheid
slib in het systeem namelijk nabij de ingreep en heeft een positief
effect op de ecologie door het ontstaan van een nieuw stuk
intergetijde gebied. De maatregel is nu geplaatst langs de Dollard
die al als slibvang fungeert en waar een lage primaire productie is.
Op een andere locatie zal de maatregel waarschijnlijk effectiever
zijn. Het omzetten van land in water is in Nederland vaak lastig te
realiseren omdat er vanuit de maatschappij vaak veel weerstand is.
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Figuur 3.1: Maatregel Zoet water

Berekend effect op waterbeweging
Ondanks de omvang van de ingreep in het afvoersysteem van zoet
water blijft het nog steeds een kleine hoeveelheid zoet water die
wordt toegevoegd in verhouding tot de getijvolumes die dagelijks
door het Eems-Dollard gebied stromen.
Uit de berekeningen volgt dat het spuien van zoet water leidt tot
een geringe verandering in de estuariene circulatie gedurende
korte tijd tijdens hoogwater in de Dollard zelf. De maatregel leidt
niet tot een noemenswaardige verandering van het zoutgehalte.

Wijze van berekenen
De maatregelberekening Zoet water heeft tot doel inzicht te
verschaffen in de mogelijkheid om het stromingspatroon in de
Dollard als gevolg van het (deels) mengen van zoet en zout water
(estuariene circulatie) aan te passen. Hierdoor zou slibimport
en daarmee het slibgehalte kunnen afnemen. Het effect van
de maatregel is berekend door het verplaatsen van de totale
beschikbare zoetwater uitstroom bij Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl.
Zie figuur 3.1. Momenteel wordt bij Nieuwe Statenzijl 10 – 30 m3/s
gespuid. Het gemiddelde debiet bij Delfzijl is ongeveer 10 m3/s.
De hoeveelheid zoet water dat via Nieuwe Statenzijl de Dollard
instroomt wordt daarmee maximaal verdubbeld.

Maatregel
De maatregel Zoet water is ingebracht vanuit de redenering dat
door concentratie dan wel extra toevoer van zoet water naar
het Eems estuarium de hoeveelheid slib wordt verminderd.
De maatregel bestaat uit het verplaatsen en omleiden van de
aanvoer van verschillende regionale wateren zodat het water op
één locatie de Dollard instroomt. De invoer van zoet water vanuit
de Dollard richting het Eems estuarium wordt op deze manier
versterkt. Hierdoor wordt mogelijk het zoute water in de Dollard
teruggedrongen richting zee zodat ook de hoeveelheid slib wordt
teruggedrongen.
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Figuur 3.2: Verwachte effecten Zoet water
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Kansrijkheid
Ondanks het positieve effect op het baggerbezwaar van de haven
van Delfzijl wordt deze maatregel als niet kansrijk beoordeeld. De
maatregel heeft vrijwel geen effect op het Eems-Dollard systeem
en vergt een forse aanpassing van het zoetwatersysteem. Al het
zoete water dat nu bij Delfzijl wordt geloosd dient omgeleid te
worden.

Kosten
De kosten voor het verplaatsen van de zoetwater toevoer zijn
geraamd op 40 tot 80 miljoen euro. Hierbij bestaan de kosten
uit de aanleg van een afvoerkanaal en het aanpassen van de
spuivoorziening bij Nieuwe Statenzijl.

Economische effecten
De maatregel heeft waarschijnlijk een positief effect op het
baggerbezwaar in de haven van Delfzijl. De veronderstelling is
dat het baggerbezwaar deels veroorzaakt wordt door de huidige
zoetwaterafvoer. De maatregel heeft verder geen effect op de
bestaande economie en scheepvaart.

Ingeschatte effecten op troebelheid en ecologie
Op basis van de berekeningen wordt ingeschat dat gedurende
korte tijd mogelijk extra slib de Dollard in wordt getransporteerd.
Het is niet de verwachting dat dit effect op overige locaties in het
Eems estuarium nog is waar te nemen. Vanuit ecologisch oogpunt
worden zeer lokaal effecten verwacht die geen wezenlijke bijdrage
leveren op het totale systeem. Voor de trekvissen wordt mogelijk
een positief effect verwacht ter plaatse van Nieuwe Statenzijl.
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Figuur 4.1: Maatregel Meandering
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Berekend effect op waterbeweging
De maatregel Meandering heeft een positief effect op de het
verschil tussen hoog- en laagwater (getijslag). De totale getijslag
wordt op de rivier met 1 tot 1,3 m verminderd, wat een groot
effect is. Het laagwaterniveau stijgt hierbij met 0,7 tot 1 m.
Hiermee komt het systeem terug naar de situatie zoals deze was
rond 1975.
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Figuur 4.3: Berekende stroomsnelheden huidig en toekomstig

Volgnummer
1

Gecontroleerd door
CheckedBy

Figure

Figuur

Datum
16-10-2013

Client

Opdrachtgever

Project

Project

Titel

Kosten
De kosten voor de maatregel worden geschat op 770 tot 1040
miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de kosten van
een sluis, de aanleg van een dam en de aanleg van een meander
door middel van baggeren. Deze laatste kan ook deels natuurlijk
ontstaan. Er is geen rekening gehouden met aanvullende
onderhoudskosten.

Economische effecten
Omdat de verandering in de waterbeweging vooral een verhoging
van laagwater betreft blijft de vaardiepte gewaarborgd. Tevens
blijft de haven van Emden bereikbaar in de gekozen opzet.

Ingeschat effect op troebelheid en ecologie
Het effect op de vertroebeling kan nog niet eenduidig worden
vastgesteld en is moeilijk te voorspellen. Er is zowel sprake van
positieve als mogelijk negatieve effecten op de waterbeweging. Om
inzicht te krijgen in het netto effect hiervan op de slibconcentraties
is nader onderzoek nodig. Dit betekent eveneens dat de afgeleide
ecologische effecten nog niet zijn te voorspellen. De vormgeving en
de wijze van realisatie van deze maatregel is sterk bepalend voor
de effecten op de ecologische waarden. In de huidige vormgeving
heeft de maatregel sterk negatieve effecten op de ecologische
waarden in de Dollard (verlies aan voedselareaal en verstoring).

Het is uit de berekende stroomsnelheden niet duidelijk of de getijasymmetrie verandert. Een geringe toename is niet uitgesloten.
De stabiliteit van de meander is op basis van de uitgevoerde
berekeningen niet bekend. Hierdoor is niet bekend in hoeverre het
berekende effect het gevolg is van verlenging of versmalling van
de geul, en hoe stabiel een dergelijke geul is. Hiervoor zijn verdere
berekeningen nodig.

Figuur 4.2: Verwachte effecten Meandering

Wijze van berekenen
In de maatregelberekening is het effect van een nieuwe
meandergeul in de Dollard doorgerekend. Hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt welke verbetering vanuit het Nederlandse deel
van de Eems-Dollard kan worden gerealiseerd door middel van
meandering. Om de stroming van het water door de meander te
dwingen is een dam aangebracht loodrecht op de meanderbocht.
Daarnaast is de huidige geul in de buurt van Emden afgesloten
door middel van een sluis. Hierdoor is de haven van Emden nog
wel goed bereikbaar voor scheepvaart. De maatregel Meandering
is een zeer grote ingreep in het systeem. De ligging van de
meander en de verschillende dammen is weergegeven in figuur
4.1.

Maatregel
Tijdens de bijeenkomst op 14 juni 2013 is hermeandering van
de Eems via de Dollard en het weer aantakken van oude rivier
meanders langs de Eems als mogelijke maatregel ingebracht. De
hermeandering door de Dollard is hierbij een spiegeling van de
historische situatie toen de meander van de Eems nog om Emden
liep. Het water van en richting de Eems rivier zal door de aanleg
van meanders een langere weg afleggen. Het water ondervindt
hierdoor meer weerstand. De verwachting is dat dit leidt tot
meer evenwicht in de eb- en vloedstroming en afname van het
getijvolume, waarmee wordt verwacht dat de troebelheid afneemt
en de waterkwaliteit verbetert.

Pad: C:\Users\904234\Documents\Projecten\klad\Eemsmond.mxd

Economie en ecologie in balans

Factsheet Maatregel Meandering
november 2013

Figuur 5.1: Maatregel Monding

Effect op waterbeweging
De studieresultaten voor de Westerschelde en daarmee eveneens
de Eems-Dollard laten zien dat zelfs grote aanpassingen nog
steeds een minimaal effect hebben op de getijslag. De verandering
in getij-asymmetrie is niet bekend maar gezien de minimale
verandering van getijslag wordt niet verwacht dat de getijasymmetrie wezenlijk verandert.

Wijze van berekenen
Het doorrekenen van de maatregel is vooral bedoeld om de
werking van het systeem te verkennen. Het is een extreme
maatregel waarbij de uitkomsten tevens inzicht geven in het
effect van enkele voorgestelde kleinere maatregelen, zoals
bijvoorbeeld de barrière eilanden. Hierbij kan gedacht worden aan
het gedeeltelijk dichtzetten van de vloedgeul ter hoogte van het
Randzelgat. In figuur 5.1 is dit weergegeven. Om de effecten in
beeld te brengen zijn geen nieuwe berekeningen gemaakt, maar
is gebruik gemaakt van eerdere studies voor de Westerschelde.
Dit onderzoek voor de Westerschelde richtte zich op vergelijkbare
maatregelen. De uitkomsten van deze studie zijn vervolgens
toegepast op de Eems Dollard.
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Figuur 5.2: Verwachte effecten Monding
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Kansrijkheid
De maatregel gedeeltelijk dichtzetten monding is niet kansrijk.
Het verwachte effect op de waterbeweging en de troebelheid
is beperkt en de maatregel leidt mogelijk tot negatieve effecten
op de economie. De doorgerekende maatregel betreft reeds een
extreem, kleinere maatregelen als barrière eilanden zullen nog
minder effect sorteren.

Kosten
Indien de maatregel wordt gerealiseerd door het volstorten van de
monding dan wordt hiervoor een kostenpost van ca 200 tot 400
miljoen euro ingeschat.

Economische effecten
Het economische effect is sterk afhankelijk van de manier
waarop de maatregel wordt uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld de
ebgeul vergroot worden, de vloedgeul verkleind worden of de
tussenliggende wadplaat opgehoogd worden. Mogelijk is er na
deze ingreep nog slechts scheepvaart met een beperkte diepgang
mogelijk. De maatregel heeft daarmee op de huidige economie
mogelijk sterk negatieve effecten.

Ingeschatte effecten op troebelheid en ecologie
Gezien de beperkte effecten op de waterbeweging worden er geen
positieve effecten op de troebelheid verwacht. Er worden daarmee
ook geen positieve effecten van deze maatregel verwacht op
waterkwaliteit en natuur.
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Maatregel
De maatregel Monding is op 14 september 2013 ingebracht vanuit
de gedachte dat indien de monding genoeg wordt verkleind, het
getij zal veranderen. Maatregelen in de monding kunnen vorm
worden gegeven door middel van barrière-eilanden, of het knijpen
van de monding door middel van dammen of bodemverhogingen.
Hierdoor zal minder water het Eems-Dollard estuarium instromen.
Dit zou er voor moeten zorgen dat het getijverschil afneemt en
mogelijk ook de getij-asymmetrie vermindert wat weer positieve
gevolgen kan hebben op de slibhuishouding.
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Figuur 6.1: Maatregel Diepzeehaven

±

0

2.5

5

10

15

20
Kilometers
Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community

Schaal
1:133862

6 cm (bovenstrooms)
van 0,3 ‰
geen effect
beperkt effect
beperkt effect

Getijslag afname
Zoutgehalte afname
Debieten
Stroomsnelheden
Getij-asymmetrie

enkele cm op 2,7 m
geen effect/niet berekend
geen effect/niet berekend
geen effect/niet berekend
geen effect/niet berekend

Getijslag afname
Zoutgehalte afname
Debieten
Stroomsnelheden
Getij-asymmetrie
Getijslag afname
Zoutgehalte afname
Debieten
Stroomsnelheden
Getij-asymmetrie

geen effect
geen effect
geen effect
geen effect, alleen zeer lokaal
geen effect

ca 1 m (op 3,7 m bij Papenburg)
6‰
neemt af
neemt af
onduidelijk

Getijslag afname
Zoutgehalte afname
Debieten
Stroomsnelheden
Getij-asymmetrie

Effecten op waterbeweging

geen effect
nauwelijks effect
geen effect
geen effect
geen effect

Getijslag afname
Zoutgehalte afname
Debieten
Stroomsnelheden
Getij-asymmetrie

Economie en ecologie in balans

nemen toe, wat leidt tot meer erosie
geen effect

Figuur 6.3: Berekende stroomsnelheden huidig en toekomstig
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Vervolg
Als vervolg wordt nader onderzoek met een
sedimenttransportmodel voorgesteld. Dit onderzoek kan
het inzicht vergroten in de rol van baggeractiviteiten in de
slibproblematiek.

Kansrijkheid
De maatregel heeft weinig effect op de waterbeweging en
daarmee naar verwachting op de troebelheid van het systeem.
Deze maatregel heeft grote economische gevolgen en is, gezien de
beperkte positieve effecten op de waterbeweging niet kansrijk.

Kosten
Indien de maatregel wordt gerealiseerd door het volstorten van de
drempels (in plaats van stoppen met baggeren) dan wordt hiervoor
een kostenpost van ca 350 tot 450 miljoen euro ingeschat. Dit is
exclusief de kosten van economische effecten omdat scheepvaart
niet meer mogelijk is en de aanleg van een diepzee haven. Hier
staat een afname van jaarlijkse baggerkosten tegenover vanwege
het stoppen met baggeren (jaarlijks 6 – 12 M3 slib uit vaargeulen
en havens).

Economische effecten
De maatregel heeft sterk negatieve effecten op de huidige
economie. Om deze maatregel mogelijk te maken dient een
diepzeehaven aan te worden gelegd, van waaruit goederen van en
naar het achterland worden getransporteerd.

In de referentiesituatie zijn geen baggerwerkzaamheden en dit
heeft naar verwachting een positief effect op de slibgehaltes en
mogelijk ook de troebelheid in het Eems-Dollard estuarium. De
mate waarin dit effect optreedt, is op basis van de uitgevoerde
berekeningswijze niet te bepalen en vereist nadere studie.

Figuur 6.2: Verwachte effecten Diepzeehaven

Er worden daarom niet direct positieve effecten van deze
maatregel verwacht op waterkwaliteit en natuur als gevolg van
veranderingen in de waterbeweging.

Effect op troebelheid en ecologie
Gezien het beperkte effect op de waterbeweging wordt er geen
groot effect verwacht op de slibhuishouding en daarmee de
troebelheid. De mogelijk lichte afname van de estuariene circulatie
kan tot een vermindering van de slibimport leiden. Dit is echter
nog onzeker.

Berekend effect op waterbeweging
Uit de berekening volgt dat deze maatregel weinig effect heeft op
de waterbeweging. Het systeem krijgt niet een meer natuurlijke
getijslag en ook verandert getij-asymmetrie niet. Zeer lokaal, ter
plaatse van de maatregel zelf, veranderen de stroomsnelheden
wel. Ook zal ten gevolge van de verminderde diepte de estuariene
circulatie (de zout-gedreven reststroming) iets kunnen afnemen.

Wijze van berekenen
In de referentie situatie zal de bodem van de geul hoger liggen,
conform zijn natuurlijke evenwichtssituatie. Deze situatie is
gesimuleerd voor het Eems-Dollard estuarium (vanaf Eemshaven
tot aan het Emder Vaarwater). Hiertoe zijn de al enigszins
aanwezige drempels in het systeem, welke ten gunste van de
scheepvaart zijn verwijderd, opgehoogd. Zie figuur 6.1.

Maatregel
De maatregel diepzeehaven is tijdens de bijeenkomst van 14
juni 2013 ingebracht om inzicht te krijgen in de (ongestoorde)
referentie situatie zonder het baggeren van de vaargeul en zonder
de Geiseleitdam langs de Dollard. De maatregel zou inzicht moeten
geven of het systeem er dan duidelijk beter aan toe is of niet.
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  voedselweb	
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  estuarium,	
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  en	
  extreme	
  
omstandigheden	
   (Victor de Jonge, 2013; redactie Judith Westveer)
Er	
  zijn	
  verschillende	
  factoren	
  van	
  belang	
  die	
  bepalen	
  waar	
  en	
  in	
  welke	
  hoeveelheid	
  micro-‐algen	
  
kunnen	
  groeien.	
  Deze	
  factoren	
  zijn:	
  licht	
  (en	
  dus	
  troebelheid	
  van	
  het	
  water),	
  voedingsstoffen	
  
(stikstof,	
  fosfor	
  en	
  silicium)	
  en	
  temperatuur	
  .	
  Deze	
  micro-‐algen	
  spelen	
  een	
  sleutelrol	
  in	
  het	
  
functioneren	
  van	
  het	
  systeem,	
  want	
  ze	
  zorgen	
  via	
  hun	
  groei	
  (primaire	
  productie	
  onder	
  invloed	
  van	
  
licht),	
  voor	
  de	
  aanmaak	
  van	
  organisch	
  materiaal	
  dat	
  dient	
  als	
  het	
  basisvoedsel	
  voor	
  het	
  voedselweb.	
  
Algenproductie	
  betekent	
  in	
  dit	
  geval	
  dus	
  hetzelfde	
  als	
  primaire	
  productie.	
  
Er	
  zijn	
  binnen	
  de	
  algen	
  in	
  het	
  estuarium	
  drie	
  hoofdcategorieën	
  te	
  onderscheiden:	
  
1) fytoplankton	
  
-‐ algen	
  die	
  los	
  in	
  het	
  water	
  zweven,	
  	
  
-‐ wordt	
  vooral	
  in	
  het	
  midden-‐	
  en	
  buitenestuarium	
  geproduceerd,	
  	
  want	
  het	
  water	
  is	
  daar	
  
relatief	
  diep	
  wat	
  in	
  combinatie	
  met	
  de	
  relatief	
  lage	
  troebelheid	
  leidt	
  tot	
  een	
  relatief	
  sterke	
  
groei	
  van	
  de	
  microalgen	
  in	
  het	
  water.	
  
-‐ groei	
  is	
  dus	
  vooral	
  afhankelijk	
  van	
  licht	
  in	
  het	
  Eems	
  estuarium.	
  
	
  
2) benthische	
  micro-‐algen	
  (microfytobenthos)	
  	
  	
  
-‐ microalgen	
  die	
  op	
  de	
  bodem	
  leven	
  als	
  de	
  lichthoeveelheid	
  daar	
  voldoende	
  is.	
  Dit	
  is	
  met	
  name	
  
het	
  geval	
  op	
  de	
  droogvallende	
  platen	
  en	
  slikken	
  overal	
  in	
  het	
  systeem.	
  
-‐ groei	
  is	
  vooral	
  afhankelijk	
  van	
  droogvalduur	
  van	
  de	
  platen	
  en	
  dus	
  van	
  de	
  hoogte	
  (ten	
  
opzichte	
  van	
  gemiddeld	
  zeeniveau)	
  waarop	
  de	
  benthische	
  microalgen	
  voorkomen.	
  	
  
	
  
3)	
   geresuspendeerd	
  microfytobenthos	
  
-‐ benthische	
  microalgen	
  kunnen	
  onder	
  invloed	
  van	
  windgolven	
  tijdens	
  hoog	
  water	
  van	
  de	
  
platen	
  ‘afgespoeld’	
  worden	
  en	
  dan	
  in	
  de	
  kleine	
  en	
  grote	
  geulen	
  terecht	
  komen.	
  In	
  die	
  geulen	
  
gedragen	
  ze	
  zich	
  dan	
  verder	
  als	
  fytoplankton;	
  ze	
  doen	
  dan	
  dus	
  gewoon	
  met	
  de	
  primaire	
  
productie	
  van	
  het	
  fytoplankton	
  mee.	
  
-‐ de	
  groei	
  van	
  de	
  geresuspendeerde	
  benthische	
  microalgen	
  is	
  dus	
  net	
  als	
  bij	
  fytoplankton	
  sterk	
  
van	
  het	
  licht	
  (troebelheid)	
  afhankelijk.	
  
	
  
Er	
  is	
  weinig	
  groei/productie	
  in	
  de	
  rivier	
  de	
  Eems.	
  De	
  algengroei	
  vindt	
  vooral	
  plaats	
  in	
  het	
  
mondingsgebied	
  dat	
  ook	
  wel	
  buitengebied	
  wordt	
  genoemd.	
  Naar	
  plaats	
  en	
  tijd	
  kunnen	
  grote	
  
variaties	
  optreden	
  in	
  de	
  hoeveelheid	
  1)	
  echt	
  fytoplankton,	
  2)	
  gesuspendeerde	
  benthische	
  micro-‐
algen	
  en	
  3)	
  de	
  micro-‐algen	
  die	
  daadwerkelijk	
  aangetroffen	
  worden	
  op	
  de	
  droogvallende	
  platen.	
  
Het	
  gebied	
  wordt	
  in	
  allerlei	
  publicaties	
  in	
  4	
  deelgebieden	
  opgedeeld:	
  
1) De	
  getijdenrivier	
  de	
  Eems	
  stroomopwaarts	
  van	
  Pogum:	
  levert	
  vrijwel	
  geen	
  aandeel	
  in	
  de	
  
totale	
  primaire	
  productie	
  (fytoplankton	
  en	
  benthische	
  micro-‐algen	
  samen)	
  van	
  het	
  totale	
  
estuarium.	
  	
  
2) De	
  Dollard:	
  heeft	
  relatief	
  gezien	
  veel	
  benthische	
  micro-‐algen	
  groei.	
  Dit	
  komt	
  door	
  het	
  grote	
  
oppervlak	
  aan	
  droogvallende	
  platen	
  van	
  het	
  gebied	
  (ongeveer	
  80	
  km2	
  van	
  de	
  100	
  km2).	
  Het	
  
water	
  in	
  de	
  geulen	
  is	
  zeer	
  troebel.	
  Er	
  vindt	
  dus	
  voornamelijk	
  primaire	
  productie	
  plaats	
  op	
  de	
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droogvallende	
  platen.	
  De	
  primaire	
  productie	
  in	
  de	
  waterkolom	
  (bij	
  hoog	
  water	
  boven	
  de	
  
platen	
  en	
  in	
  de	
  geulen)	
  is	
  verwaarloosbaar.	
  Het	
  voedsel	
  voor	
  de	
  dieren	
  in	
  de	
  waterkolom	
  
komt	
  vooral	
  van	
  de	
  geresuspendeerde	
  benthische	
  microalgen	
  én	
  van	
  organisch	
  materiaal	
  dat	
  
vanuit	
  de	
  zee	
  wordt	
  aangevoerd.	
  
3) Het	
  middengebied	
  van	
  het	
  estuarium:	
  De	
  voedselaanmaak	
  vindt	
  hier	
  vooral	
  plaats	
  door	
  een	
  
mengsel	
  van	
  fytoplankton	
  en	
  benthische	
  microalgen.	
  
4) Mondingsgebied	
  (buiten-‐estuarium):	
  dit	
  gebied	
  levert	
  het	
  grootste	
  aandeel	
  in	
  de	
  primaire	
  
productie	
  (fytoplankton	
  en	
  benthische	
  micro-‐algen	
  samen).	
  Vergeleken	
  met	
  de	
  primaire	
  
productie	
  in	
  de	
  Dollard	
  is	
  de	
  productie	
  in	
  het	
  buitengebied	
  3.8	
  keer	
  zo	
  hoog	
  voor	
  de	
  
benthische	
  micro-‐algen	
  en	
  300	
  keer	
  hoger	
  voor	
  het	
  fytoplankton.	
  	
  
Op	
  grond	
  van	
  de	
  veranderingen	
  in	
  de	
  concentraties	
  slib	
  in	
  het	
  water	
  zijn	
  schattingen	
  te	
  maken	
  (via	
  
berekeningen)	
  voor	
  de	
  primaire	
  productie	
  onder	
  omstandigheden	
  zonder	
  baggerwerken	
  en	
  voor	
  
omstandigheden	
  met	
  baggerwerken;	
  waaronder	
  ook	
  de	
  huidige	
  situatie	
  (2005/2006).	
  De	
  inschatting	
  
is	
  dat	
  de	
  totale	
  primaire	
  productie	
  van	
  fytoplankton	
  en	
  benthische	
  microalgen	
  in	
  de	
  huidige	
  situatie	
  
(feitelijk	
  2005/2006)	
  40%	
  is	
  van	
  de	
  primaire	
  productie	
  onder	
  omstandigheden	
  dat	
  niet	
  zou	
  zijn	
  
gebaggerd.	
  
Het	
  mondingsgebied	
  is	
  het	
  belangrijkste	
  gebied	
  voor	
  de	
  primaire	
  productie	
  en	
  daarmee	
  de	
  
belangrijkste	
  plek	
  om	
  de	
  basis	
  te	
  leggen	
  van	
  een	
  gezond	
  voedselweb	
  en	
  voor	
  het	
  stellen	
  van	
  enige	
  
streefwaarde.	
  
De	
  productie	
  van	
  het	
  fytoplankton	
  is	
  relatief	
  met	
  de	
  helft	
  afgenomen	
  (van	
  60%	
  van	
  de	
  totale	
  
hoeveelheid	
  algen	
  naar	
  30%).	
  De	
  produktie	
  van	
  de	
  bentische	
  algen	
  (zowel	
  op	
  de	
  plaat	
  als	
  
losgeslagen)	
  zijn	
  beiden	
  relatief	
  met	
  zo’n	
  75%	
  toegenomen	
  (van	
  20%	
  van	
  het	
  totaal	
  naar	
  35%	
  van	
  de	
  
totale	
  primaire	
  productie).	
  De	
  absolute	
  waarde	
  van	
  de	
  bentische	
  micro-‐algenproductie	
  is	
  gelijk	
  
gebleven,	
  de	
  absolute	
  waarde	
  van	
  de	
  fytoplanktonproductie	
  (fytoplankton	
  plus	
  geresuspendeerde	
  
benthische	
  microalgen)	
  is	
  gedaald,	
  dus	
  in	
  relatieve	
  zin	
  zijn	
  de	
  bodemalgen	
  nu	
  belangrijker	
  geworden.	
  
De	
  verschuiving	
  van	
  veel	
  naar	
  weinig	
  primaire	
  productie	
  is	
  dramatisch,	
  omdat	
  de	
  voedselvoorziening	
  
van	
  	
  het	
  estuarium	
  steeds	
  meer	
  drijft	
  op:	
  	
  
a) aanvoer	
  van	
  dood	
  organisch	
  materiaal	
  van	
  buiten	
  (detritus),	
  een	
  onzekere	
  bron	
  van	
  voedsel	
  
b) op	
  een	
  meer	
  dan	
  gehalveerde	
  productie	
  van	
  fytoplankton	
  plus	
  geresuspendeerde	
  benthische	
  
microalgen	
  ten	
  opzichte	
  van	
  de	
  zeventiger	
  jaren	
  (maar	
  nog	
  veel	
  lager	
  dan	
  de	
  periode	
  voor	
  1970),	
  
dus	
  minder	
  voedsel	
  
c) gelijk	
  gebleven	
  productie	
  van	
  bodemalgen	
  op	
  de	
  droogvallende	
  platen,	
  die	
  het	
  gemid	
  aan	
  
fytoplankton	
  productie	
  NIET	
  kan	
  compenseren.	
  
d) Deze	
  verschuivingen	
  kunnen	
  gemakkelijk	
  hebben	
  geleid	
  tot	
  een	
  ‘mismatch’	
  (die	
  aanwijzingen	
  zijn	
  
er	
  duidelijk)	
  tussen	
  de	
  behoefte	
  van	
  zooplankton	
  (een	
  soort	
  plankton	
  wat	
  fytoplankton	
  en	
  
losgeraakte	
  benthische	
  algen	
  eet)	
  en	
  de	
  beschikbare	
  hoeveelheid	
  voedsel.	
  Vissen	
  eten	
  weer	
  die	
  
zooplankton,	
  waardoor	
  het	
  hele	
  voedselweb	
  dus	
  afhankelijk	
  is	
  van	
  de	
  algenproductie.	
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Hartelijk dank voor het
lezen van de rapportage.
Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u
dan contact op met Michiel Firet van het
Programma naar een Rijke Waddenzee.
Contact:
m.firet@staatsbosbeheer.nl
Meer info:
www.rijkewaddenzee.nl
@rijkewaddenzee
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