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1 | Inleiding

1.1 Aanleiding
Voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl is een vergunning in het kader
van de gebiedsbescherming voor Natura 2000-gebieden nodig. Groningen Seaports beschikt over
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Deze vergunning loopt eind 2017 af.
Per 1 januari 2017 is de bescherming van de Natura 2000-gebieden geregeld in de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt dus de Natuurbeschermingswet 1998. Met het in werking treden van
de nieuwe wet zijn er geen relevante wijzigingen opgetreden in het beschermingsregime voor de
Natura 2000-gebieden.

•

In 2012 is een passende beoordeling uitgevoerd voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de
haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand Süd (Buro Bakker, 2012; Passende Beoordeling voor de
reguliere baggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand süd (verder in
deze notitie: Passende Beoordeling). Volgens inschatting van bevoegd gezag is het nu niet nodig om
opnieuw een Passende Beoordeling op te stellen voor deze onderhoudsbaggerwerkzaamheden,
conform artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming. Verwacht wordt dat kan worden volstaan met het
schrijven van een oplegnotitie bij deze Passende Beoordeling. In deze oplegnotitie wordt beschreven
of er relevante wijzigingen optreden in het project en of er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn
op basis waarvan de beoordeling van effecten anders kan uitpakken. De hoofdvraag is:
Is de Passende Beoordeling van 2012 wat betreft de beoordeling en conclusies over de effecten op
de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Waddenzee en overige Natura 2000-gebieden in
het estuarium nog steeds van toepassing voor de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en
vaargeul Paapsand Süd?

1.2 Leeswijzer
Deze oplegnotitie is verdeeld in verschillende hoofdstukken. Omdat het een oplegnotitie is de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken wellicht wat minder duidelijk dan een reguliere, op
zichzelf staande rapportage. De oplegnotitie is echt bedoeld om in samenhang te lezen met de Passende Beoordeling uit 2012. Daarom is deze Passende Beoordeling ook als bijlage toegevoegd.
Hoofdstuk 2 en 3 van deze oplegnotitie hebben betrekking op de onderhoudsbaggerwerkzaamheden
en de wijze waarop dat de laatste jaren is uitgevoerd. In hoofdstuk 2 van deze oplegnotitie wordt de
aangevraagde activiteit van zowel de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl als
de vaargeul Paapsand Süd beschreven. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht wat de praktijksituatie was
van de baggerwerkzaamheden de afgelopen jaren van zowel de haven van Delfzijl als de vaargeul
Paapsand Süd.
Hoofdstuk 4 en 5 behandelen de huidige stand der kennis en ontwikkelingen in het voorkomen van
beschermde Natura 2000-waarden in de oostelijke Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. In
hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen in het voorkomen van beschermde Natura 2000-waarden
uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de huidige stand der kennis ten aanzien van de effecten van baggerwerkzaamheden in het estuarium. Hierbij wordt ook beoordeeld of de nieuwe informatie en kennis tot andere inzichten leidt wat betreft de effecten van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden op de beschermde Natura 2000-waarden.
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Hoofdstuk 6 vat de belangrijkste conclusies van de oplegnotitie samen. In hoofdstuk 7 staat een
overzicht van de relevante literatuur.
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2 | Activiteiten
waarvoor
wordt aangevraagd

vergunning

2.1 Baggerwerkzaamheden haven Delfzijl

•
•

Voor de nieuwe vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (vanaf 1-1-2018) vraagt
Groningen Seaports de volgende hoeveelheden per jaar aan:
3
Verspreiding op verspreidingslocatie Dollard: 400.000 (beun-m )
3
Verspreiding met behulp van agitatiemethode (water- en luchtinjectie): 1.600.000 m (in situ)
De water- en luchtinjectiemethode wordt jaarrond ingezet. Het verspreiden van bagger op locatie
Dollard gebeurt in principe in de herfst en winter. Alleen als het om nautisch technische redenen niet
mogelijk is wordt hiervan afgeweken.
De hoeveelheden en methode zijn conform de huidige verguning.

2.2 Baggerwerkzaamheden vaargeul Paapsand Süd

•
•

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de baggerwerkzaamheden in deze vaargeul, maar besteedt
dit uit aan Groningen Seaports. Rijkswaterstaat zal een vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming (vanaf 1-1-2018) indienen met daarin de volgende hoeveelheden (per jaar):
3
3
Verspreiding op verspreidingslocatie Dollard: 60.000 m (beun-m )
3
Verspreiding met behulp van agitatiemethode/Airset: 200.000 m (in situ)
De hoeveelheden en methode zijn conform de huidige verguning.
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3 | Vergunde en praktijksituatie 2013-2017

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt besproken wat de huidige vergunde situatie is en wat de praktijksituatie van is
geweest in de periode 2013-2017. Hierbij worden de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven
van Delfzijl en het baggeren van de vaargeul Paapsand Süd in twee aparte paragrafen behandeld.

3.2 Baggeren haven Delfzijl
In paragraaf 3.1.1 van de Passende Beoordeling (Buro Bakker, 2012) wordt de vergunde situatie, de
praktijksituatie en de aangevraagde situatie voor het onderhoudsbaggerwerk in de haven van Delfzijl
beschreven. De tekst over de vergunde en de praktijksituatie kan vervangen worden door het volgende:

3.2.1 Vergunde situatie

•
•

Op 6 september 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan Groningen Seaports
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en havenmond van Delfzijl tot en met 31 december 2016. De
vergunning maakt het mogelijk om jaarlijks:
3
400.000 kubieke meter (beun-m ) slib te verspreiden met een sleephopperzuiger op verspreidingslocatie Dollard
1.600.000 kubieke meter (in situ) slib te verspreiden met de water- en luchtinjectiemethode (de
Airset)
Het verspreiden van slib met de sleephopperzuiger dient plaats te vinden in de periode oktober t/m
februari. Alleen als het om nautisch technische redenen niet mogelijk is mag ook buiten deze periode
bagger verspreid worden.
Op 23 november 2015 heeft het ministerie van EZ op verzoek van Groningen Seaports de duur van
de vergunning verlengd tot en met uiterlijk 31 december 2017.
Op 16 december 2016 heeft het ministerie van EZ aan Groningen Seaports een vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor het eenmalig (in 2017) op land mogen
3
brengen van 250.000 m slib in het depot Valgen Oost, in het kader van het project Kleirijperij. Deze
slib zou anders worden verspreid op verspreidingslocatie Dollard.

3.2.2 Praktijksituatie
In tabel 1 staat een overzicht van de gebaggerde en verspreide hoeveelheden slib in de haven en
havenmonding van Delfzijl. Hieruit valt op te maken dat de hoeveelheid slib die verspreid wordt met
de sleephopperzuiger jaarlijks sterk fluctueert. De hoeveelheden die verspreid worden met de Airset
zijn constanter. De hoeveelheid slib die met de water- en luchtinjectiemethode wordt verspreid is
veel groter dan de hoeveelheid die met de sleephopperzuiger wordt verspreid. De methode van
water- en luchtinjectie is de ecologisch meest verantwoorde methode (Ministerie van EZ, 2013) en in
de vergunning is dan ook voorgeschreven dat deze methode waar mogelijk moet worden ingezet.
Voor beide verspreidingstypen is de afgelopen jaren voldaan aan de vergunningsvoorschriften wat
betreft de hoeveelheden slib die verspreid mogen worden.
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In Bijlage 1 is een compleet overzicht van de gebaggerde en verspreide hoeveelheden slib opgenomen.
Jaar

Verspreid op locatie Dollard

Verspreid met water- en luchtin-

(beun-kuubs)

jectie (in situ kuubs)

2013

103.235

1.369.450

1.472.700

2014

160.016

1.686.950

1.847.000

2015

165.853

1.549.800

1.715.700

2016

20.509

1.414.650

1.435.200

Gemiddelde

112.403

1.505.213

1.617.650

Tabel 1

Totaal (kuubs)

Overzicht baggerhoeveelheden haven en havenmonding Delfzijl in de periode 2013-2016

In de periode 2007-2016 is de Airset gemiddeld 43 weken ingezet. Binnen de haven wordt ook wel
eerst de sleephopperzuiger ingezet om het slib naar de havenmonding te verplaatsen. Daarna wordt
het slib tijdens afgaand tij met de water- en luchtinjectiemethode de havenmonding uitgeblazen.
Het verspreiden van slib met de sleephopperzuiger is de afgelopen jaren vooral in de herfst en winter
uitgevoerd. De kwaliteit van het baggerslib is vrij constant en voldoet aan de normen van het Besluit
bodemkwaliteit om te worden verspreid. Er wordt jaarlijks een kwaliteitstoetsing uitgevoerd, zodat
kan worden ingegrepen indien nodig. Daarmee wordt voorkomen dat er zich negatieve effecten
voordoen op het milieu en de beschermde waarden die voorkomen in het estuarium.

3.3 Baggeren geul Paapsand Süd
Het baggeren in de vaargeul Paapsand Süd is een taak van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, maar
dit wordt uitbesteed aan Groningen Seaports. In paragraaf 3.1.2 van de Passende Beoordeling (Buro
Bakker, 2012) wordt de vergunde situatie, de praktijksituatie en de aangevraagde situatie voor het
onderhoudsbaggerwerk in de vaargeul Paapsand Süd beschreven. De tekst over de vergunde en de
praktijksituatie kan vervangen worden door het volgende:

3.3.1 Vergunde situatie

•
•

Op 6 september 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan Rijkswaterstaat NoordNederland een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de reguliere baggerwerkzaamheden in de vaargeul Paapsand Süd tot en met 31 december 2016. De vergunning maakt het mogelijk om jaarlijks:
80.000 kubieke meter (beunkuubs) slib te verspreiden met een sleephopperzuiger op verspreidingslocatie Dollard
200.000 kubieke meter (in situ) slib te verspreiden met de water- en luchtinjectiemethode (de Airset)
Het verspreiden van slib met de sleephopperzuiger dient plaats te vinden in de periode oktober t/m
februari. Alleen als het om nautisch technische redenen niet mogelijk is mag ook buiten deze periode
bagger verspreid worden.
Op 23 november 2015 heeft het ministerie van EZ op verzoek van RWS de duur van de vergunning
verlengd tot en met uiterlijk 31 december 2017.

3.3.2 Praktijksituatie
De afgelopen jaren is alleen de water- en luchtinjectietechniek ingezet om slib te verwijderen uit de
3
vaargeul. Hierbij zijn gemiddeld 16.000 in situ m meer verspreid dan de vergunning toestaat. Daar-

10

2017 | p17162 | Oplegnotitie

entegen is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid slib te verspreiden met de sleephopperzuiger
op verspreidingslocatie Dollard.
Resumerend: er is meer slib verspreid dan toegestaan met de water- en luchtinjectiemethode en er
is geen slib verspreid op de conventionelere, ecologisch minder verantwoorde manier.

Tabel 2

Jaar

Water- en luchtinjectie (in situ kuubs)

2013

214950

2014

218050

2015

220200

2016

210350

Gemiddeld

215888

Overzicht baggerhoeveelheden vaargeul Paapsand Süd in de periode 2013-2016

In 2014 is 68 uur geagiteerd in de vaargeul en in 2015 33 uur. Gegevens van de inzet van de wateren luchtinjectiemethode in de andere jaren zijn niet beschikbaar. De inzet kan jaarlijks sterk variëren.
In Bijlage 1 is een compleet overzicht van de gebaggerde en verspreide hoeveelheden slib opgenomen.

3.4 Inzet van de baggerschepen
In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de inzet van de baggerschepen (hopperzuigers en de
Airset) in haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand süd in de periode 2012 t/m 2017.
Jaar

Uren hoppers

Uren Airset

(wkn)

(wkn)

366 (6)

2069 (37)

2435

2013

591 (12)

2331 (44)

2922

2014

1256 (15)

2808 (46)

4064

2015

802 (11)

2576 (45)

3378

2016

373 (4)

2390 (42)

2763

2017

820 (11)

2260 (42)

3080

2012

Tabel 3

Totaal uren

Overzicht inzet baggerrschepen in haven Delfzijl en vaargeul Paapsand Süd in de periode 2012-2017 in

uren en weken

Uit de tabel blijkt dat 2014 een piekjaar was, waarin de meeste uren zijn gemaakt. In dat jaar zijn ook
de baggerhoeveelheden het grootst (zie ook Bijlage 1). Ook over een langere periode beschouwd,
tussen 2004 en 2017, is 2014 een topjaar. Vanaf 2004 is de uitvoering van de baggerwerkzaamheden echt vergelijkbaar met de huidige praktijk, omdat vanaf dat jaar volop gebruik is gemaakt van de
Airset en de hoeveelheid slib die wordt verspreid sterk is gereduceerd.

3.4.1 Stikstofdepositie
Het onderhoudsbaggerwerk in de haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand süd kan worden beschouwd als een voortzetting van een bestaande activiteit. Het is een activiteit die al sinds 2004 op
dezelfde wijze plaatsvindt. De stikstofdepositie van deze activiteit is niet vergund onder de PAS. De
baggerwerkzaamheden kunnen echter worden beschouwd als feitelijk gebruik dat al voor de PAS
plaatsvond. Het feitelijk gebruik is het gebruik dat voor 1 januari 2015 plaatsvond. Wat betreft de
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depositieomvang mag hiervoor worden uitgegaan van de hoogste stikstofdepositie die in de periode
van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 plaatsvond als gevolg van de activiteit.
Voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden kan 2014 aangehouden worden als jaar met de hoogste
stikstofdepositie. Dit jaar vormt ook echt een piekjaar in de hele periode waarin de baggerwerkzaamheden op deze manier zijn uitgevoerd, namelijk 2004-2017. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de stikstofdepositie bij voortzetting van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden hoger zal uitvallen dan de depositie in het piekjaar. De depositie die de komende vergunningsperiode wordt veroorzaakt zal lager zijn dan de depositieomvang van het feitelijk gebruik. Voor dit feitelijk gebruik geldt
dat dit is meegenomen in de berekening van de achtergronddepositie in de PAS en in de Passende
Beoordeling die voor het programma gemaakt is. Een nadere effectenanalyse is daarom niet aan de
orde.

3.5 Project Duurzaam Waterbodembeheer
De afgelopen jaren is Groningen Seaports bezig geweest met het project “Duurzaam Waterbodembeheer”. Doel van dit project is om te onderzoeken of het mogelijk is door de aanwezige sliblaag te
varen en hiermee de hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk en te verspreiden slib te verminderen. Het
project staat momenteel on hold, vooral vanwege financiële redenen. Het principe van door slib varen wordt al sinds 1994 toegepast in de haven van Emden (Wurpts & Torn, 2005; geciteerd in Van
Maren et al., 2016).
De laatste actie in kader van dit project (fase 3) heeft in mei 2015 plaatsgevonden. Toen zijn een
aantal vaartesten gedaan in de haven van Delfzijl. Deze vaartesten waren succesvol. Er is namelijk
geconstateerd dat de vaareigenschappen verbeteren wanneer voor een deel door de aanwezige
sliblaag wordt gevaren. In overleg met de loodsen heeft de havenmeester vervolgens op basis van
de uitkomsten van de testvaarten nieuw diepgangbeleid ingevoerd. Dit beleid gold eerst voor een
periode van 6 maanden. Het nieuwe beleid betekent dat schepen tot 150 m niet meer worden beperkt door de zwevende sliblagen die op 210kHz wordt aangepeild. Sleepbootassistentie is verplicht
als de kielspeling tot deze laag kleiner is dan 10% van de diepgang. In de praktijk is gebleken dat
van het nieuwe beleid nauwelijks gebruik wordt gemaakt vanwege de kosten die gemoeid zijn voor
inhuur van sleepboten.
Fase 4 van het project Duurzaam Waterbodembeheer was gericht op het operationaliseren van het
slibvaren. Kijken onder welke omstandigheden dit verantwoord kan, hoe het baggerwerk hierop kan
worden afgestemd en hoe de aanwezige bagger geconditioneerd kan worden zodat dit bevaarbaar
blijft bij minder verspreiding op het estuarium.
Fase 4 is nog niet uitgevoerd. Het is momenteel onduidelijk wanneer het project een vervolg krijgt. In
het nieuwe onderhoudscontract voor het baggeren (vanaf 2018) hebben de uitkomsten nog geen
invulling gekregen.

3.6 Project Kleirijperij
In het Eems-Dollard estuarium is sprake van hoge slibgehalten, met name op de rivier de Eems.
Daarom worden de afgelopen jaren projecten uitgevoerd die gericht zijn op slibreductie in het estuarium. Deze projecten vinden onder andere plaats in het kader van MIRT-onderzoek. Eén onderzoeksrichting ziet op het anders verwerken van sediment en baggerspecie. Dat laatste kan door het
storten van het materiaal in de Noordzee, een gerichte herverdeling in het estuarium of het toepassen op land. In dat laatste verband gaat de pilot Kleirijperij onderzoeken hoe baggerslib en sediment
het best geschikt kan worden gemaakt voor dijkversterking en andere toepassingen. Hiertoe heeft
GSP eind 2016 een vergunning verkregen voor het eenmalig (in 2017) op land mogen brengen van
3
250.000 m slib in het depot Valgen Oost, in het kader van het project Kleirijperij. Deze slib zou anders worden verspreid op verspreidingslocatie Dollard. Het slib wordt nu ontwaterd en zal rijpen en
dan zal worden gekeken of en voor welke toepassingen de klei geschikt is.

12
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Het doel van het project is om van havenslib bijvoorbeeld bruikbare dijkenklei te maken. Uiteindelijk
3
3
wordt 250.000 m slib omgezet in 70.000 m klei. Dit rijpingsproces beslaat drie tot vijf jaren. In deze
periode zal het slib is snel tempo ontwaterd worden door middel van drainage, de ringsloot om het
terrein en de pomp die het afgevangen water afvoert. De bedoeling is het terrein na het rijpingsproces te ontmantelen en op te leveren in de oorspronkelijke staat (Ecoshape, 2016).

Figuur 1

Principe van de opzet van de Kleirijperij (www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/pilot-kleirijperij-wordt-schakel-

in-slibreductie-eems-dollard)

Een vervolg op deze pilot komt er naar verwachting alleen als er een kwalitatief goed product oplevert, waarvoor een afzetmarkt of toepassing kan worden gevonden. Daar valt op dit moment nog
weinig over te zeggen. Het is dus nog onduidelijk of, hoe en wanneer het project een vervolg krijgt.
Hiervoor zullen eerst de resultaten van deze pilot afgewacht moeten worden.

3.7 Toekomstvisie toepassingen baggerslib
De pilot Kleirijperij is een voorbeeld van het zoeken naar nuttige toepassingen van baggerslib en het
verminderen van de hoeveelheid baggerslib die weer wordt verspreid in het estuarium. De partners
van Economie en Ecologie in Balans hebben dit ook een speerpunt gemaakt in de toekomstvisie
voor de Eems-Dollard. In het “Programma Eems-Dollard 2050; Meerjarig adaptief programma voor
ecologische verbetering” is de volgende ambitie geformuleerd:

“Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib
De ambitie is uiterlijk vanaf 2022 ten minste 1 miljoen ton slib per jaar uit het estuarium te halen
(baggerslib uit havens) om de troebelheid te verminderen. Een nuttige toepassing voor dit slib vergroot de haalbaarheid van deze ingreep. Het innovatieprogramma bestaat uit onderzoeken naar
dergelijke toepassingen met aandacht voor de hele slibketen (onttrekking, bewerking, transport en
toepassing). In de periode 2016-2020 levert het spoor nieuwe combinaties in de slibketen en afspraken over bruikbare concepten op.”
Op basis hiervan wordt aangenomen dat de komende jaren meer projecten met onderzoek naar
andere toepassingen van baggerslib worden uitgevoerd. En dat op de langere termijn sprake zal zijn
van een structurele afname van de hoeveelheid baggerslib uit havens die wordt verspreid in het
estuarium.
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4 | Ontwikkelingen in het voorkomen van
beschermde waarden

In dit hoofdstuk worden de meest recente gegevens en inzichten ten aanzien van het voorkomen en
de verspreiding van beschermde waarden in de oostelijke Waddenzee, het estuarium en de omgeving van de haven van Delfzijl getoond.

4.1 Habitattypen, zeegras en schelpdierbanken
4.1.1 Habitattypen
Op 30 maart 2017 is een wijzigingsbesluit voor Natura 2000-gebied Waddenzee gepubliceerd,
waarmee de Eems-Dollard officieel onderdeel wordt van dit Natura 2000-gebied. Daarnaast is een
habitattype toegevoegd aan de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied, namelijk
H1130 Estuaria.
In de Passende Beoordeling uit 2012 zijn de effecten van het baggeren en verspreiden van slib op
habitattypen H1110 Permanent overstroomde zandbanken, H1140 Bij eb droogvallende slikwadden
en zandplaten en H1130 Estuaria onderzocht (zie §4.2 van de Passende Beoordeling). Hierbij is
aangenomen dat een groot deel, zo niet het hele estuarium, zou worden aangemerkt als H1130. De
precieze verspreiding van H1130 was toen echter nog niet bekend. Inmiddels is duidelijk waar dit
habitattype voorkomt (zie figuur 2).

Figuur 2

Uitsnede habitattypenkaart behorende bij het Natura 2000-beheerplan Waddenzee 2016-2022
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4.1.2 Zeegras
Voorkomen
In de Passende Beoordeling (Buro Bakker, 2012) is in figuur 13 in paragraaf 4.2.1 een verspreidingskaart van het voorkomen van zeegras in de oostelijke Waddenzee en het estuarium uit 2006
weergegeven. Daarnaast is in tabel 8 van de Passende Beoordeling de ontwikkeling in het areaal
van groot en klein zeegras op Hond/Paap en langs de Groninger noordkust weergegeven.
Er zijn gegevens beschikbaar van het voorkomen van groot en klein zeegras in de periode 20092014 (afkomstig van Rijkswaterstaat). In bijlage 2 zijn verspreidingskaarten opgenomen van 2011 en
2014. Vanaf 2015 lijkt het zeegras zo goed als verdwenen uit het estuarium (Baptist & Geelhoed,
2016).
Mogelijke oorzaak afname zeegras Hond/Paap
Wat precies de oorzaak is voor de achteruitgang van de zeegraspopulatie op Hond/Paap is nog niet
duidelijk. Er zijn verschillende oorzaken denkbaar, maar meer onderzoek is wenselijk:

•

De achteruitgang kan gedeeltelijk verklaard worden door het eenjarige karakter van de plant. De
soort plant zich voort via zaden en dat betekent dat de soort afhankelijk is van een goede zaadproductie. Mogelijk heeft de achteruitgang van de zeegraspopulatie op Hond/Paap te maken met de
klimatologische omstandigheden in het voorjaar, waardoor planten minder vitaal worden en de zaadproductie terugloopt (mondelinge mededelingen A. Groeneweg, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geoinformatie en ICT, 2007). Daarnaast kunnen groot zeegraspopulaties tijdens strenge winters aanzienlijke schade oplopen . Mogelijk heeft die combinatie van strenge winters en warme lentes ervoor
gezorgd dat de groot zeegrasvelden op Hond/Paap zich niet hebben kunnen herstellen.

•

Volgens Wolff (1983) is het onwaarschijnlijk dat zeegras in het verleden een belangrijke rol heeft
gespeeld in het estuarium, daar het voorkomen van zeegras niet wordt genoemd in oude bronnen
als Stratingh & Venema (1855) en Voorthuysen et al. (1960) (beiden geciteerd in Bos et al., 2011).
Groot zeegras heeft zich pas in 1988 op de plaat Hond gevestigd (Erftemeijer, 2005).

•

Recent onderzoek van Jager & Kolbe (2013) wijst uit dat er zich morfologische veranderingen
hebben voorgedaan aan de platen Hond en Paap. De platen zijn lager komen te liggen waardoor
lichtdoorlatendheid nu mogelijk wel beperkend wordt voor vestiging van groot zeegras. Een andere
mogelijke factor is de gewijzigde morfologie van het estuarium als geheel. De Bocht van Watum, de
geul die ten westen van Hond en Paap ligt, vertoont al enige jaren verondieping. Wellicht zijn er als
gevolg hiervan wijzigingen opgetreden in de stromingspatronen, en stroomt er nu meer water over
de platen en heeft dit een negatieve invloed op de overleving en vestiging van zeegras. Naar deze
factor is echter nog geen onderzoek verricht. Nader onderzoek is nodig om te beoordelen of de Hond
en Paap met alle morfologische en hydrodynamische veranderingen in potentie geschikt blijft als
groeiplaats voor zeegras.

•

Van der Graaf et al. (2009) suggereren dat de toegenomen troebelheid een rol zou spelen bij de
achteruitgang van de groot zeegrasvelden op Hond/Paap. Dit heeft een negatief effect op de lichtdoorlatendheid en zou de vestiging negatief beïnvloeden. Echter, een eerdere toename van de omvang van de zeegrasvelden valt samen met een periode van verhoogde troebelheid tussen 1990 en
2000 (Merckelbach & Eysink, 2001; geciteerd in Bos et al., 2011). Dit maakt dat het niet waarschijnlijk is dat de toegenomen troebelheid de oorzaak is van de achteruitgang. Bovendien is de lichtdoorlatendheid in het water niet snel beperkend voor litoraal groeiend zeegras.
Concluderend kan worden opgemerkt dat er momenteel geen duidelijkheid is over de oorzaak voor
het feit dat het zeegras nu zo goed als verdwenen is in het estuarium. Het is niet waarschijnlijk dat
de troebelheid de oorzaak is van de achteruitgang. Tegelijkertijd is er overigens ook geen duidelijke
verklaring voor de vestiging en toename van het zeegrasareaal op de plaat Voolhok in de periode
2005-2011.
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4.1.3 Schelpdierbanken
Langjarige ontwikkeling
In figuur 3 is de verspreiding van droogvallende mosselbanken in het Eems-estuarium in de periode
2001-2012 weergegeven. Uit de afbeelding is af te leiden dat het oppervlak droogvallende mosselbanken in het estuarium na 2001 sterk is afgenomen.
De oppervlakte en samenstelling van de schelpdierbanken in de Eems-Dollard is de afgelopen jaren
sterk veranderd. Op de Hond-Paap was tot en met 2012 een mosselbank aanwezig. Daarna zijn
alleen nog mosselbanken aanwezig geweest op Voolhok. Ook deze zijn bijna helemaal verdwenen.
De grote mosselbank bovenop de Hond-Paap (2006 en 2007) is eerst vervangen door oesters en
deze zijn daarna doodgegaan. De dode oesterschelpen liggen nog verankerd in de grond.
In figuur 6 en 7 is het voorkomen van schelpdierbanken in 2015 weergegeven. Alleen op Voolhok
waren in 2015 nog mosselbanken aanwezig. Vergeleken met 2008 is de oppervlakte mosselbanken
afgenomen van 118,3 ha in 2008 tot 12,8 ha in 2015 (Baptist & Geelhoed, 2016).
De oorzaken voor de afname van het schelpdierbestand zijn niet duidelijk. Mogelijk zijn de omstandigheden op de platen veranderd en is sprake van minder gunstige omstandigheden voor mossels.
Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de vertroebeling een rol heeft gespeeld bij het verdwijnen
van de mosselbanken. Recent onderzoek van Jager & Kolbe (2013) duidt erop uit dat de hydromorfologische omstandigheden op Hond en Paap zijn veranderd. De platen zijn lager komen te liggen,
hetgeen gevolgen heeft voor stromingen en sedimentatie. Ook de gewijzigde morfologie van het
estuarium als geheel zou hierin een rol kunnen spelen. De Bocht van Watum, de geul die ten westen
van Hond en Paap ligt, vertoont al enige jaren verondieping. Wellicht zijn er als gevolg hiervan wijzigingen opgetreden in de stromingspatronen, en stroomt er nu meer water over de platen en heeft dit
een negatieve invloed op de overleving van de mosselbanken. Ook de vestiging van de Japanse
oester en overwoekering door deze soort kan een negatieve invloed hebben gehad.
Daarnaast kan de afname van de mosselbanken het gevolg zijn van het uitblijven van goede zaadval. In 2016 is in andere delen van de Waddenzee een goede zaadval geweest (Troost, 2017). Dit
gunstige jaar kwam echter net te laat voor de mosselbanken op Hond-Paap, omdat de banken in
2015 bijna geheel zijn verdwenen.
Onderzoek naar herstel van de mosselbanken op Hond en Paap is inmiddels in gang gezet. Resulta1
ten van dit onderzoek zijn nog niet beschikbaar .
In verband met de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl worden onder het deelproject Rijke Dijk verschillende maatregelen getroffen om de natuur in het estuarium te versterken. Onderdeel hiervan is
ook de aanleg van een palenbos nabij Voolhok. Dit heeft als doel om mosselzaad op te vangen en
mosselen te laten aangroeien, om de mosselbank op Voolhok, voor zover die nog aanwezig is, weer
te laten aangroeien (Buro Bakker, 2016a).

1

https://www.wur.nl/nl/project/Herstel-mosselbanken-Hond-Paap-1.htm, geraadpleegd november 2017
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Figuur 3

Voorkomen mosselbanken in het Eems-Dollard estuarium in de periode 2001-2012. Ontleend aan IMP,

2013
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Figuur 4

Aanwezigheid mosselbanken in de periode 1995-2011. Kleuren corresponderen met jaren. Hoe hoger het

getal, hoe langer de mosselbank aanwezig is. Gegevens IMARES

Figuur 5

Detail aanwezigheid en stabiliteit mosselbanken tussen 1995 en 2011 op Voolhok en Hond. Gegevens

IMARES
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Figuur 6

Verspreiding van schelpdierbanken op de Hond-Paap en Voolhok in 2008 (paars: mossel, blauw: mos-

sel/oester en groen: oester) en 2015 (rood – alleen mosselbank). De hier gepresenteerde gegevens zijn verzameld
binnen WOT(Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu) in opdracht van EZ. De gegevens over 2015 zijn nog in concept. Ontleend aan: Baptist & Geelhoed, 2016

Figuur 7

Samenstelling en oppervlakte van de schelpdierbanken in de Eems-Dollard van 2006 tot en met 2015. De

gegevens over 2015 zijn nog in concept. Ontleend aan: Baptist & Geelhoed, 2016

4.2 Vissen
In paragraaf 4.3 van de Passende Beoordeling uit 2012 wordt ingegaan op de habitateisen en het
voorkomen van fint, rivierprik en zeeprik in de oostelijke Waddenzee en het estuarium. Er zijn geen
relevante nieuwe gegevens beschikbaar ten aanzien van het voorkomen en de verspreiding van
deze soorten binnen de Waddenzee of het estuarium.
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4.3 Zeezoogdieren
4.3.1 Gewone zeehond
In paragraaf 4.4 van de Passende Beoordeling (Buro Bakker, 2012) is het voorkomen van zeezoogdieren in de oostelijke Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium beschreven. Hierbij worden gegevens van het voorkomen op verschillende ligplaatsen gepresenteerd tot en met het jaar 2011.
In figuur 8 op de volgende pagina is de aantalsontwikkeling van de gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee tot en met 2016 weergeven, op basis van jaarlijkse tellingen tijdens de verharingsperiode
in
augustus
(bron:
www.wur.nl/nl/show/Populatie-Gewone-Zeehonden-in-deNederlandse-Waddenzee.htm, geraadpleegd oktober 2017).
Het aantal gewone zeehonden op de ligplaats op de Hond (telgebied 10) is in de periode 2012-2016
stabiel of licht toenemend. Het aantal gewone zeehonden in de Dollard (telgebied 11) is sinds 2012
eerst toegenomen en daarna gestabiliseerd. Er is dus geen sprake van een afname of een negatieve
ontwikkeling in het gebruik van deze ligplaatsen door de gewone zeehond. Op grond daarvan wordt
geconcludeerd dat er geen grote knelpunten zijn op dit moment voor deze soort in het estuarium.

4.3.2 Grijze zeehond
In figuur 9 is de aantalsontwikkeling van de grijze zeehond in de Nederlandse Waddenzee tot en met
2016 weergeven, op basis van jaarlijkse tellingen tijdens de verharingsperiode in maart/april.
Net als in 2009 en 2010 komt de grijze zeehond niet of nauwelijks voor op de ligplaatsen in de oostelijke Waddenzee, op de Hond of in de Dollard. Het estuarium en de oostelijke Waddenzee hebben
geen betekenis voor deze soort als leefgebied.
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Figuur 8
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Aantalsontwikkeling populatie gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee
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Figuur 9

Aantalsontwikkeling populatie grijze zeehond in de Nederlandse Waddenzee (www.wur.nl/nl/Expertises-

Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Populatie-Grijze-Zeehonden-in-de-NederlandseWaddenzee.htm, geraadpleegd oktober 2017)
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4.3.3 Bruinvis
Er vindt geen monitoring plaats van bruinvissen in het estuarium. Bruinvissen worden momenteel
alleen gemonitord in de Nederlandse Noordzee (o.a. Geelhoed et al., 2013; Geelhoed et al., 2015).
De bruinvis wordt wel waargenomen in het estuarium (Consulmij, 2007). Mogelijk gebruiken individuen het gebied incidenteel om te foerageren.
In het kader van de natuurmonitoring in verband met de ontwikkeling van de Eemshaven is passieve
akoestische monitoring van deze soort uitgevoerd in de periode 2009-2010. Hierbij werd de soort
regelmatig waargenomen, vooral in het voorjaar (maart) en in de winter (november-december)
(Brasseur et al., 2011). Dit zijn ook de periodes waarin de bruinvis de ondiepere Nederlandse kustzones
opzoekt
en
daardoor
ook
vaker
wordt
waargenomen
(http://home.planet.nl/~camphuys/Bruinvis.html, geraadpleegd november 2017). De voortplantingstijd
van bruinvissen loopt van mei tot begin augustus, met een piek eind juni
(www.zoogdiervereniging.nl/de-bruinvis-phocoena-phocoena, geraadpleegd november 2017).
Omdat bruinvissen in het late voorjaar en de zomer niet of nauwelijks zijn waargenomen in het estuarium (Brasseur et al., 2011), vormt het estuarium geen voortplantingsgebied voor deze soort. Een
bekend voortplantingsgebied is de Noordzee boven het Duitse Waddeneiland Sylt (Ministerie van
LNV, 2008). Andere voortplantingsgebieden of gebieden met bijzondere betekenis binnen de Nederlandse wateren zijn niet bekend (Lindeboom et al., 2005; geciteerd in Camphuysen & Siemensma,
2011).
De geregistreerde akoestische activiteit van bruinvissen nam af van Borkum naar de Dollard (Brasseur et al., 2011). Dit suggereert dat bruinvissen vooral het buitengebied van het estuarium bezoeken. Historisch gezien is de betekenis van het estuarium voor de bruinvis marginaal. De bruinvis
kwam voor tot aan Delfzijl (Consulmij, 2007), dus tot aan het middengebied van het estuarium.
Er is geen instandhoudingsdoel geformuleerd voor deze soort voor de Waddenzee en recentelijk bij
de toevoeging van de Eems-Dollard aan het Natura 2000-gebied is ook geen instandhoudingsdoel
toegevoegd. Er zijn geen aanwijzingen dat er veranderingen zijn opgetreden in het gebiedsgebruik
en de aantallen van de bruinvis in dit gebied.
De betekenis van het estuarium als foerageergebied voor de bruinvis is gering. De bruinvis is een
schuwe en mobiele soort die vooral voorkomt in de Noordzee. Het drukke scheepvaartverkeer in het
smalle estuarium maakt dit gebied minder aantrekkelijk voor deze soort. Daarnaast is het voedselaanbod in het estuarium lager dan in de Noordzee en de Waddenzee. Er zijn dus kwalitatief betere
foerageergebieden voor de bruinvis. Jonge bruinvissen eten voornamelijk grondel. Volwassen dieren
eten voornamelijk kabeljauwachtigen en nog nauwelijks grondels; haringachtigen en zandspieringen
worden ook belangrijker naarmate de bruinvis ouder wordt. Grotere dieren eten dus relatief grote
(wijting) en energierijke prooien (vette vissoorten als haringachtigen, zandspieringen, maar ook bijvoorbeeld makreel) (Schelling et al., 2014). Spiering, kabeljauw en wijting komen ook in het estuarium voor, maar deze soorten laten in het estuarium een sterke afname zien ten opzichte van andere
deelgebieden in Nederland (zoals Waddenzee en de Hollandse kust) (Tulp, 2015). Het loont dus niet
voor de bruinvis om het estuarium op te zoeken om te foerageren.

4.4 Vogels
4.4.1 Broedvogels
In de Passende Beoordeling (Buro Bakker, 2012) wordt in paragraaf 4.5.2 ingegaan op het voorkomen van broedvogels in de haven van Delfzijl in de periode 2000-2010. Er zijn inmiddels recentere
gegevens beschikbaar van het voorkomen van broedvogels op verschillende plekken in de haven
van Delfzijl. Hieronder wordt per gebied ingegaan op het voorkomen van broedvogels in de afgelopen jaren.

24

2017 | p17162 | Oplegnotitie

Handelskade

Wagenborgterrein

Schermdijk

Oterdumer
Driehoek

Figuur 10

Ligging van de huidige broedgebieden binnen de haven van Delfzijl

Oterdumer Driehoek
Broedeiland
In 2014 is op de Oterdumer Driehoek een met schrikdraad omheind broedeiland voor visdief en
noordse stern ingericht, waar voorwaarden geschapen zijn voor het behalen van goede broedsuccessen. Hiervan profiteert ook de bontbekplevier. Dit broedeiland blijft gedurende de exploitatie van
de windturbines op de Schermdijk en de Oterdumer Driehoek aanwezig (ca. 20 jaar). Het doel van
het ingerichte eiland op de Oterdumer Driehoek is het verschaffen van een broedgebied voor de
noordse sterns en visdieven, waarbij de broedvogelaantallen van deze soorten vergelijkbaar met tot
hoger zullen zijn, dan de situatie in het havengebied in 2008, zijnde >50 paar noordse stern en >200
paar visdief (Arcadis, 2008). Deze aantallen waren normstellend bij het verlenen van de NB-wet
vergunning voor het windpark door Provincie Groningen (mededeling D. Kooistra, provincie Groningen, 2013).
In 2014 hebben uiteindelijk 54 paartjes visdieven op het broedeiland gebroed, samen met 57 paren
kokmeeuwen (Jager & Brenninkmeijer, 2016). De kokmeeuw is geen doelsoort voor Natura 2000gebied Waddenzee. De vestiging van kokmeeuwen is echter wel gunstig voor de visdieven. Kokmeeuwen zijn erg agressief naar predatoren. Belagers worden met veel kabaal de kolonie uitgejaagd. Dankzij deze luidruchtige buren neemt ook de kans op predatie van eieren of kuikens van de
visdieven af.
De overige visdieven hebben op verschillende locaties op de Schermdijk, in de buurt van de locatie
van de ponton, gebroed. Het broedsucces op het broedeiland was hoog (Jager & Brenninkmeijer,
2016).
In 2015 is het aantal broedparen van de visdief op het broedeiland bijna verdubbeld en het aantal
paren van de kokmeeuw is zelfs gestegen naar 240 paar (Jager & Brenninkmeijer, 2016).
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Tabel 4

Soort

2014

2015

Visdief (b)

54

94

Noordse stern (b)

0

0

Scholekster (nb)

n.b.

1

Bontbekplevier (b + nb)

1-2*

1

Broedvogels

en

aantal

paren

op

het

broedeiland

in

2014

en

2015.

*Volgens

Eneco

(http://projecten.eneco.nl/windpark-delfzijl-noord/broedeiland-pier-van-oterdum/) hebben er twee paren bontbekplevieren
op het broedeiland gebroed in 2014. Volgens gegevens van De Boer (2014; in Jager & Brenninkmeijer, 2016) heeft er in
dat jaar maar 1 broedpaar in de gehele Oterdumer Driehoek gebroed. Nb= niet-broedvogel Natura 2000-gebied Waddenzee; b= broedvogel Natura 2000-gebied Waddenzee

Het broedeiland werd in het broedseizoen van 2016 maar in zeer beperkte mate gebruikt door visdieven. Er waren maar enkele paartjes aanwezig. Het lijkt erop dat een deel van de visdieven naar
de Eemshaven is verhuisd, mogelijk vanwege gunstige voedselomstandigheden. In de haven van
Delfzijl broedden hooguit één of enkele paartjes noordse sterns (mededelingen O. Slakhorst, 2016).
Overig Oterdumer Driehoek
Ook andere delen van de Oterdumer Driehoek worden gebruikt als broedgebied. In tabel 5 is een
selectie van de broedvogels die in de overige delen van de Oterdumer Driehoek broeden getoond.
Alleen broedvogels van Natura 2000-gebied Waddenzee zijn getoond . Daarnaast is ook de scholekster getoond, waarvoor alleen een doelstelling geldt als niet-broedvogel. Dit is gedaan omdat de
haven van Delfzijl als geheel een belangrijk broedgebied vormt voor deze soort.

Tabel 5

Soort

2014

2015

Scholekster (nb)

3 of 4

3

Kluut (b + nb)

4

3

Bontbekplevier (b + nb)

n.b.*

1

Broedvogels en aantal paren in overige delen van de Oterdumer Driehoek in 2014 en 2015. *Volgens Eneco

(http://projecten.eneco.nl/windpark-delfzijl-noord/broedeiland-pier-van-oterdum/) hebben er twee paren bontbekplevieren
op het broedeiland gebroed in 2014. Volgens gegevens van De Boer (2014; in Jager & Brenninkmeijer, 2016) heeft er in
dat jaar maar 1 broedpaar in de gehele Oterdumer Driehoek gebroed. Nb= niet-broedvogel Natura 2000-gebied Waddenzee; b= broedvogel Natura 2000-gebied Waddenzee

Wagenborg
In 2010 is de oude kolonieplek op het Wagenborgterrein ongeschikt geworden voor de sterns, door
de bouw van een loods. Met het verdwijnen van de oude kolonieplek is vanaf 2010 het aantal noordse sterns in de haven van Delfzijl sterk afgenomen. Zij zijn voor een groot deel verhuisd naar de
Eemshaven. Tussen 2009 en 2014 zijn 67 van de 102 in Delfzijl gekleurringde noordse sterns afgelezen in de Eemshaven (mededeling D. Hiemstra, in: Brenninkmeijer & Klop, 2015).
Schermdijk/Handelskade
De Schermdijk heeft in de periode 2010-2015 gefungeerd als broedgebied voor tientallen broedparen van verschillende soorten broedvogels, ook tijdens de realisatie van het windpark op de Schermdijk.
In de onderstaande tabel zijn de broedvogels en broedparen op de Schermdijk (incl. Handelskade
Oost) in 2014 en 2015 weergegeven. In 2014 heeft geen volledige inventarisatie plaatsgevonden, in
2015 wel. In tabel is een selectie van de broedvogels weergegeven, alleen broedvogels waarvoor
een instandhoudingsdoelstelling geldt voor Natura 2000-gebied Waddenzee zijn in het overzicht
opgenomen, plus de scholekster (vanwege het veelvuldig voorkomen).
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Soort

2014

2015

Scholekster (nb)

44

52

Bontbekplevier (b + nb)

3

5

Kleine mantelmeeuw (b)

n.b.

5

Visdief (b)

165

112

Noordse stern (b)

0

1

Tabel 6

Broedvogels en aantal paren op de Schermdijk (incl. Handelskade Oost) in 2014 en 2015 (Jager & Bren-

ninkmeijer, 2016). Nb= niet-broedvogel Natura 2000-gebied Waddenzee; b= broedvogel Natura 2000-gebied Waddenzee

Er hebben in 2016 ca. 30-40 paartjes visdieven op de daken van gebouwen langs de Handelskade
gebroed (mededelingen T. Jager, 2016).

4.4.2 Niet-broedvogels
In de Passende Beoordeling uit 2012 wordt in paragraaf 4.5.2 ingegaan op het voorkomen en gebruik van hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden in de directe omgeving van Delfzijl. Hierbij
worden ook gegevens gepresenteerd van het voorkomen van niet-broedvogels op Hond en Paap
tijdens laagwater. De gegevens dateren uit 2002 en 2003. Recentere gegevens van het voorkomen
van foeragerende vogels op deze platen waren toen niet aanwezig, en ontbreken ook nu. Laagwatertellingen worden standaard niet uitgevoerd. In plaats daarvan worden vogels wel regelmatig geteld
(jaarlijks enkele keren) op de hoogwatervluchtplaatsen. Hiervan zijn wel recentere gegevens beschikbaar (zie hieronder).
Mogelijk is het belang van de Hond en de Paap als foerageergebied voor o.a. steltlopers afgenomen
door afname (cq. verdwijnen) van het areaal schelpdierbanken (Jager & Kolbe, 2013). Omdat het
gebruik van de platen tijdens laagwater niet wordt gemonitord, is er geen ontwikkeling of trend in het
aantal vogels op deze platen bekend.
Er zijn wel recentere gegevens beschikbaar van het gebruik van hoogwatervluchtplaatsen ten westen van Delfzijl. Daarnaast zijn er nog vrij oude (2002-2006), niet eerder gebruikte gegevens beschikbaar van het gebruik van hvp’s in de haven van Delfzijl. Beide zijn opgenomen in bijlage 3.
Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het Kwelderlandschap Marconi Buitendijks. Op termijn kan hierdoor het gebied direct voor de Handelskade en de Schermdijk van Delfzijl interessanter
worden als foerageergebied en hoogwatervluchtplaats voor vogels.
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5 | Huidige stand der kennis aangaande
effecten van baggeren

5.1 Nieuwe inzichten ten aanzien van de effecten van baggerwerkzaamheden op habitattypen of fauna
Er is gezocht naar nieuwe onderzoeksrapporten, artikelen, toetsingen en vergunningen waaruit andere conclusies naar voren komen ten aanzien van de effecten van baggerwerkzaamheden op de
beschermde waarden van Natura 2000-gebied Waddenzee. Deze zijn niet gevonden.
In de Passende Beoordeling (Buro Bakker, 2012) is rekening gehouden met een bepaalde verstoringsinvloed vanuit het baggerschip, met name in de vaargeul Paapsand Süd en op de verspreidingslocatie Dollard.
Nieuw onderzoek van Bureau Waardenburg toont aan dat verstoring van rustende zeehonden door
baggerwerkzaamheden op een afstand van maximaal 1200 meter optreedt (Bouma et al., 2010,
Bouma & Van den Boogaard, 2011, Didderen & Bouma, 2012). Dit onderzoek is uitgevoerd bij de
Razende Bol. In de voorwaarden voor reguliere baggerwerkzaamheden die zijn opgenomen in het
Natura 2000-beheerplan Waddenzee 2016-2022 wordt echter nog een afstand van 1500 meter aangehouden voor nadering van zeehondenligplaatsen. Op dit moment zien we daarom geen reden om
de beoordeling van de verstoringseffecten voor zeehonden aan te passen.
Wat betreft de verstoringsinvloed op foeragerende vogels van open water of op de droogvallende
platen zijn er geen wijzigingen in inzichten ten aanzien van de verstoringsinvloed. De verstoringsafstanden die bijvoorbeeld opgenomen zijn in tabel 16 van de Passende Beoordeling (Buro Bakker,
2012) zijn nog steeds van toepassing.
Er zijn ook geen nieuwe inzichten ten aanzien van het gedrag van een slibwolk na verspreiden van
baggerslib; de effecten van agiteren of de invloed op het zwevend stof gehalte in het estuarium.

5.2 Nieuwe inzichten oorzaken troebelheid Eems-Dollard
In 2015 is een vier jaar durend onderzoek naar het slib en de primaire productie in het Eemsestuarium afgerond. De resultaten hiervan worden besproken in Taal et al. (2015) en Van Maren et
al. (2016). Hieronder wordt kort ingegaan op de bevindingen.
De omvang van de toename van de vertroebeling in het estuarium
Uit de vergelijking van meetgegevens van de slibconcentraties van Rijkswaterstaat op 4 locaties in
het estuarium uit de periode 1990 t/m 2010 blijkt dat de troebelheid in deze periode in het hele estuarium significant is toegenomen. De toename bedraagt tussen 0,7 mg/l tot 4 mg/l zwevend stof per
jaar, afhankelijk van de locatie. Procentueel komt dit neer op een toename tussen 0,5 tot 3% per jaar
(Taal et al., 2015; Van Maren et al., 2016). In onderstaand figuur is deze toename weergegeven.
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Figuur 11

Gemiddelde jaarlijkse verandering in slibconcentratie voor de vier meetpunten van Rijkswaterstaat. De

blauwe lijnen laten het 95% betrouwbaarheidsinterval zien. De stippellijnen tonen wat de relatieve jaarlijkse toename is,
afgezet tegen de slibconcentratie in 2010. Ontleend aan Taal et al. (2015)

Gevolgen voor de primaire productie
In het buitengebied van het estuarium wordt de primaire productie soms gelimiteerd door licht en
soms door de beschikbaarheid van nutriënten. Hoe verder je het estuarium in gaat, hoe troebeler het
wordt. In het middengedeelte van het estuarium en in de Dollard vormt alleen licht de beperkende
factor. Op dit moment worden de beschikbare nutriënten in het middengebied en in de Dollard niet
optimaal benut voor de primaire productie, omdat het systeem te troebel is. Als de troebelheid hier
zou afnemen, zou dit tot een hogere primaire productie kunnen leiden. Dit geldt alleen voor fytoplankton en opgewerveld microfytobenthos, dat samen voor ca. 75% van de primaire productie in het
estuarium zorgt. In de Dollard zijn de afgelopen decennia overigens weinig veranderingen in de
totale primaire productie opgetreden, omdat vooral de bodemalgen (microfytobenthos op de platen)
daar verantwoordelijk zijn voor de primaire productie. De beperkte productie door het fytoplankton is
door de toename van de troebelheid wel iets afgenomen (Taal et al., 2015).
Door de relatief lage slibconcentraties in het buitengebied zullen daar alleen bodemalgen positief
kunnen reageren op een vermindering van de troebelheid. Omdat hier een groot plaatoppervlak
aanwezig is, zal deze toename van de primaire productie wel van betekenis zijn (Taal et al., 2015).
Invloed van hydromorfologie op de troebelheid
In het estuarium zijn verschillende hydromorfologische veranderingen opgetreden in de afgelopen
decennia, waaronder de vaarwegverdiepingen. Eerder al is het systeem veranderd van een estuarium met twee geulen naar een estuarium met één geul (Taal et al., 2015; Van Maren et al., 2016).
Tussen 1985 en 2005 is de Bocht van Watum (voormalige geul) ondieper geworden en het Oostfriesche Gaatje dieper. Vooral rond de platen Hond en Paap en in de Dollard lijken de bodemveranderingen in de laatste decennia tot hogere slibconcentraties te leiden. Het slib wordt in 2005 ook sneller
naar de Dollard en de getijdenrivier getransporteerd dan in 1985 (Taal et al., 2015; Van Maren et al.,
2016).
Naast de veranderingen in de hydromorfologie zijn er natuurlijk al de grote veranderingen in het
estuarium die de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. Het estuarium heeft eigenlijk steeds
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minder ruimte gekregen door landaanwinningen en inpolderingen door de mens. Dit betekent ook dat
er minder ruimte is voor het slib om te bezinken (Taal et al., 2015; Van Maren et al., 2016).
Invloed van baggeren
2
Momenteel wordt jaarlijks bijna 8 miljoen kuub slib (droge stof) verspreid in het estuarium. Dit is
afkomstig uit de Eemshaven en de haven van Delfzijl (in totaal ca. 1,6 miljoen ton), de vaargeul tussen Emden en de Noordzee en het Emder Vaarwater (in totaal ca. 2-2,5 miljoen ton). Lokaal leidt het
verspreiden van slib tot een tijdelijke maar aanzienlijke verhoging van de slibconcentraties nabij de
stortlocaties. De invloed van het verspreiden is bovendien afhankelijk van de ligging van de verspreidingslocatie in het hele estuarium te merken. Op grotere afstand van de verspreidingslocaties gaat
het om tijdelijke kleine verhogingen in de slibconcentraties. Taal et al. (2015) concluderen dat het
verspreiden van baggerslib leidt tot een tijdelijk en lokaal effect op de slibconcentraties.
Zie ook het tekstkader hieronder, waarin een voorbeeld is opgenomen van een modelberekening van
het effect van het verspreiden van baggerslib.

Voorbeeld invloed van verspreiden baggerslib op de zwevend stof gehaltes
Arcadis (2013a) heeft een simulatie uitgevoerd van de vertroebeling die optreedt in de boven3
ste waterlaag als gevolg van het verspreiden van 0,5 Mm baggerspecie op locatie P5 tussen 2
en 7 februari 2012. Onderstaande figuren geven de resultaten van de simulatie weer. Hierin is
alleen het effect van de verspreidingen zichtbaar gemaakt, de achtergrondniveaus van de
zwevend stof gehalten zijn niet meegenomen. De figuren tonen de daggemiddelde extra vertroebeling op 7 februari (laatste dag verspreiding), 14 februari (1 week na verspreiding), 21
februari (2 weken na verspreiding) en 28 februari (3 weken na verspreiding).
De lengte van de verspreidingspluim is maximaal 50 km en de breedte maximaal 5 km (Arcadis, 2013a). De pluim reikt maximaal van Borkum tot in de monding van de Dollard. De maximale daggemiddelde extra vertroebeling bedraagt 20-40 mg/l en treedt op de laatste dag van
de verspreiding op (7 feb.), in het gebied tussen de Oude Westereems en de Eemshaven. Een
week later (14 feb.) is de extra vertroebeling al sterk afgenomen en bedraagt deze vrijwel nergens meer dan 10 mg/l. Na 3 weken (21 feb.) is nog steeds sprake van een lichte verhoging
van het zwevend stof gehalte. Na 4 weken (28 feb.) is er geen effect op de zwevend stof gehalten meer te berekenen. Ook in de weken daarna is er geen sprake meer van een meetbare
verhoogde vertroebeling als gevolg van de verspreidingen op P5. Vanaf 4 weken na de laatste
verspreiding is dus al het baggerslib uit het verspreidingsvak verdwenen en vind er geen nalevering van slib meer plaats. Vertroebeling door de baggerspecieverspreidingen is dan niet
meer aan de orde (Arcadis, 2013a).

2

Komt overeen met 4 miljoen ton slib
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Figuur 1.Toename daggemiddelde berekende slibconcentratie in de bovenste laag in de periode 2 februari t/m 13 maart
als gevolg van het verspreiden van 0,5 Mm3 slib op locatie P5 in de periode 2 t/m 7 februari. Arcadis, 2013a

Achtergrondconcentraties
In onderstaande figuur is de gesimuleerde daggemiddelde slibconcentratie in de bovenste
waterlaag op enkele dagen in de periode 15 februari - 7 maart 2012, voor een situatie zonder
baggerspecieverspreidingen, weergegeven. Deze simulaties zijn verricht in verband met de
verdieping van de Eemshaven door Arcadis (2013b). In de periode 15-02-2012 t/m 07-03-2012
is baggerspecie die is vrijgekomen bij de verdieping verspreid op verspreidingslocaties. De
figuren geven echter de achtergrondconcentraties weer, zonder de invloed van de verspreidingen.
De simulaties zijn gebaseerd op het HIRLAM model van o.a. het KNMI en gaan uit van de
werkelijke meteorologische condities op de simuleringsdagen. 15 februari was een dag met
harde wind en hoge golven, hetgeen leidt tot zeer hoge zwevend stof concentraties in de toplaag. Ook op 22 februari was sprake van harde wind.
Uit de modelresultaten blijkt dat de natuurlijke achtergrondconcentraties in het buitengebied
van het estuarium sterk afhankelijk zijn van de golfcondities, terwijl deze in het meer middendeel en de Dollard vooral bepaald worden door het debiet van de Eemsrivier. Met uitzondering
van de Eems rivier zijn de hoogste berekende slibconcentraties te vinden in de ondiepe delen
van het Eemsestuarium (buiten- en middengebied) en kunnen daar tijdens stormcondities of
hoge afvoeren waarden van meer dan 200 mg/l bereiken. Onder rustige omstandigheden valt
dit terug tot orde 20 mg/l. In de vaargeul zijn tijdens stormcondities de slibconcentraties lager
dan in de ondiepere delen. Tijdens normale omstandigheden variëren natuurlijke slibconcentraties van orde 10 mg/l aan de zeezijde tot 300 mg/l nabij Emden. Vergeleken met deze natuurlijke zwevend stof gehalten is de bijdrage van de baggerspecie uit de Eemshaven aan de vertroebeling gering.
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Figuur 2. Daggemiddelde slibconcentratie in de bovenste waterlaag zonder baggerspecieverspreidingen, periode 15
februari - 7 maart 2012. Ontleend aan: Arcadis, 2013b

Conclusie effecten van verspreiding op zwevend stof gehalte
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het zwevend stof gehalte in het Waddenzee en
Eems-Dollard systeem. Ook baggeren heeft invloed op het zwevend stof gehalte. Allereerst
wordt tijdens de werkzaamheden en het verspreiden een actieve wolk gevormd, waarin de
concentratie tot enkele duizenden mg/l kan oplopen. Dit is een kortdurend effect dat maximaal
een uur aanhoudt. Tijdens het verspreiden en gedurende een periode van 3 weken daarna is
sprake van een verhoging van het zwevend stof gehalte over een groot gebied. De verspreidingspluim heeft een maximale lengte van 50 km en een maximale breedte van 5 km. De verhoging bedraagt maximaal 20-40 mg/l en loopt in enkele weken terug tot 0 mg/l. In verhouding
tot de natuurlijke variatie in de zwevend stof gehalten, die onder invloed van wind en golfactiviteit sterk kan oplopen tot 300 mg/l, gaat het echter om een geringe bijdrage.

.

2017 | p17162 | Oplegnotitie

35

In figuren 15 en 16 in de Passende Beoordeling van 2012 is ook het gedrag van een slibwolk bij het
verspreiden van slib op verspreidingslocatie K2 weergegeven. Deze ligt net ten westen van de verspreidingslocatie Dollard. Hierbij wordt een vergelijkbare maximale verhoging van het slibgehalte
gezien (tot 100 mg/l) en een vergelijkbaar gedrag van de slibwolk berekend als in het voorbeeld in
voorgaand tekstkader.
In de periode 1952-1997 werd jaarlijks tussen 1,5 en 2,5 miljoen ton slib per jaar uit het estuarium
verwijderd. Het slib werd gebruikt voor grondverbeteringen (Duitsland). Daarnaast werd het slib dat
uit de haven van Emden werd gebaggerd op land gebracht. Vanaf 1997 is er geen slib meer aan
land gebracht, noch voor grondverbetering noch vanuit de haven van Emden. Het geleidelijk aan
geheel stoppen van de omvangrijke onttrekkingen van slib kan hebben geleid tot een geleidelijke
verhoging van de slibconcentraties in het estuarium (Van Maren et al., 2016).

•
•
•
•

Conclusie oorzaken toename vertroebeling
Concluderend stellen Taal et al. (2015) dat de volgende oorzaken ten grondslag liggen aan de toegenomen vertroebeling in het estuarium:
Verandering van een tweegeulensysteem naar een ééngeulensysteem (leidt tot toename slibtransport en vertroebeling Dollard van ca. 10%)
Een niet-veranderd slibaanbod
De afname van het oppervlak aan bezinkplaatsen sinds 1650 door landaanwinning en inpolderingen
Het stoppen met de onttrekkingen van slib door Duitsland
In verband met de dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt het deelproject Dubbele
Dijk gerealiseerd. Hierbij wordt binnendijks, over een oppervlakte van ca. 25 ha, een slibinvanggebied gerealiseerd. Hierdoor krijgt het estuarium, weliswaar kunstmatig, meer ruimte en krijgt het slib
dus ook meer ruimte om te bezinken. Dit draagt bij aan het verminderen van de vertroebeling van het
estuarium (Buro Bakker, 2016a).

5.3 Gevolgen van het anders omgaan met baggerslib uit het estuarium
In de Passende Beoordeling van 2012 gingen we uit van het destijds algemeen geaccepteerde opvatting dat het terugbrengen van baggerslib vanuit de havens in het systeem essentieel is voor behoud van het dynamisch evenwicht tussen aan- en afvoer van slib en sedimentatie. Het onderzoek
van Taal et al. (2015) en Van Maren et al. (2016) wijst uit dat het in het estuarium gunstiger is om
slib te onttrekken aan het systeem.
Bij Delfzijl wordt momenteel het grootste deel van het baggerslib geagiteerd, zodat het met de ebstroom mee de haven uitstroomt. Het effect van agiteren op de vertroebeling is daarmee vergelijkbaar met storten bij de havenmond. Tien tot twintig procent van het havenslib wordt wel echt opgebaggerd en in de mond van de Dollard gestort. Door het slib uit de haven van Delfzijl niet terug te
storten, zullen de slibconcentraties nabij de haven en in de Dollard afnemen. De sedimentatie zal op
termijn ook afnemen, waardoor er uiteindelijk minder gebaggerd hoeft te worden (Taal et al., 2015).
Als ook het baggerslib uit de Eemshaven en het slib dat opgebaggerd wordt door Duitsland niet
wordt verspreid in het estuarium of in de Noordzee wordt verspreid, is significante verlaging van de
troebelheid mogelijk. In figuur 12 is de berekende afname van de slibconcentraties in het estuarium
weergegeven als 1,8 miljoen ton baggerslib uit de havens en vaargeulen niet wordt verspreid, maar
wordt onttrokken. De afname van de zwevend stof concentraties kan in de Dollard wel 100 mg/l
bedragen. In het buitengebied kan de afname 10 mg/l bedragen (Van Maren et al., 2016).
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Figuur 12

Verspreiding van de berekende afname van het jaarlijkse gemiddelde zwevend stof gehalte als 1,8 miljoen

ton slib dat wordt gebaggerd uit havens en vaargeulen uit het systeem wordt onttrokken. Ontleend aan Van Maren et al.
(2016)

De afname van de zwevend stof concentraties zal tot een toename van de primaire productie in het
estuarium leiden.

5.4 Impact nieuwe informatie en kennis op de effectbeoordeling van
de activiteiten
5.4.1 Habitattypen
De nieuwe informatie over de exacte ligging en begrenzing van habitattype H1130 leidt niet tot andere conclusies ten aanzien van de effecten van de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en
vaargeul van Delfzijl. In de Passende Beoordeling uit 2012 is al rekening gehouden met het voorkomen van dit habitattype. De conclusies in de Passende Beoordeling blijven dan ook ongewijzigd.

5.4.2 Zeegras
Er zijn in deze notitie en in de bijlage recente verspreidingsgegevens van groot en klein zeegras in
het estuarium opgenomen. Wat precies de sturende factoren zijn voor het voorkomen en de ontwikkelingen daarin van zeegras op de platen Voolhok en Hond/Paap is niet duidelijk. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er een verband is tussen de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en
vaargeul van Delfzijl en het wel of niet voorkomen van zeegras op de bovengenoemde platen. De
conclusies in de Passende Beoordeling blijven ook wat betreft zeegras ongewijzigd.

5.4.3 Schelpdieren
Er zijn in deze notitie recente verspreidingsgegevens van schelpdierbanken in het estuarium opgenomen. Wat precies de sturende factoren zijn voor het voorkomen en de ontwikkelingen daarin van
schelpdierbanken op de platen Voolhok en Hond/Paap is onvoldoende duidelijk. Hieronder wordt het
effect van toegenomen vertroebeling en de baggerwerkzaamheden beoordeeld. De tekst is ontleend
aan de Passende Beoordeling uit 2012 (pagina 40 en 44):
Gevoeligheid filterfeeders
Schelpdieren zoals mossels, Kokkels en de Strandgaper, allen filterfeeders, zouden negatief beïnvloed kunnen worden door verhoging van de concentratie zwevend stof. De mate waarin dit plaatsvindt hangt af van de omvang en de duur van de door het verspreiden veroorzaakte verhoging en de
grootte van het gebied waar deze verhoging optreedt. Hierbij moet tevens in acht worden genomen
dat het zwevend stof gehalte in het Eems-Dollard estuarium van nature hoog en variabel is.
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Mossels kunnen zich in zekere mate aanpassen aan variaties in het zwevend stof gehalte door de
afmetingen van kieuwen en palpen aan te passen. De in de Waddenzee en Eems-Dollardgebied
voorkomende mosselen zijn daardoor goed aangepast aan de met de getijcyclus variërende zwevend stof gehaltes (Essink, 1993). De grens van het aanpassingsvermogen van een mossel ligt
ongeveer bij 250 mg zwevend stof per liter; vanaf dit punt is geen groei meer mogelijk (Widdows et
al., 1979; geciteerd in Essink, 1993). Verminderde groei treedt echter al bij lagere zwevend stof gehalten op. Bij een zwevend stof gehalte van 225 mg/l was de filtratiesnelheid tot 30% teruggelopen
(Widdows et al., 1979; geciteerd in Essink, 1993). Deze gegevens, verkregen uit laboratoriumonderzoek, sluiten goed aan bij door veldonderzoek in het estuarium verkregen gegevens betreffende de
groei van mossels, Kokkels en Strandgaper (Essink & Bos, 1985; geciteerd in Essink, 1993).
Effecten op de verspreidingslocatie
In de Dollard komen geen mossel- of kokkelbanken voor (Dankers et al., 2003). Door de grote
stroomsnelheid en het geringe voedselaanbod zal de dichtheid van bodemfauna in de geulen laag
zijn. Op de verspreidingslocatie zal de dichtheid van bodemfauna ook zeer laag zijn of zelfs geheel
afwezig. Deze verspreidingslocatie is al jarenlang en jaarlijks in gebruik. Het bedekken van de bodem met bagger heeft ertoe geleid dat de bodemfauna op deze locatie is verdwenen. Het regelmatige gebruik leidt ertoe dat de bodemfaunapopulatie geen kans krijgt zich te herstellen. Mulder (2004)
noemt een periode van een of meerdere jaren tussen verspreidingsactiviteiten noodzakelijk voor
herstel van de bodemfauna. Daarnaast staat er op deze locatie een zeer sterke stroming. De vertroebeling op de verspreidingslocatie zorgt daardoor niet voor negatieve effecten op bodemfauna.
Effecten op grotere afstand van de verspreidingslocatie
Ten opzichte van de verspreidingslocatie is de dichtstbijzijnde locatie waar schelpdierbanken voorkomen de plaat Paap. Ter hoogte van het zuiden van Paap bedraagt de getijgemiddelde achtergrondconcentratie van zwevend stof tussen 5 en 60 mg/l (figuur 8, zie verderop). Onder deze omstandigheden is groei van mosselen goed mogelijk. Het verspreiden van bagger op locatie Dollard
zal leiden tot een verhoging van de vertroebeling, welke ook rond Paap zal optreden. De verspreiding van de slibwolk zal het beeld van figuur 16a (zie verderop) volgen. De baggerspecie op locatie
Dollard wordt namelijk in de periode van 1 uur voor laagwater tot 1 uur voor hoogwater verspreid. Bij
verspreiding tijdens de vloedstroom zal vooral in de Dollard zelf sprake zijn van een verhoging van
de zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l); ter hoogte van de mosselbanken op Paap is sprake van
een beperktere verhoging van de zwevend stof gehalten. Tijdens de volgende eb zijn de zwevend
stof gehaltes ter hoogte van Paap hoger, maar vanwege de ebstroom zal de slibwolk zich dan vooral
in de geulen bevinden (figuur 16b, zie verderop). Gezien de heersende relatief lage zwevend stof
gehalten ter hoogte van Paap (5-60 mg/l) en de te verwachten beperkte invloed van het verspreiden
van bagger op locatie Dollard op deze zwevend stof gehalten, is het aannemelijk dat de zwevend
stof gehalten ter hoogte van de mosselbanken ruim onder 250 mg/l blijven.
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Effecten van agiteren
Het is onwaarschijnlijk dat het agiteren van bagger uit de haven of vaargeul leidt tot wezenlijke verhoging van de zwevend stof gehalten ter hoogte van de mosselbanken op Paap en Hond. Deze
methoden worden ingezet tijdens afgaand water, waardoor het slib met de stroom via de geulen
wordt afgevoerd (vergl. figuur 16b, zie verderop). De mosselbanken worden hier dus niet door beïnvloed.
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Conclusie
Op basis van voorgaande analyse kan worden geconcludeerd dat de baggerwerkzaamheden (zowel
het verspreiden als het agiteren) leiden tot een beperkte verhoging van de zwevend stof gehalten.
Ook met deze verhoging blijven de zwevend stof gehalten onder normale omstandigheden onder het
niveau waarbij effecten op de filtratiecapaciteit en groei van mossels kunnen optreden. Dat gold voor
de situatie in 2012 maar geldt ook voor de situatie in 2017. Op basis van de huidige stand der kennis
zijn er dus geen aanwijzingen dat het baggeren van de haven en vaargeul van Delfzijl (in combinatie
met de huidige heersende zwevend stof gehalten) heeft geleid tot het verdwijnen van mosselbanken
op Paap en Hond.

5.4.4 Vissen
Er zijn geen recentere gegevens van het voorkomen, het gebiedsgebruik of de omvang van de populatie van fint, rivierprik en zeeprik in de oostelijke Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium beschikbaar. Er zijn ook geen nieuwe inzichten ten aanzien van de effecten van baggerwerkzaamheden op deze soorten. De conclusies in de Passende Beoordeling (Buro Bakker, 2012) blijven dan
ook ongewijzigd.

5.4.5 Zeezoogdieren
In deze notitie zijn recente telgegevens van gewone en grijze zeehond in de Waddenzee en het
Eems-Dollard estuarium opgenomen. Van de bruinvis zijn dergelijke gegevens niet voorhanden.
Gewone zeehond
Het aantal gewone zeehonden op de ligplaats op de Hond is in de periode 2012-2016 stabiel of licht
toenemend. Het aantal gewone zeehonden in de Dollard is sinds 2012 eerst toegenomen en daarna
gestabiliseerd. Er is dus geen sprake van een afname of een negatieve ontwikkeling in het gebruik
van deze ligplaatsen door de gewone zeehond. Op grond daarvan wordt aangenomen dat er geen
grote knelpunten zijn op dit moment voor deze soort in het estuarium. Er zijn ook geen aanwijzingen
dat de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl tot negatieve effecten
op deze soort leiden. Ook zijn er geen nieuwe inzichten ten aanzien van de effecten van baggerwerkzaamheden op deze soort. De conclusies in de Passende Beoordeling blijven dan ook ongewijzigd.
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Grijze zeehond
Net als in 2012 komt de grijze zeehond niet of nauwelijks voor op de ligplaatsen in de oostelijke
Waddenzee, op de Hond of in de Dollard. Het estuarium en de oostelijke Waddenzee hebben geen
betekenis voor deze soort als leefgebied. Deze soort wordt niet beïnvloed door de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl.
Bruinvis
Er zijn geen recente gegevens beschikbaar van het voorkomen en de aantallen bruinvissen in de
oostelijke Waddenzee en het estuarium. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er veranderingen zijn
opgetreden in het gebiedsgebruik en de aantallen van de bruinvis in dit gebied. Het gebied is nog
steeds van marginale betekenis voor deze soort als leefgebied. Individuen kunnen het gebied incidenteel gebruiken als foerageergebied. Deze soort wordt niet beïnvloed door de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl. Er is ook geen causaal verband tussen de
baggerwerkzaamheden en het al dan niet voorkomen van de bruinvis in het estuarium.

5.4.6 Vogels
Niet-broedvogels
Er zijn alleen recentere gegevens beschikbaar van het voorkomen van niet-broedvogels tijdens
hoogwater op de hoogwatervluchtplaatsen. Gegevens over dichtheden van foeragerende vogels op
wadplaten of in het open water van het estuarium zijn niet beschikbaar. Er zijn geen aanwijzingen
dat er wijzigingen zijn opgetreden in het voorkomen van vogels op de wadplaten of het open water
die verband houden met baggerwerkzaamheden.
Vogels die in de haven van Delfzijl zelf overtijen zullen gewend zijn aan de aanwezigheid en de geluidsproductie van baggerschepen en worden hierdoor niet negatief beïnvloed. De nieuwe gegevens
van niet-broedvogels leiden dus niet tot andere conclusies dan in de Passende Beoordeling van
2012.
Broedvogels
In deze notitie zijn recente gegevens van het voorkomen van broedvogels op verschillende plekken
in de haven van Delfzijl opgenomen. Deze vogels zullen gewend zijn aan de aanwezigheid van
(bagger)schepen in de haven, alsmede aan andere reguliere activiteiten die in havens plaatsvinden.
Ze zijn tolerant ten opzichte van deze verstoringsinvloeden. Deze vogels zullen niet negatief worden
beïnvloed door de reguliere baggerwerkzaamheden. De nieuwe gegevens van broedvogels leiden
dus niet tot andere conclusies dan in de Passende Beoordeling van 2012.

5.5 Conclusie ten aanzien van effecten reguliere baggerwerkzaamheden haven en vaargeul Delfzijl
5.5.1 Conclusie effecten op Natura 2000-waarden
De informatie over de activiteit, recente gegevens over het voorkomen van de beschermde waarden
en de huidige stand der kennis ten aanzien van de effecten van baggeren geven geen aanleiding de
conclusies uit de Passende Beoordeling van 2012 te herzien. De reguliere baggerwerkzaamheden in
de haven en vaargeul van Delfzijl leiden niet tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen
van Natura 2000-gebied Waddenzee of andere Natura 2000-gebieden in het estuarium.

5.5.2 Conclusie effecten op het systeem
Uit het onderzoek van Taal et al. (2015) en Van Maren et al. (2016) volgt dat het estuarium gebaat is
bij het onttrekken van baggerslib in plaats van het verspreiden. Dit zal leiden tot een afname van de
troebelheid en tot een toename van de primaire productie. De effecten van het verspreiden van baggerslib op de slibconcentraties zijn beperkt. Taal et al. (2015) concluderen echter ook dat de effecten
van het verspreiden van baggerslib (de verhoging van de slibconcentraties) tijdelijk en lokaal zijn.
Het onderzoek van Taal et al. (2015) en Van Maren et al. (2016) leidt daarom niet tot andere conclu-
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sies ten aanzien van de effecten van de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul
van Delfzijl en het verspreiden van baggerslib in de Mond van de Dollard dan in de Passende Beoordeling van 2012.
Het is duidelijk dat het belangrijk is dat verder wordt gezocht naar geschikte toepassingen van baggerslib uit het estuarium. Het onttrekken van baggerslib kan namelijk leiden tot een sterke afname
van de troebelheid van het systeem en daardoor bijdragen aan het herstel van het estuarium. De
partners van Economie & Ecologie in Balans hebben onderzoek naar dergelijke toepassingen als
speerpunt benoemd in het meerjarenprogramma voor de Eems-Dollard.
Daarnaast is het aan te bevelen om de hoeveelheid slib die jaarlijks verspreid wordt in het estuarium
niet te laten toenemen ten opzichte van de reguliere praktijk van de afgelopen jaren. In de periode
3
3
2013-2016 zijn jaarlijks 21.000 tot 166.000 m slib (beun-m ) verspreid op de locatie Mond van de
3
3
Dollard, bij een vergunde ruimte van 400.000 m (beun-m ) voor het onderhoudsbaggerwerk in de
3
3
haven van Delfzijl. In de afgelopen tien jaar werd gemiddeld jaarlijks 191.000 m slib (beun-m ) vanuit de haven van Delfzijl op deze verspreidingslocatie verspreid.
Er is tussen 2013 en 2016 geen gebruik gemaakt van de vergunde ruimte voor het onderhoudsbag3
3
gerwerk in de vaargeul Paapsand Süd om jaarlijks 60.000 m slib (beun-m ) te verspreiden op locatie
Dollard.
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In deze oplegnotitie is onderzocht of de Passende Beoordeling voor de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl die in 2012 door Buro Bakker is uitgevoerd nog steeds
van toepassing is en gebruikt kan worden als onderbouwing voor een nieuwe vergunningaanvraag.
Deze vergunning wordt aangevraagd voor een voortzetting van de reguliere baggerwerkzaamheden.
De activiteiten die worden aangevraagd komen volledig overeen met de reguliere baggerwerkzaamheden die nu vergund zijn.

•
•
•
•

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is gebruik gemaakt van de volgende informatie:
de praktijksituatie van het reguliere baggerwerk in de haven en vaargeul van Delfzijl,
recente informatie over het voorkomen van beschermde waarden,
de huidige stand der kennis van effecten van baggerwerkzaamheden, en
nieuwe inzichten in de werking van het systeem van het estuarium en de oorzaken voor de toegenomen troebelheid.
Uit de informatie over de praktijksituatie blijkt dat de afgelopen jaren minder bagger is verspreid op
de verspreidingslocatie Dollard dan is vergund. Er wordt vooral en steeds meer gebruik gemaakt van
de agitatiemethode. Er is in de afgelopen jaren geëxperimenteerd met een vorm van duurzaam waterbeheer, namelijk slibvaren, maar dit heeft nog niet tot definitieve resultaten of veranderingen in het
beheer geleid. Daarnaast is onlangs gestart met de pilot Kleirijperij, waarbij eenmalig baggerslib op
land is gebracht in plaats van verspreid op locatie Dollard. De resultaten van deze proef laten nog op
zich wachten.
In de oplegnotitie zijn recente gegevens over het voorkomen en de verspreiding van beschermde
waarden in de oostelijke Waddenzee en het estuarium gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het areaal
zeegrasvelden en schelpdierbanken sterk is teruggelopen. Mogelijk is dit het gevolg van veranderde
hydromorfologische omstandigheden op de platen. Een causaal verband tussen deze afname en de
reguliere baggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand süd ontbreekt.
De nieuwe gegevens leiden dan ook niet tot andere conclusies ten aanzien van de effecten van de
baggerwerkzaamheden.
Daarnaast is in de oplegnotitie uitgebreid ingegaan op de huidige stand der kennis ten aanzien van
de effecten van baggeren en de werking van het systeem van het estuarium en de oorzaken voor de
toegenomen troebelheid. Er zijn geen nieuwe inzichten in de omvang van effecten en verstoringsinvloeden als gevolg van baggerwerkzaamheden die tot andere conclusies over effecten leiden dan
die in de Passende Beoordeling uit 2012 zijn getrokken.

•
•
•
•

Er is wel meer duidelijkheid ontstaan over de oorzaken voor de toegenomen vertroebeling in het
estuarium in het algemeen. Er blijken meerdere belangrijke oorzaken te zijn (Taal et al., 2015):
Verandering van een tweegeulensysteem naar een ééngeulensysteem (leidt tot toename slibtransport en vertroebeling Dollard van ca. 10%);
Een niet-veranderd slibaanbod;
De afname van het oppervlak aan bezinkplaatsen sinds 1650 door landaanwinning en inpolderingen;
Het stoppen met de onttrekkingen van slib door Duitsland.
In de Passende Beoordeling van 2012 gingen we uit van het destijds algemeen geaccepteerde opvatting dat het terugbrengen van baggerslib vanuit de havens in het systeem essentieel is voor behoud van het dynamisch evenwicht tussen aan- en afvoer van slib en sedimentatie. Het onderzoek
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van Taal et al. (2015) en Van Maren et al. (2016) wijst uit dat het in het estuarium gunstiger is om
slib te onttrekken uit het systeem. In de periode 1952-1997 gebeurde dit ook op grote schaal door
Duitsland. Het stoppen van de onttrekkingen kan hebben geleid tot een geleidelijke verhoging van de
slibconcentraties in het estuarium (Van Maren et al., 2016). Bij substantiële onttrekking van baggerslib uit het estuarium is een significante afname van de troebelheid mogelijk, hetgeen ook zal leiden
tot een toename van de primaire productie. Het is daarom belangrijk dat verder wordt gezocht naar
geschikte toepassingen van baggerslib uit het estuarium. Het onttrekken van baggerslib kan namelijk
leiden tot een sterke afname van de troebelheid van het systeem en daardoor bijdragen aan het
herstel van het estuarium. Daarnaast is het aan te bevelen om de hoeveelheid slib die jaarlijks verspreid wordt in het estuarium niet te laten toenemen ten opzichte van de reguliere praktijk van de
afgelopen tien jaren.
Wat betreft de effecten van het verspreiden van baggerslib en de agitatie is nog steeds de conclusie
gerechtvaardigd dat er enkel sprake is van beperkte, lokale en tijdelijke effecten op de zwevend stof
concentraties. Dit wordt bevestigd door Taal et al. (2016).
Eindconclusie
De eindconclusie luidt dat de Passende Beoordeling van 2012 wat betreft de beoordeling en conclusies over de effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Waddenzee en overige
Natura 2000-gebieden in het estuarium nog steeds van toepassing is voor de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl. Deze Passende Beoordeling kan daarom met deze
oplegnotitie worden gebruikt als onderbouwing voor de vergunningaanvragen voor de baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl.
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B1|

Bijlage: Baggerhoeveelheden

B2|

Bijlage: Verspreiding en areaal
zeegras

Zeegras
Zeegras komt in het estuarium voor op Voolhok en op Paap. Op beide plekken gaat het om groot
zeegras. Op Voolhok komen verspreid ook pollen klein zeegras voor. In onderstaande figuren is de
dichtheid en verspreiding van groot en klein zeegras in 2011 en 2014 weergegeven.

Figuur 13

Verspreiding en bedekking groot zeegras (Zostera marina) in 2011. Gegevens RWS

Figuur 14

Detailkaart voorkomen en bedekking groot zeegras (Zostera marina) op Voolhok in 2011. Gegevens RWS

Figuur 15

Voorkomen en bedekking groot zeegras (Zostera marina) en klein zeegras (Zostera noltei) in de oostelijke

Waddenzee en in het estuarium in 2014. Op Hond en Paap is de verspreiding van groot zeegras op raaien weergegeven.
Gegevens RWS

Figuur 16

Detailkaart voorkomen en bedekking groot zeegras (Zostera marina) en klein zeegras (Zostera noltei) op

Voolhok in 2014.Gegevens RWS

B3|

Bijlage:
Gegevens
broedvogels op de hvp’s

niet-

Holwierde – Delfzijl
Ligging hvp’s
In het buitendijkse gebied bevinden zich hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers op de strekdammen die haaks op de dijk liggen. Daarnaast is er een concentratie van steltlopers ter hoogte van de
“uitstulping” in de dijk bij paal 32 (ter hoogte van Uiteinde) (mededelingen M. Brijker, Wadvogelwerkgroep, 2015).
Het open water wordt als rustgebied gebruikt door eenden (mededelingen M. Brijker, Wadvogelwerkgroep, 2015). Bij laagwater foerageren ze op de droogvallende platen die grenzen aan de dijk,
in ondiep water en op de droogvallende delen en geulen op Hond en Paap.

Figuur 17

Ligging telgebieden WG4131 en WG4132 voor niet-broedvogels tussen Holwierde en Delfzijl

Aantallen
In tabel 6 zijn de seizoensgemiddelde aantallen niet-broedvogels in telgebieden WG4131 en
WG4132 in de periode 2008-2013 weergegeven.
Soort

Doelaantal

WG4131
seizoensgem.

WG4132

% doelaantal

2008-2013

seizoensgem.

%doelaantal

2008-2013

Aalscholver

4200

8

0,18

1

0,02

Grauwe gans

7000

0

0,00

0

0,01

Brandgans

36800

1

0,00

1

0,00

Rotgans

26400

5

0,02

0

0,00

Bergeend

38400

134

0,35

2

0,01

Smient

33100

274

0,83

1

0,00

320

0

0,05

4

1,15

25400

337

1,32

70

0,27

Krakeend
Wilde Eend

Pijlstaart

5900

0

0,01

0

0,00

Slobeend

750

0

0,04

0

0,00

Eidereend

90.000

5

0,00

0

0,00

Grote Zaagbek

70

0

0,29

0

0,00

Brilduiker

100

0

0,15

0

0,00

140000

82

0,06

10

0,01

Kluut

6700

7

0,10

1

0,01

Zilverplevier

22300

2

0,01

0

0,00

Kievit

10800

1

0,01

14

0,13

Rosse Grutto

54400

2

0,00

0

0,00

Wulp

96200

101

0,11

94

0,10

Zwarte Ruiter

1200

0

0,01

0

0,00

Tureluur

16500

2

0,01

2

0,01

Groenpootruiter

1900

1

0,03

0

0,00

Steenloper

2300

2

0,09

0

0,00

Scholekster

Tabel 7

Seizoensgemiddelde aantallen niet-broedvogels in telgebieden WG4131 en WG4132 in de periode 2008-

2013. Gegevens Wadvogelwerkgroep, 2015

Uit de telgegevens blijkt dat het buitendijkse gebied van beperkte betekenis is voor niet-broedvogels.
In verhouding tot de doelaantallen die zijn opgenomen in de instandhoudingsdoelen gaat het om
lage aantallen. Alleen smient en wilde eend komen in grotere aantallen voor. Wilde eend komt ook
buiten het stormseizoen in grotere aantallen voor.
Het binnendijkse gebied is van enig belang voor de krakeend. Het is wel de vraag of deze krakeenden een echte binding hebben met het estuarium. Binnen de periode 2008-2013 is de soort met
name in 2008 in grote aantallen waargenomen, daarna in veel lagere aantallen of in het geheel niet.
Voorkomen niet-broedvogels haven Delfzijl
In tabel 7 zijn ter illustratie gegevens opgenomen van het voorkomen van niet-broedvogels in telgebied WG4141 in de periode 2002-2006 (ontleend aan Buro Bakker, 2016b).

Figuur 18

Ligging telgebieden WG4141. Ontleend aan Buro Bakker, 2016b
WG4141

Instandhoudingsdoel

Seizoensgem. '02-06

% instandhoudingsdoel

(seizoensgemiddelde)
Aalscholver

4200

27

0,6

Bergeend

38400

18

0,0

Bontbekplevier

1800

6

0,3

Bonte strandloper

206.000

7

0,0

Drieteenstrandloper

3700

1

0,0

Kanoet

44400

2

0,0

Kievit

10800

9

0,1

Kluut

6700

1

0,0

Rosse grutto

54400

15

0,0

Scholekster

140000-160000

366

0,3

Tabel 8

Smient

33100

181

0,5

Steenloper

2650

5

0,2

Tureluur

16500

28

0,2

Wilde eend

25400

51

0,2

Wintertaling

5000

1

0,0

Wulp

96200

48

0,0

Aantallen niet-broedvogels in telgebied WG4141 in de periode 2002-2006. Weergegeven zijn het instand-

houdingsdoel voor Natura 2000-gebied Waddenzee, het seizoensgemiddelde in het telgebied en het percentage van het
instandhoudingsdoel. Alleen de niet-broedvogels die daadwerkelijk zijn aangetroffen in het telgebied zijn in de tabel
opgenomen. Ontleend aan Buro Bakker, 2016b. Bron gegevens: SOVON.
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INLEIDING

1.1

AANLEIDING
Groningen Seaports (verder in dit rapport 'GSP') voert jaarlijks onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in de haven van Delfzijl en in de vaargeul Paapsand süd. Dit laatste gebeurd
in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2007 is er voor het laatst een Passende Beoordeling in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd voor deze reguliere baggerwerkzaamheden (Buro Bakker, 2007). Op basis van deze Passende Beoordeling zijn er vergunningen in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Deze vergunningen lopen echter
eind dit jaar af. Voordat nieuwe vergunningen kunnen worden verleend, dient opnieuw een
Passende Beoordeling van de reguliere onderhoudsbaggerwerkzaamheden te worden uitgevoerd. De onderhavige rapportage doet verslag van deze Passende Beoordeling in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998.
De noodzaak om te baggeren in de haven van Delfzijl en de vaargeul ernaar toe staat niet ter
discussie; dit heeft te maken met de dynamiek van het Waddenzeesysteem en het feit dat
havens fungeren als onnatuurlijke bezinkbekkens van zand en slib. De noodzaak om te baggeren wordt ook erkend in het beleid voor de Waddenzee, zoals de PKB Derde Nota Waddenzee.
In de Passende Beoordeling worden naast de effecten op het Nederlandse Natura 2000gebied Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium ook de effecten op Duitse Natura 2000gebieden in en nabij het estuarium onderzocht.

1.2

OPZET
De rapportage van de Passende Beoordeling geeft antwoord op de volgende vragen:
- Welke Natura 2000-gebieden liggen binnen de beïnvloedingssfeer van de reguliere
baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl?
- Wat zijn de huidige natuurwaarden (soorten, habitattypen en overige beschermde
waarden) waarvoor deze gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden?
- Zijn deze beschermde natuurwaarden aanwezig in de nabijheid van de verspreidingslocatie, haven of vaargeul?
- Welke functie heeft het door de reguliere baggerwerkzaamheden beïnvloede gebied
voor deze beschermde natuurwaarden?
- Wat zijn de effecten van de reguliere baggerwerkzaamheden op soorten, habitats en
systeemeigenschappen van de Waddenzee en overige Natura 2000-gebieden?
- Is er mogelijk sprake van negatieve en/of significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken Natura 2000-gebieden?
- Is er in cumulatie met andere projecten of plannen mogelijk sprake van negatieve
en/of significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken
Natura 2000-gebieden?
Voor deze toets is gebruik gemaakt van bestaande gegevens (Passende Beoordeling uit 2007),
literatuur, de informatiesite van het ministerie van EL&I over de natuurwetgeving, aanwijzing van gebieden, soorten etc.

1.3

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader belicht. In hoofdstuk 3 wordt de huidige baggerpraktijk en de aangevraagde situatie beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het voorkomen van de beschermde waarden en worden de effecten van de baggerwerkzaamheden op
kenmerkende systeemeigenschappen, vogels, habitattypen en soorten (zeehonden, vissen)
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geanalyseerd en getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura
2000-gebieden. De cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in
hoofdstuk 5 onderzocht. In hoofdstuk 6 wordt besproken op welke wijze mitigatie gerealiseerd kan worden. Hoofdstuk 7 vat de conclusies samen. In hoofdstuk 8 staat een overzicht
van de gebruikte literatuur.
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2

TOETSINGSKADER
De Waddenzee is op 25 februari 2009 aangewezen als Natura 2000-gebied (Stcrt 2009, nr.
38). Het Eems-Dollard estuarium is onderdeel van dit Natura 2000-gebied. In mei 2003 zijn
de Dollard en de droogvallende platen in het estuarium bij de Europese Commissie als Habitatrichtlijngebied aangemeld. Het open water van de Eems is in 2007 aangemeld. Het estuarium zal in een later stadium in overleg met Duitsland als Habitatrichtlijngebied worden aangewezen. Het estuarium is wel reeds aangewezen als Vogelrichtlijngebied (Ministerie van
LNV, 2009)

2.1

NATUURBESCHERMINGSWET 1998 EN NATURA 2000
Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. In de Natuurbeschermingswet zijn de verplichtingen vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor
gebiedsbescherming geïmplementeerd. De verplichtingen voor soortbescherming zijn opgenomen in de Flora- en faunawet.
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, die ten uitvoering van de bovengenoemde Europese richtlijnen zijn of worden aangewezen. Natura
2000 is een samenhangend Europees netwerk van beschermde gebieden, met als doel de
waardevolle en gevarieerde Europese natuur te behouden.
Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die
gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats
van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorende
effect kunnen hebben op soorten waarvoor het gebied is aangewezen (Art. 19d lid 1, Natuurbeschermingswet 1998).

2.2

DOELSTELLINGEN NATURA 2000-GEBIED WADDENZEE

2.2.1 GEBIEDSBESCHRIJVING

De Nederlandse Waddenzee is onderdeel van het internationale Waddengebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg (Denemarken). Het is een natuurlijk en dynamisch zoutwatergetijdengebied dat bestaat uit een complex van diepe geulen en ondiep water met zanden slibbanken, waarvan grote delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden
door een fijn vertakt stelsel van geulen (Ministerie van LNV, 2009).
Langs het vasteland en op de eilanden liggen verspreid kweldergebieden, die door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en vegetatie. De kwelders langs de vastelandskust zijn tot stand gekomen door menselijk ingrijpen in de kwelderbodem. Op de overgang van de hoge, groene kwelders en de lager gelegen, nattere landaanwinningskwelders ligt een natuurlijke afslagrand, de zogenaamde kwelderklif. De kwelders op
de Waddeneilanden hebben een natuurlijke geomorfologie, met geleidelijke hoogtegradiënten, meanderende kwelderkreken en afwisseling in de mate van natuurlijke drainage. De bodem is over het algemeen zandig, mede door de invloed van stuivend zand uit de nabijgelegen duingebieden. De geleidelijke overgangen van het wad richting duin leveren een grote
biodiversiteit op. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Boschplaat op Terschelling, Nieuwlandsreid (Zoute Weide) op Ameland en de Oosterkwelder op Schiermonnikoog (Ministerie
van LNV, 2009).
Er is een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke processen zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en
habitats en de grenzen van land en water voortdurend wijzigen. Dit is ook duidelijk zichtbaar
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aan diverse wandelende eilanden zoals Rottumerplaat. Tussen Harlingen en Terschelling ligt
het door een dijklichaam beschermde eiland Griend dat belangrijke vogelkolonies herbergt
(Ministerie van LNV, 2009).
Het landschap kenmerkt zich door zijn vrijwel ongerepte en weidse en open karakter. De
identiteit van het Waddengebied wordt mede bepaald door de natuurlijke samenhang tussen
Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone en de vastelandkust en de karakteristieke
overgangen tussen land en zee, zoet en zout en droog en nat (Ministerie van LNV, 2009).

Figuur 1. Natura 2000-gebied Waddenzee (oostelijk deel), gespecificeerd naar Vogelrichtlijn (VR), Habitatrichtlijn (HR) en Beschermd Natuurmonument (BN). De aanwijzing van het estuarium van de Eems-Dollard onder de
Habitatrichtlijn volgt in een later stadium. Het rood gearceerde gebied is wel reeds aangemeld en aangemerkt als
gebied van Communautair Belang (Ministerie van LNV, 2009).

2.2.2 DOELSTELLINGEN

Het Natura 2000-gebied Waddenzee omvat alle buitendijkse delen, inclusief de kwelders
langs de vastelandskust en op de eilanden. Het is een internationaal belangrijk natuurgebied,
omdat het functioneert als:
− foerageer- en rustgebied voor grote aantallen trekvogels;
− broed- en leefgebied van diverse vogelsoorten;
Het gebied is van zeer groot belang als broedgebied voor kustgebonden waadvogels (Lepelaar), eenden, meeuwen, sterns (Grote stern, Visdief, Noordse stern en Dwergstern)
4
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−
−

en steltlopers (Kluut, Scholekster, Bontbekplevier, Strandplevier en Tureluur). Dit zijn
allemaal broedvogels van embryonale duinen, duinmeren, hoge zandplaten met schelpen
en hogere delen van de kwelder.
opgroei- en trekgebied voor vissoorten uit de Noordzee;
leefgebied voor zeehonden; het gebied is essentieel als rustgebied en voor het werpen en
zogen van jongen.

De aanwijzing van het Natura 2000-gebied voor o.a. de 47 vogelsoorten is gebaseerd op het
feit dat het gebied een essentiële functie vervult voor minstens 1% van de internationale
populatiegrootte van één of meerdere vogelsoorten, de zogenaamde 1% norm. Een gebied
waar deze 1% norm wordt gehaald, wordt internationaal algemeen beschouwd als een belangrijk gebied. Het Natura 2000-gebied Waddenzee is essentieel als broedgebied en/of als
rust- en foerageergebied voor vele broedvogelsoorten, winter- en trekvogels.
De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Waddenzee staan in tabel 1.
Code

Habitattype

Instandhoudingsdoelstelling

H1110A

Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken, getijdengebied.

H1130

Estuaria

Behoud oppervlakte en kwaliteit (alleen EemsDollard)*

H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied)

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit sliken zandplaten, getijdengebied.

H1310A

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal en zeevetmuur)

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

H1320

Slijkgrasvelden

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte graslanden.

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte
graslanden.

H2110

Embryonale duinen

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

H2120

Witte duinen

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen,
kalkrijk.

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze
duinen, kalkarm.

H2160

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Duindoornstruwelen

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk

*op basis van het Natura 2000 doelendocument (Ministerie van LNV, 2006)
Code

Soort

Instandhoudingsdoelstelling

H1014

Nauwe korfslak

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie

H1095

Zeeprik

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

H1099

Rivierprik

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

H1103

Fint

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

H1364

Grijze zeehond

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

H1365

Gewone zeehond

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
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Code

Broedvogels

A082

Blauwe kiekendief

A137

Bontbekplevier

A081

Bruine kiekendief

A195

Dwergstern

A063

Eider

A191

Grote stern

A183

Kleine mantelmeeuw

A132

Kluut

A034

Lepelaar

A194

Noordse stern

A138

Strandplevier

A222

Velduil

A193

Visdief

Niet-broedvogels
A017

Aalscholver

A048

Bergeend

A137

Bontbekplevier

A149

Bonte strandloper

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 3
paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 60
paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 30
paren
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 200 paren
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 5000 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste
16000 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste
19.000 paren
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 3800 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 430
paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 1500
paren
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 50 paren *
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 5
paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 5300
paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld …
(seizoensgemiddelden)
4200 vogels
38400 vogels
1800 vogels
206.000 vogels

A045

Brandgans

36.800 vogels

A067

Brilduiker

100 vogels

A144

Drieteenstrandloper

A063

Eider

99.000-115.000 vogels (midwinter-aantallen) *

A005

Fuut

310 vogels

A140

Goudplevier

19.200 vogels

A043

Grauwe gans

7000 vogels

A164

Groenpootruiter

1900 vogels

A070

Grote zaagbek

A156

Grutto

1100 vogels

A143

Kanoet

44.400 vogels *

A142

Kievit

A037

Kleine zwaan

A132

Kluut
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70 vogels
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1600 vogels (seizoensmaximum)
6700 vogels
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A051

Krakeend

A147

Krombekstrandloper

A034

Lepelaar

320 vogels
2000 vogels (seizoensmaximum)
520 vogels

A069

Middelste zaagbek

A054

Pijlstaart

150 vogels

A157

Rosse Grutto

A046

Rotgans

A130

Scholekster

A103

Slechtvalk

A056

Slobeend

A050

Smient

A169

Steenloper

A039

Toendrarietgans

A062

Topper

3100 vogels *

A162

Tureluur

16.500 vogels

A053

Wilde eend

25.400 vogels

5900 vogels
54.400 vogels **
26.400 vogels
140.000-160.000 vogels *
40 vogels (seizoensmaximum)
750 vogels
33.100 vogels
2300-3000 vogels *
***

A052

Wintertaling

A160

Wulp

96.200 vogels

5000 vogels

A141

Zilverplevier

22.300 vogels

A161

Zwarte ruiter

1200 vogels

A197

Zwarte stern

23.000 vogels (seizoensmaximum)

Tabel 1. Instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen, diersoorten en vogelsoorten. *Voor deze vogelsoorten geldt behalve een instandhoudingsdoel van het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied,
ook dat er gestreefd wordt naar een verbetering hiervan. ***Er zijn geen seizoensgemiddelden vastgesteld voor de
Toendrarietgans. Voor deze soort geldt alleen dat het instandhoudingsdoel gericht is op het behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied. **Enige afname in relatie tot herstel van de schelpdierbanken is aanvaardbaar. (Ministerie van LNV, Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Waddenzee, 2009)

2.3

DOELSTELLINGEN NATUURMONUMENT WADDENZEE
Binnen het Waddenzeegebied is in het verleden een aantal gebieden aangewezen als Natuurmonument. Ingevolge artikel 15a, tweede en derde lid van de Natuurbeschermingswet 1998
vervalt bij aanwijzing als speciale beschermingszone onder artikel 10a de status van de natuurmonumenten. In dergelijke gevallen heeft de instandhoudingsdoelstelling voor de gedeelten van het Natura 2000-gebied waarop de aanwijzingen als natuurmonument betrekking
hadden, mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied
zoals bepaald in de vervallen besluiten:
 Het Staatsnatuurmonument Waddenzee is aangewezen op 18 mei 1981 (Waddenzee
I, NLB-46323/46569, Stcrt. 1981, nr. 93) en gewijzigd op 31 augustus 1987
(NMF/N 87-10390, Stcrt. 1987, nr. 170)
 Het Staatsnatuurmonument Waddenzee II is aangewezen op 17 november 1993
(NBLF-93-6831, Stcrt. 1993, nr. 237)
De doelstellingen van het Natuurmonument Waddenzee (I en II) zijn gericht op behoud van
de functies van het gebied voor flora en fauna, bijzondere (geo)morfologische en abiotische
eigenschappen van het Waddenzeesysteem zelf, de natuurwaarden en de bijzondere landschappelijke schoonheid van het gebied, alsmede de rust. In bijlage 1 is het toetsingskader
dat voortvloeit uit de aanwijzingen als Natuurmonument voor projecten in of nabij het
Eems-Dollard estuarium uitgewerkt. Hieruit volgt, dat naast de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Waddenzee, de volgende waarden relevant zijn voor de toetsing van de cumulatieve effecten van geluid:
 vissoorten in het estuarium
 Kokmeeuw
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2.4

Zilvermeeuw
rust.

DOELSTELLINGEN BESCHERMD NATUURMONUMENT DOLLARD


Het beschermd natuurmonument Dollard is aangewezen op 20 mei 1977 (NLB/N24826,
 Stcrt. 1977, nr. 141).
 Het Staatsnatuurmonument Dollard is aangewezen op 19 oktober 1978 (NLB/N
32287, Stcrt. 1978, nr. 211).
De doelstellingen voor het Natuurmonument Dollard zijn gericht op behoud van de
(geo)morfologische en abiotische eigenschappen van het systeem, zoals de aanwezigheid van
zeer fijn slib en het optreden van een vrij groot getijdenverschil, de voorkomende natuurwaarden en de functies van het gebied voor flora en fauna.

2.5

DUITSE NATURA 2000-GEBIEDEN
In het Eems-Dollardgebied liggen ook enkele Duitse Natura 2000-gebieden. In figuur 2 is
een overzicht van deze Natura 2000-gebieden opgenomen.

Wattenmeer

Hund und
Paapsand

Unter- und
Außenems

Figuur 2. Overzicht Duitse Natura 2000-gebieden in het Eems-Dollard gebied. FFH-Gebiete: Habitatrichtlijngebieden. EU-Vogelschutzgebiete: Vogelrichtlijngebieden.
Ontleend aan: http://www.umweltkarten.niedersachsen.de/natura/, geraadpleegd oktober 2011

Hund und Paapsand, Wattenmeer en Unter- und Außenems kunnen beïnvloed worden door
de onderhoudsbaggerwerkzaamheden. In de volgende subparagrafen worden de doelstellingen voor deze gebieden gepresenteerd.
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2.5.1 NATURA 2000-GEBIED HUND UND PAAPSAND
Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten
Habitattype 1130 Estuaria

Groot zeegras

Gewone zeehond
Vogels
Rosse grutto (nb)

Scholekster (nb)

Wulp (nb)

Kluut (nb)

Zilverplevier (nb)

Aalscholver (nb)

Smient (nb)

Middelste zaagbek (nb)

Wilde eend (nb)

Stormmeeuw (nb)

Eidereend (nb)

Grote mantelmeeuw (nb)

Bergeend (nb)

Kokmeeuw (nb)

Rotgans (nb)

Zilvermeeuw (nb)

Bonte strandloper (nb)

Tabel 2. Beschermde waarden Natura 2000-gebied Hund und Paapsand. Nb= niet-broedvogel
Bron: www.nlwkn.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=8039&article_id=46104&_psmand=26

2.5.2 NATURA 2000-GEBIED WATTENMEER
Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten
Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten
1110 Permanent overstroomde zandbanken

2120 Witte duinen

1130 Estuaria

2130 *Grijze duinen

1140 Slik- en zandplaten

2140 *Duinheiden met Kraaihei

1150 Kustlagunes

2150 *Duinheiden met Struikhei

1160 Grote baaien

2160 Duindoornstruwelen

1170 Riffen

2170 Kruipwilgstruwelen

1310 Zilte pionierbegroeiingen

2180 Duinbossen

1320 Slijkgraslanden

2190 Vochtige duinvalleien

1330 Schorren en zilte graslanden

3130 Zwakgebufferde vennen

2110 Embryonale duinen
Zeeprik

Gewone zeehond

Bruinvis

Groenknolorchis

Tabel 3. Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten Natura 2000-gebied Wattenmeer.
Bron: www.nlwkn.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=8039&article_id=46104&_psmand=26
Vogels
Rietzanger (b)

Nachtegaal (b)

Kleine karekiet (b)

Gele kwikstaart (b)

Veldleeuwerik (b)

Tapuit (b)

Kwartelkoning (b)

Roodborsttapuit

Grauwe klauwier (b)
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Velduil (b)

Slechtvalk (b + nb)

Bruine kiekendief (b)

Blauwe kiekendief (b)

Frater (nb)

Blauwe reiger (nb)

Strandleeuwerik (nb)

Roerdomp (b + nb)

Sneeuwgors (nb)

Watersnip (b + nb)

Kolgans (nb)

Rotgans (nb)

Grauwe gans (b + nb)

Brandgans (nb)

Kleine rietgans (nb)

Kleine zwaan (nb)

Taigarietgans (nb)

Wilde zwaan (nb)

Canadese gans (nb)

Knobbelzwaan (b)

Slobeend (b + nb)

Eidereend (b + nb))

Wintertaling (nb)

Bergeend (b + nb)

Smient (nb)

Pijlstaart (b + nb)

Wilde eend (b + nb)

Grote zee-eend (nb)

Zomertaling (nb)

Zwarte zee-eend (nb)

Krakeend (b + nb))

Nonnetje (nb)

Tafeleend (nb)

Middelste zaagbek (nb)

Kuifeend (nb)

Brilduiker (nb)

Lepelaar (b + nb)

Aalscholver (b + nb)

Drieteenstrandloper (nb)

Paarse strandloper (nb)

Bonte strandloper (nb)

Krombekstrandloper (nb)

Kanoet (nb)

Steenloper (nb)

Strandplevier (b + nb)

Zilverplevier (nb)

Kleine plevier (b + nb)

Goudplevier (nb)

Bontbekplevier (b + nb)

Kievit (b + nb)

Rosse grutto (nb)

Grutto (b + nb)

Wulp (b + nb)

Regenwulp (nb)

Kluut (b + nb)

Kemphaan (b + nb)

Zwarte ruiter (nb)

Tureluur (b + nb)

Groenpootruiter (nb)

Scholekster (b + nb)

Fuut (nb)

Dodaars (b + nb)

Geoorde fuut (nb)

Parelduiker (nb)

Roodhalsfuut (nb)

Roodkeelduiker (nb)

Zwarte stern (nb)

Noordse stern (b + nb)

Lachstern (nb)

Grote stern (b + nb)

Visdief (b + nb)

Dwergstern (b + nb)

Zilvermeeuw (b + nb)

Zwartkopmeeuw (b)

Stormmeeuw (b + nb)

Dwergmeeuw (nb)

Kleine mantelmeeuw (b + nb)

Kokmeeuw (b + nb)

Grote mantelmeeuw (b + nb)

Drieteenmeeuw (nb)
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Gewone alk (nb)

Zeekoet (nb)

Tabel 4. Vogelsoorten Natura 2000-gebied Wattenmeer.
Bron: www.nlwkn.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=8039&article_id=46104&_psmand=26

2.5.3 NATURA 2000-GEBIED UNTER- UND AUßENEMS
Habitattypen
1130 Estuaria

6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

1330 Schorren en slijkgrasvelden

91E0 *Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten

Fint

Meervleermuis

Zeeprik

Gewone zeehond

Rivierprik

Tabel 5. Beschermde waarden Natura 2000-gebied Unter- und Außems.
Bron: www.nlwkn.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=8039&article_id=46104&_psmand=26

2.5.4 TOETSINGSKADER

Voor zowel de FFH-Gebiete (Habitatrichtlijngebieden) als de Vogelschutzgebiete (Vogelrichtlijngebieden) vormt artikel 6 van de Habitatrichtlijn het toetsingskader. In onderstaand
kader is de tekst van artikel 6 weergegeven.
1. De Lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijkeordeningsplannen deel
uitmakende beheerplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen
natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.
2. De Lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant
effect zouden kunnen hebben.
3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend
geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.
4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch
moet worden gerealiseerd, neemt de Lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lidstaat stelt de
Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.
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3

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN TE VERWACHTEN
EFFECTEN

3.1

NOODZAAK BAGGEREN
De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn zeer dynamische systemen die worden
gekenmerkt door ondiep water, diepe geulen en zandplaten. Het water is enigszins troebel en
herbergt zand en slib, dat niet alleen uit de Waddenzee maar ook uit de Noordzee afkomstig
is. In het gebied verandert de bodem voortdurend: onder invloed van het weer en het getij
wordt zand losgewoeld en vervolgens op luwe plekken gedeponeerd of weer meegevoerd
met de stroming. Hierbij is sprake van een dynamisch evenwicht.
Omdat er in havens nauwelijks golfwerking is en er een lage stroomsnelheid is, vindt er veel
slibafzet plaats, waardoor het onnatuurlijke bezinkbekkens worden. Hierdoor ontstaat op
termijn het probleem dat de havens te ondiep worden. Om dit te voorkomen moeten havens
uitgebaggerd worden. Door het baggerslib in de Waddenzee en het estuarium te verspreiden,
komt het slib terug in het natuurlijke systeem, waar het door de onnatuurlijke bezinkbekkens
uit verdwijnt. Hierdoor blijft het dynamische evenwicht van aanvoer en afvoer van slib en
sedimentatie in stand. Bovendien is slib vanwege het organische stofgehalte een belangrijke
aanvoerder van voedingsstoffen voor planten en dieren.
Het is dus essentieel voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied
Waddenzee dat zoveel mogelijk slib uit havens terugkeert in de Waddenzee en het estuarium,
zo ook het baggerslib uit de haven van Delfzijl.

Figuur 3. Verspreidingslocatie bagger uit haven Delfzijl (Dollard, blauwe vierkant) en baggerlocatie Paapsand süd
(rode rechthoek). Bron: Google earth Pro. Gele lijnen geven begrenzing Natura 2000-gebied Waddenzee aan.
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In deze Passende Beoordeling worden de effecten van de aangevraagde situatie beoordeeld.
3.1.1 BAGGEREN HAVEN DELFZIJL
Vergunde situatie

Op 18-01-2008 is er een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend door het ministerie van LNV (thans EL&I) voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden
in de haven van Delfzijl en het verspreiden van in totaal 2,4 miljoen m3 bagger. In de vergunning zijn de volgende voorschriften met betrekking tot de hoeveelheden en de methode
opgenomen:


Verspreiding van maximaal 1.200.000 m3 (beun-m3) per jaar met behulp van sleephopperzuiger op locatie Dollard.



Verspreiding van maximaal 50.000 m3 (beun-m3) per jaar met behulp van een sleephopperzuiger op locatie Bocht van Watum.



Verspreiding van maximaal 1.150.000 m3 (in situ) per jaar met behulp van de wateren luchtinjectietechniek (agitatie).



Waar mogelijk dient de water- en luchtinjectietechniek zoveel mogelijk gebruikt te
worden, daar dit de ecologisch meest verantwoorde methode is.

Overige belangrijke voorwaarden uit de vergunning zijn:
 De bagger- en stortwerkzaamheden vinden bij voorkeur plaats in de periode oktober
tot en met februari. Wanneer het om nautisch-technische redenen niet mogelijk is
om de werkzaamheden in deze periode uit te voeren mag ook buiten de vorengenoemde periode gestort worden. Van deze afwijking dient minimaal twee weken
voorafgaand aan uitvoering ervan, melding gedaan te worden aan de regiodirecteur
Noord of diens rechtsopvolger (t.a.v. het Nb-wet team).


De te verspreiden baggerspecie dient te voldoen aan de Chemie-Toxiciteit-Toets
voor verspreiding van zoute baggerspecie, als bedoeld in de Vierde Nota Waterhuishouding. Noot: Inmiddels is dit de Zoute-Bagger-Toets (ZBT).

Praktijk

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met een sleephopperzuiger en de Airset. De
Airset is een baggerschip dat het slib vanaf de bodem opwoelt met behulp van water- en
luchtinjectie, waarna het opgewervelde sediment in suspensie raakt en wordt meegevoerd
door de stroom (agitatietechniek). Door de Airset te verplaatsen binnen de haven wordt het
sediment steeds een stukje verder verplaatst totdat het bij de havenmonding uiteindelijk
wordt meegevoerd door de stroom. Daarnaast wordt ook met behulp van een sleephopperzuiger bagger in de haven verplaatst, waarna dit met de Airset de haven uit wordt gewerkt.
Jaarlijks wordt ca. 1,4 miljoen kubieke meter bagger (in situ) met behulp van de Airset verwijderd. De Airset wordt gedurende het hele jaar ingezet.
Daarnaast wordt de sleephopperzuiger ingezet voor het verspreiden van bagger op de verspreidingslocatie Dollard. De hoeveelheden verschillen jaarlijks, maar gemiddeld (periode
2004-2011) gaat het om ca. 240.000 kubieke meter (beun-m3). In bijlage 2 staat een overzicht
van de baggerhoeveelheden van de afgelopen jaren. In tabel 6 staat een overzicht van de
periodes waarin bagger is verspreid op locatie Dollard en het totaal aantal weken waarin bagger is verspreid tussen 2007 en 2011.
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Jaar

Periode

Aantal weken

2007

januari

februari

maart

september

december

11 weken

2008

februari

maart

juli

september

december

14 weken

2009

januari

februari

april

mei

oktober

2010

maart

april

oktober

2011

februari

maart

april

november

19 weken
7 weken

september

oktober

8 weken

Tabel 6. Periodes en aantal weken waarin tussen 2007 en 2011 bagger is verspreid op locatie Dollard. Grijs:
verspreid in de winter, groen: verspreid in het voorjaar, geel: verspreid in de zomer, oranje: verspreid in de herfst.
Tijdstip en periode van werkzaamheden

Bulkverspreiden
Op locatie Dollard wordt vanaf 1 uur voor laagwater tot ongeveer 1 uur voor hoogwater
verspreid.
De sleephopperzuiger wordt met name in dag- en nachtdienst van maandagmorgen t/m
donderdagavond ingezet. Soms werkt de sleephopper ook uitsluitend in dagdienst, maar dan
betreft het zeer lange dagen (06:00-20:00). Ook wordt soms gedurende de weekenden doorgebaggerd met de sleephopperzuiger.
Airset
In de periode 2007-2011 is de Airset gemiddeld 42 weken per jaar ingezet. De werktijden van
de Airset zijn afgestemd op de tijdstippen van hoog- en laagwater. De Airset baggert alleen
bij afgaand tij. Normaliter baggert de Airset 8 tijen (sessies) per week. Omdat de tijdstippen
van hoog- en laagwater elke week weer anders zijn, zijn de aanvang- en eindtijden van de
baggersessies ook elke keer anders. Zo kan het voorkomen dat de Airset de ene week maandagmorgen heel vroeg begint, een andere week komt het wellicht beter uit om maandagmiddag te beginnen. Hetzelfde geldt voor de eindtijden van de Airset, de ene week zal worden
gestopt op vrijdagmorgen, de andere week op vrijdagmiddag. Een sessie duurt gemiddeld 6
uur en 20 minuten.
De Airset baggert bijna uitsluitend in het gebied vanaf de slibvangtrog tot en met het zuidelijk deel van vaargeul Paapsand süd.
Aangevraagde hoeveelheden nieuwe vergunning

Voor de nieuwe Nb-wetvergunning worden de volgende hoeveelheden aangevraagd:



Verspreiding op verspreidingslocatie Dollard: 400.000 (beun-m3)
Verspreiding met behulp van agitatiemethode Airset: 1.600.000 m3 (in situ)

Locatie Bocht van Watum zal niet meer worden gebruikt als verspreidingslocatie en zal daarom niet in de aanvraag worden opgenomen. Er kan niet precies kan worden voorspeld hoe
de aanslibbing zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Jaarlijks kunnen de gebaggerde
hoeveelheden verschillen. Hiermee is rekening gehouden in de aangevraagde hoeveelheid te
verspreiden baggerspecie. Tussen 1988 en 2000 was de baggerhoeveelheid veel hoger dan in
de afgelopen jaren. In 2009 is ruim 400.000 m3 bagger verspreid op locatie Dollard (zie bijlage 2); in overige jaren was deze hoeveelheid kleiner. In de onderhavige toetsing wordt uitgegaan van de aangevraagde situatie en dus het verspreiden van 400.000 (beun-m3)op locatie
Dollard.
3.1.2 BAGGEREN GEUL PAAPSAND SÜD

Het baggeren in de vaargeul Paapsand süd is een taak van Rijkswaterstaat Noord-Nederland,
maar dit wordt uitbesteed aan GSP. De Nb-wetvergunning voor de bagger- en verspreidingswerkzaamheden loopt eind dit jaar af. Rijkswaterstaat zal een aanvraag voor een nieuwe
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Natuurbeschermingswet 1998 indienen. Deze Passende Beoordeling vormt hiervoor de onderbouwing.
Vergunde situatie

Op 08-01-2008 is er een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend door het ministerie van LNV (thans EL&I) voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden
van de vaargeul Paapsand süd. De volgende hoeveelheden zijn hierbij vergund:


Verspreiding van maximaal 60.000 m3 (beun-m3) met behulp van sleephopperzuiger
per jaar. Hiervan mag 30.000 m3 worden verspreid op locatie Bocht van Watum en
30.000 m3 op locatie Dollard.



Verspreiding van maximaal 40.000 m3 (in situ) met behulp van agitatie

Overige belangrijke voorwaarden uit de vergunning zijn:
 De bagger- en stortwerkzaamheden vinden bij voorkeur plaats in de periode oktober
tot en met februari. Wanneer het om nautisch-technische redenen niet mogelijk is
om de werkzaamheden in deze periode uit te voeren mag ook buiten de vorengenoemde periode gestort worden. Van deze afwijking dient minimaal twee weken
voorafgaand aan uitvoering ervan, melding gedaan te worden aan de regiodirecteur
Noord of diens rechtsopvolger (t.a.v. het Nb-wet team).


De te verspreiden baggerspecie dient te voldoen aan de Chemie-Toxiciteit-Toets
voor verspreiding van zoute baggerspecie, als bedoeld in de Vierde Nota Waterhuishouding. Inmiddels is dit de Zoute-Bagger-Toets (ZBT).

Praktijksituatie

Voor het op diepte houden van de vaargeul wordt de laatste jaren vooral de Airset ingezet.
Gemiddeld is er in de periode 2005-2011 jaarlijks bijna 200.500 m3 (in situ + beun-m3 (zeer
gering aandeel)) slib verwijderd. In 2007 is voor het laatst bagger uit de vaargeul verspreid op
verspreidingslocatie Dollard. In bijlage 2 staat een compleet overzicht van de baggerhoeveelheden van de afgelopen jaren.
Vanaf 2008 wordt ook af en toe met de sleephopper geagiteerd op de vaargeul Paapsand süd.
De sleephopper zuigt materiaal op en zet dit meteen weer overboord zodat het met de stroming wordt meegevoerd. Agiteren op Paapsand süd gebeurt alleen bij afgaand tij. Dit geldt
zowel voor de Airset als het gebruik van de sleephopperzuiger. In 2008 is 142 uur geagiteerd,
in 2009 22 uur, in 2010 5 uur en in 2011 54 uur.
Aangevraagde hoeveelheden nieuwe vergunning

Voor de nieuwe vergunning wordt uitgegaan van voorzetting van de huidige praktijksituatie.
Hierbij worden de volgende hoeveelheden aangevraagd:
 Verspreiding op verspreidingslocatie Dollard: 60.000 m3 (beun-m3)
 Verspreiding met behulp van agitatiemethode/Airset: 200.000 m3 (in situ)
Locatie Bocht van Watum zal niet meer worden gebruikt als verspreidingslocatie en zal daarom niet in de aanvraag worden opgenomen.
Vanaf 2008 is slib afkomstig van Paapsand süd niet meer verspreid in de Dollard. In de periode 2008-2011 kon Paapsand süd op diepte worden gehouden met agitatie alleen. Zoals in de
vorige paragraaf opgemerkt, kan niet precies kan worden voorspeld hoe de aanslibbing zich
in de komende jaren zal ontwikkelen. Jaarlijks kunnen de gebaggerde hoeveelheden verschillen. Daarom wil GSP ook een hoeveelheid van 60.000 m3 aanvragen om te verspreiden op
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locatie Dollard, conform de huidige Nb-wetvergunning. In deze Passende Beoordeling is
dan ook van deze hoeveelheid uitgegaan.

3.2

TE VERWACHTEN EFFECTEN
Storingsfactoren

Het is bekend dat baggeren en het verspreiden van bagger effecten kunnen hebben op abiotische, morfologische, hydrologische en ecologische aspecten.
De volgende storingsfactoren treden op bij baggeren, scheepvaartbewegingen en verspreiden
van slib:
 Toename van vertroebeling en zwevend stof
 Bedekking en verlies van leefgebied
 Verstoring door geluid
 Optische verstoring
 Verstoring door licht
De bovengenoemde storingsfactoren kunnen leiden tot effecten op habitattypen (incl. typische soorten (bodemfauna, vissen, zeegras)), vissen, zeezoogdieren (zeehonden en Bruinvis),
vogels en overige beschermde waarden (ongerepte karakter, rust, algen en plankton, bodemfauna). Er zijn echter ook beschermde waarden waarvoor een instandhoudingsdoelstelling
geldt, maar die met zekerheid niet beïnvloed zullen worden door de voortzetting van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl. Het betreft Nauwe
korfslak, Meervleermuis en Groenknolorchis. Hieronder wordt dat nader toegelicht.
Nauwe korfslak

De Waddenzee is tevens aangewezen voor de Nauwe korfslak. Deze soort komt alleen op
Rottum en Schiermonnikoog voor en zal niet worden beïnvloed door de voortzetting van de
reguliere baggerwerkzaamheden.
Meervleermuis

Het gebied Unter- und Auβenems is tevens aangewezen voor de Meervleermuis. Het gebied
omvat naast de zomerverblijfplaats ook een bunker die dient als winterkwartier voor dit
soort (Arends et al., 2009). Het is niet bekend waar deze precies liggen.
Meervleermuizen foerageren tot een maximale afstand van ongeveer 30 km (Limpens et al.,
2006; geciteerd in Arends et al., 2009) vanaf hun zomerverblijfplaats en bij voorkeur boven
(oevers van) sloten, rivieren en meren (Limpens, 2001; geciteerd in Arends et al., 2009). Het
voedsel van de Meervleermuis bestaat bijna uitsluitend uit aquatische insecten zoals dansmuggen en kokerjuffers die direct boven het wateroppervlak worden gevangen (Dietz et al.,
2007; geciteerd in Arends et al., 2009). De Waddenzee en de open zee zijn als voedingshabitat voor deze soort (evenals voor alle andere vleermuissoorten) volledig ongeschikt, omdat
zich in het zeewater geen insecten ontwikkelen die tijdens en na het uitkomen van de Meervleermuis als voedsel kunnen dienen (Arends et al., 2009). Op grond hiervan kunnen effecten als gevolg van de reguliere baggerwerkzaamheden worden uitgesloten.
Groenknolorchis

Het Duitse Natura 2000-gebied Wattenmeer is tevens aangewezen voor de Groenknolorchis.
Dit is een soort van vochtige duinvalleien en laagveenmoerassen (trilvenen). Beide habitats
komen niet voor in het Eems-Dollard estuarium en kunnen zich hier ook niet ontwikkelen.
Negatieve effecten als gevolg van de baggerwerkzaamheden kunnen daardoor worden uitgesloten.
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Effecten op waterkwaliteit

Daarnaast zou het verspreiden van bagger effecten kunnen hebben op de waterkwaliteit van
het estuarium. De bagger die verspreid wordt, moet voldoen aan de milieueisen (Zoute Bagger Toets). De bagger uit de haven van Delfzijl en de vaargeul voldoet aan deze eisen.
Op 11 en 12 mei 2011 zijn de haven van Delfzijl en vaargeul Paapsand süd voor het laatst
bemonsterd. De bemonstering inclusief vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5717 en
NEN 5720. De resultaten van dit onderzoek zijn 2 jaar geldig. De analyseresultaten van alle
vakken zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor zoute baggerspecie (ZBT) zoals die zijn
vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Conclusie is dat al het vrijkomende materiaal bij baggerwerkzaamheden vrij verspreidbaar is. Voor mei 2013 zal het slib in de haven van Delfzijl
en vaargeul Paapsand süd opnieuw onderzocht worden (mededelingen J. van Dijken, GSP,
2012).
Omdat de te verspreiden bagger voldoet aan de normen, mag worden aangenomen dat er
geen sprake is van significante effecten op de kwaliteit van water en bodem en de daarin
voorkomende organismen. Dit effect wordt daarom niet verder behandeld in de onderhavige
rapportage.

GEVOELIGHEID VOOR TE VERWACHTEN EFFECTEN

Verstoring door
geluid

Optische verstoring

Verstoring door
licht

Habitatverlies

In onderstaande tabel staat per beschermde waarde aangegeven of deze kunnen worden beinvloed door de storingsfactoren die optreden bij het baggeren, varen van en naar de verspreidingslocatie en het verspreiden/agiteren.

Vertroebeling

3.3

Habitattypen (incl. typische soorten)

X

X

X

X

X

Vissen

X

X

X

X

X

Zeezoogdieren

X

X

X

X

X

Vogels

X

X

X

X

X

Bodemfauna

X

--

--

--

X

Algen en plankton

X

--

--

--

X

Landschappelijke waarden en rust

X

X

X

X

--

Tabel 7. Relevantie storingsfactoren baggeren, varen en verspreiden van slib voor de beschermde waarden van
Natura 2000-gebieden in het Eems-Dollard estuarium. X= effect is relevant, beschermde waarde is (mogelijk)
gevoelig voor dit effect. --= effect is niet relevant, beschermde waarde is niet gevoelig voor dit effect.
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4

EFFECTBEOORDELING

4.1

DE TOESTAND VAN HET EEMS-DOLLARD ESTUARIUM

4.1.1 BESCHRIJVING ESTUARIUM

Het Eems-Dollard estuarium strekt zich uit van Borkum tot de stuw bij Herbrum. Het is
onder te verdelen in vier aparte delen: het buitengebied, het middengebied, de Dollard en de
getijdenrivier, die zich uitstrekt van Knock tot de stuw bij Herbrum.

Figuur 4. Het Eems-Dollard estuarium en de verdeling in vier zones: buitengebied (outer reaches), middengebied
(middle reaches), Dollard en de getijdenrivier (tidal river). Ontleend aan Bos et al., 2011

Estuaria worden gekarakteriseerd door de aanwezige gradiënten in zout en zoet water. Het
bij elkaar komen van zout en zoet water en de aanwezigheid van intergetijdengebied met
variaties in saliniteit, stroomsnelheid en hoogte leiden tot een grote diversiteit aan habitats.
Elke zone langs de zoutgradiënt in het estuarium wordt bezet door een specifieke gemeenschap van organismen, welke bestaat uit een mix van mariene, brakwater- en zoetwatersoorten . Een estuarium kent een hoge productiviteit, die het gevolg is van de aanvoer van nutrienten en zwevende deeltjes uit de zee, de rivier en de lokale primaire productie (Bos et al.,
2011). In figuur 5 staan ter informatie enkele voor vogels en zeehonden belangrijke gebieden
in het estuarium afgebeeld.
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Figuur 5. Leefgebieden en functies Eems-Dollard estuarium voor doelsoorten van Natura 2000-gebied Waddenzee (zeehonden en vogels). Op de platen Hond/Paap en de plaat ten zuiden van de Eemshaven (Voolhok) komen grote mossel- en kokkelbanken voor. Deze platen zijn zeer belangrijk voor foeragerende steltlopers. Figuur
ontleend aan de Watlas (2010) (tegenwoordig niet meer raadpleegbaar)

In estuaria beweegt het water met de getijden in en uit het systeem op een oscillerende manier via één getijdeninlaat. Onder natuurlijke omstandigheden stroomt het water hierbij door
duidelijk gedefinieerde vloed- en ebkanalen. Als gevolg van de combinatie van oscillerende
getijdenstromen en lokale morfologie zijn typische patronen van verschilstromen waarneembaar (Bos et al., 2011).
De zone waar zout en zoet water elkaar ontmoeten, de mengzone, wordt gekenmerkt door
relatief troebel water en slechte lichtdoorlaatbaarheid. Een deel van deze zone heet het troebelheidsmaximum. De lengte en de locatie van het troebelheidsmaximum hangt o.a. af van
locale morfologie, de kenmerken van de getijdengolven, waterdiepte en de uitstroom van
zoet water. Het troebelheidsmaximum lag tot halverwege de vorige eeuw bij Emden. Hier
werd de hoogste troebelheid in het estuarium gemeten. Na Emden neemt de saliniteit van
het water in bovenstroomse richting sterk af (Bos et al., 2011).
4.1.2 VERANDERINGEN IN HET SYSTEEM
Morfologie en veranderingen

Halverwege de vorige eeuw bestond het midden- en buitengebied van het estuarium nog uit
een twee-kanalensysteem (Bos et al., 2011). Dit is in onderstaand figuur weergegeven. Daarna
is het estuarium veranderd in een systeem met een kanaal voor eb- en vloed. In onderstaand
figuur is dit aangegeven met een stippellijn.
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Figuur 6. Tekening van de natuurlijke eb- en vloedkanalen in het buiten- en middengebied van de Eems door
Van Veen (1950). Van Veen voorspelde de huidige situatie (aangegeven met stippellijn) als gevolg van de grootschalige baggeractiviteiten. Ontleend aan Bos et al., 2011

Deze veranderingen hebben zich voorgedaan voornamelijk als gevolg van het verwijderen
van ondieptes in de vaarroutes naar de Nederlandse en Duitse havens, een proces dat reeds
gestart is in 1898. Hierbij zijn de oorspronkelijke vloedkanalen omgevormd tot de hoofdvaarroutes. Het ebkanaal Bocht van Watum, dat oorspronkelijk de hoofdvaarroute vormde,
is hierbij een secundair kanaal geworden dat sterk verondiept. Deze ontwikkelingen begonnen reeds in 1940. Tegenwoordig lopen de getijdenstromen voornamelijk via het hoofdkanaal en is met name de vloedstroom sterk toegenomen in kracht. Om de hoofdvaarroutes te
onderhouden is continu baggeren noodzakelijk (Bos et al., 2011).

Figuur 7. Netto verdieping (blauw) of verondieping/aanslibbing (rood) tussen 1937 en 2005 tussen Pogum en de
Eemshaven (Herrling & Niemeijer, 2008; geciteerd in Bos et al., 2011)

Het buiten- en middengebied en de Dollard worden sterk beïnvloed door golven en getijden.
Er is een duidelijke gradiënt in slibgehalte van de bodem in het estuarium: het buitengebied is
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voornamelijk zandig maar in de Dollard bestaat de bodem voor 75% uit slib (Bos et al.,
2011).
De Dollard bestaat voor 80% uit slibbige droogvallende platen. Het gebied wordt verdeeld
door twee getijdenkanalen. Tot 1984 was waarschijnlijk sprake van aanslibbing van de platen
en getijdenkanalen in de Dollard, daarna vindt er afwisselend aanslibbing en erosie plaats. De
sedimentsamenstelling in de getijdenrivier is in de jaren 90 van de vorige eeuw verschoven
van voornamelijk zandig naar voornamelijk slibbig (BfG, 2008; geciteerd in Bos et al., 2011).
Recenter is de bodemdaling door gaswinning, welke oploopt tot enkele decimeters rond
Delfzijl (tot 2009 maximaal 25 cm (NAM, 2010; geciteerd in Bos et al., 2011)). Door grote
sedimenttransporten (vooral slib) wordt dit effect echter grotendeels gecompenseerd (Cleveringa, 2008; geciteerd in Bos et al., 2011). Het geheel aan morfologische veranderingen,
vooral in het buitengebied, is erg complex en wordt nog niet geheel begrepen. Deels worden
zij veroorzaakt door natuurlijke factoren en deels door menselijke ingrepen (Bos et al., 2011).
Hydrodynamiek en sediment transport in de getijdenrivier

In de getijdenrivier is het getijverschil sterk toegenomen. Tot 1940 was het getijverschil vrij
stabiel met een piek nabij Emden (verschil rond 3 meter), waarna het gestaag afnam tot aan
Hebrum, waar het verschil minder dan 1 meter bedroeg. Sinds 1950 is het getijverschil vanaf
Emden toegenomen. Het getijverschil bereikt nu een piek ter hoogte van Papenburg (verschil rond 3,5 meter), terwijl dit hier in 1930 1,7 meter bedroeg. De toename in het getijverschil wordt vooral veroorzaakt door significant lagere ebstanden. Daarnaast is sprake van
hogere waterstanden tijdens vloed. De hogere waterstanden tijdens vloed maken de getijdenrivier gevoeliger voor stormvloeden, terwijl de sterke afname in de waterstand tijdens eb
significante effecten heeft gehad op de omvang en verspreiding van estuariene habitats en
mogelijk op de biodiversiteit. Er zijn aanwijzingen dat de stroomsnelheden tijdens vloed zijn
verdubbeld in de periode 1937-2005, terwijl de stroomsnelheden tijdens eb nauwelijks zijn
toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de getijdenamplitude en een toegenomen asymmetrie in de getijden (Bos et al., 2011).
In de getijdenrivier is de troebelheid in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het EemsDollard estuarium was vroeger een systeem met een gemiddelde troebelheid, met een piek
van 150 mg/l zwevend stof in het bovenste deel van de waterkolom, ter hoogte van Emden.
Vandaag de dag worden zwevend stof concentraties tot enkele grammen per liter gedocumenteerd. De grootste toename in zwevend stof gehalten vond plaats in de periode 19801990 na een geleidelijke verdieping van de getijdenrivier tussen Emden en Papenburg. In de
jaren 90 van de vorige eeuw werd voor het eerst melding gemaakt van het optreden van fluid
mud (vloeibaar slib) in de getijdenrivier; eerst incidenteel, later permanent. Er is nog onvoldoende inzicht in de oorzaken voor het optreden van fluid mud. Wel is duidelijk dat fluid
mud er toe leidt dat de bodem minder ruw wordt en dat getijden hierdoor significant worden
beïnvloed (Bos et al., 2011).
De precieze oorzaken en onderliggende mechanismen die hebben geleid tot een toegenomen
troebelheid van het systeem en vooral de rivier zijn nog niet duidelijk, maar de verdiepingen
en veranderingen van de rivier hebben hierbij zeker een rol gespeeld. Verder heeft ook de
locatie van de stuw bij Herbrum een sterke negatieve invloed op het systeem, doordat dit de
lengte, diepte en hydraulische ruwheid van de getijdenrivier zo maakt, dat er resonantie optreedt, hetgeen sterk bijdraagt aan de vergroting van de getijdeninvloed op de rivier (Bos et
al., 2011).
Hydrodynamiek en sedimenttransport in het midden- en buitengebied

Het sedimenttransport in het buiten- en middengebied en de Dollard wordt sterk beïnvloed
door o.a. golven, getijden, vertroebeling door biologische factoren en vastlegging door biologische factoren, maar ook door menselijk ingrijpen als baggeren en verspreiden van bagger.
In het buitengebied en de Dollard heeft de wind een duidelijk effect op de erosiesedimentatie balans en daarmee de zwevend stof gehalten in de waterkolom (Bos et al.,
2011).
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Alkyon heeft in 2010 de zwevend stof gehalten in de bovenste deel van de waterkolom in het
Eems-Dollard estuarium berekend. Het resultaat is weergegeven in figuur 8. Uit de berekening blijkt dat de gemiddelde slibconcentratie rond de haven van Delfzijl 20 tot 60 mg/l
bedraagt en in de geulen 80-100 mg/l tot meer dan 140 mg/l. In Bos et al. (2011) en Mulder
(2004) wordt melding gemaakt van een gemiddelde concentratie van 100 mg/l ter hoogte van
Delfzijl.
Tijdens perioden met veel golf- en/of windactiviteit kan de slibconcentratie in de hoofdgeul
oplopen tot 400 mg/l (Mulder, 1993; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). Bij rustig weer,
als de golven klein zijn, lijkt het netto transport van zwevend stof in de hoofdgeul richting
zee te zijn. Op de platen is sprake van landwaarts transport (De Haas & Eisma, 1993; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). Tijdens storm wordt veel bodemmateriaal losgewoeld en
ook dit wordt zeewaarts getransporteerd. Tijdens overige situaties, met golven van intermediaire hoogte en geen wezenlijk opzet van de waterstand is er geen bepaalde richting vast te
stellen, afgezien van de hoofdgeul, waar de ebstroom sterker is dan de vloedstroom (De
Haas & Eisma, 1993; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001).

Figuur 8. Berekende gemiddelde concentratie in het bovenste deel van de waterkolom zonder baggerspecieverspreiding (Alkyon, 2010).

De troebelheid in het midden- en buitengebied van het estuarium is in de periode 1954-2006
toegenomen (zie figuur 9). Merckelbach & Eysink (2001; geciteerd in Bos et al., 2011) schatten dat deze toename 30-60 mg/l bedraagt tussen het Oost-Friesche Gaatje tot Groote Gat
Noord. Uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat dit wellicht een te voorzichtige schatting
is: ter hoogte van Groote Gat is in de periode 1991-2009 een toename van de zwevend stof
gehalten van meer dan 50 mg/l opgetreden. Bij Borkum bedraagt de toename in diezelfde
periode ca. 12 mg/l. Zie figuur 10.
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Figuur 9. Gemiddelde jaarlijkse gradiënten in zwevend stof gehalten voor de jaren 1954, 1975-1976, 1992-1993
en 2005-2006 tussen Herbrum en Borkum (bovenste figuur) en Emden en Borkum (inzet). De grafiek laat zien
dat de zwevend stof gehalten zijn toegenomen en dat de zone van het troebelheidsmaximum groter is geworden.
Het centrum van het troebelheidsmaximum is in bovenstroomse richting opgeschoven. Bron: Schuttelaars et al.,
2011, in: Bos et al., 2011.
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Figuur 10. Gemiddelde jaarlijkse zwevend stof gehalten (SPM) nabij Borkum (Huibertgat Oost) en de Dollard
(Groote Gat Noord) op basis van monitoringsdata (DONAR) van Rijkswaterstaat in de periode 1991-2009.
Ontleend aan Bos et al., 2011

De oorzaken en onderliggende processen voor de toegenomen troebelheid worden nog niet
geheel begrepen. De algemene opvatting is wel dat vooral de menselijke ingrepen in het systeem, die geleid hebben tot een grotere getijdenamplitude en sterke asymmetrie tussen de
getijden, de belangrijkste oorzaak moeten zijn (Bos et al., 2011).
Waterkwaliteit

De toegenomen troebelheid leidt er toe dat de lichtdoorlaatbaarheid afneemt en de zuurstofniveaus dalen. Dit kan negatieve effecten hebben op organismen. In de getijdenrivier is er in
periodes van het jaar in sommige delen sprake van zuurstofloosheid. Dit heeft grote gevolgen voor de overleving van o.a. vissen en vissenlarven. Door de slechte condities zijn trekvissen zoals Spiering en de Fint waarschijnlijk niet meer tot succesvolle reproductie in de
Eems in staat. Waarschijnlijk heeft de afgenomen lichtinvloed in het water in het gehele estuarium geleidt tot een (aanzienlijke) verlaging van de primaire productie. Dit betekent dat de
voedselbeschikbaarheid in het estuarium is afgenomen en dit effect is op alle trofische niveaus merkbaar (Bos et al., 2011).
Tot 1990 werd de Dollard sterk beïnvloed door lozingen van fosfaatrijk water, voornamelijk
van de aardappelzetmeelindustrie. Inmiddels is de waterkwaliteit en de toestand van de Dollard sterk verbeterd. Wel zal het stoppen van de vermesting door het afvalwater zijn effecten
hebben (gehad) op de biodiversiteit in de Dollard. De ene soort zal achteruitgaan, terwijl
andere soorten in aantal toenemen. Zo is de populatie van de Kluut (typische vogel voor de
Dollard) afgenomen tot 1997 en daarna toegenomen. Deze populatieontwikkeling is gerelateerd aan het schoner worden van de Dollard (Bos et al., 2011).
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4.1.3 SAMENVATTING KNELPUNTEN
Getijdenrivier

Knelpunten:
• Een groot deel van de getijdenrivier kent extreem hoge zwevend stof gehalten, hetgeen resulteert in lange periodes van te zuurstofarme of soms geheel zuurstofloze
condities over afstanden van 15 tot 25 km;
• De kwantiteit en kwaliteit van estuariene habitats is beperkt door diverse oorzaken;
• Voor Spiering, Fint en andere diadrome vissen ontbreekt geschikt paaihabitat in de
bovenstroomse delen van de getijdenrivier en zijn de condities ongunstig voor overleving van de larven;
• De benthische gemeenschap is sterk achteruitgegaan met betrekking tot aantal soorten, abundantie en biomassa;
• Door de verslechterde lichtcondities is de primaire productie sterk afgenomen. Dit
heeft weinig effect op de totale primaire productie van het estuarium, omdat deze
vooral wordt bepaald door het buitengebied.
Middengebied en Dollard

Knelpunten:
• Toegenomen troebelheid, bodemdaling door gaswinning;
• Invloed van industrie (koelwatereffecten; geen relatie met baggeractiviteiten);
• Veranderde hydrodynamiek door baggeren.
Buitengebied

Knelpunten:
• Toegenomen troebelheid en afname lichtinvloed: effect op primaire productie;
• Invloed van industrie (koelwatereffecten; geen relatie met baggeractiviteiten).
De primaire productie is in de natuurlijke referentie waarschijnlijk veel hoger, misschien zelfs
100-200% hoger (Bos et al., 2011).
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4.2

EFFECTEN OP HABITATTYPEN

4.2.1 VOORKOMEN VAN HABITATTYPEN BINNEN HET EEMS-DOLLARD ESTUARIUM

In het
voor:
•
•
•
•
•
•

gebied vanaf de Eemshaven tot en met de Dollard komen de volgende habitattypen
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
H1130 Estuaria
H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia sp.) en andere zoutminnende soorten
H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
H1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Uit het Profielendocument (Ministerie van LNV, 2008) is op te maken dat aan het hele Nederlandse deel van het estuarium een doelstelling voor habitattype 1130 Estuaria zal worden
toegekend. De precieze ligging en begrenzing van habitattype 1130 is niet bekend; dit zal
nader worden uitgewerkt in het Natura 2000 beheerplan. Mogelijk is het hele aquatische
gebied van de Dollard tot aan de Noordzeekustzone als dit habitattype te kwalificeren. De
randvoorwaarden en kenmerken van dit habitattype zijn niet heel duidelijk beschreven in het
Profielendocument. Zeker is, dat het habitattype bestaat uit verschillende aquatische ecotopen, waaronder permanent met zeewater overstroomde zandbanken en droogvallende zandplaten. Deze ecotopen vormen in niet estuariene gebieden afzonderlijke habitattypen, maar
maken in estuariene gebieden dus onderdeel uit van habitattype 1130.
Ook aan de Duitse Natura 2000-gebieden Hund und Paapsand en Unter- und Auβenems
(zie figuur 2) is een doelstelling voor habitattype 1130 toegekend. Mogelijk geldt deze doelstelling ook voor het gedeelte van het Duitse Natura 2000-gebied Wattenmeer dat binnen het
estuarium ligt (zie figuur 2), omdat Wattenmeer ook voor habitattype 1130 is aangewezen.
Het is echter ook mogelijk dat voor dit gedeelte binnen het Eems-estuarium doelstellingen
voor habitattypen 1110 en 1140 gelden.
In figuur 11 is de ligging van kwelders (H1310, H1320 en H1330) en droogvallende platen
(H1130/H1140) aangegeven. In figuur 12 is de verspreiding van permanent van geringe
diepte overstroomde zandbanken (H1110/H1130) en droogvallende platen (H1130/H1140)
weergegeven 1. In figuur 13 is de verspreiding van zeegras weergegeven, dit is onderdeel van
habitattypen 1130/1140.
Klein en Groot zeegras zijn zogenoemde typische soorten van deze habitats. Het voorkomen
van typische soorten bepaald mede de kwaliteit van de habitattypen. Effecten op deze typische soorten kunnen leiden tot indirecte effecten op de kwaliteit van habitattypen. Daarom
worden in de onderhavige rapportage ook de effecten op de typische soorten onderzocht.
Naast zeegras zijn dit o.a. vissen en bodemfauna.

1 Mogelijk vallen ook de waterdieptes tot 20 m onder habitattype 1110; dit zou beteken dat habitattype
1110/1130 over een grotere oppervlakte voorkomt dan weergegeven in figuur 12.
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Figuur 11. Ligging kwelders en droogvallende platen Waddenzee en Eems-Dollard estuarium. Figuur ontleend
aan Consulmij (2007). Donkerbruine arcering (o.a. Borkum) heeft geen specifieke betekenis.

Figuur 12. Verspreiding habitattypen 1110 en 1140 binnen de oostelijke Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium (ontleend aan: Heinis et al., 2005). Mogelijk vallen ook de waterdieptes tot 20 m onder habitattype 1110.
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Een overzicht van het voorkomen van Groot en Klein zeegras in het oostelijk deel van de
Waddenzee en het Eemsestuarium is weergegeven in figuur 13. Groot Zeegras groeide in
2006 op Hond-Paap (nummer 1 in figuur 13) en Voolhok (nummer 2 in figuur 13). Daarnaast groeit Groot Zeegras op het Duitse wad (Randzel, nummer 3). Groot zeegras komt
zeer beperkt voor langs de Groninger noordkust (zie figuur 13).
In 2006 kwam Klein zeegras langs het oostelijk deel van de Groninger noordkust (nummer 4
in figuur 13) voor en vormde hier in de pionier- en prepionierfase van de kwelders goed
ontwikkelde zeegrasvelden.

Figuur 13. Overzichtskaart van het voorkomen van zeegras in 2006. Groot Zeegras (1 t/m 3 rode omcirkelde
locaties) en Klein zeegras (4 groen omcirkelde locatie) in de omgeving van de Eemshaven. Bron figuur: Google
earth Pro

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de zeegraspopulatie op Hond/Paap en Voolhok vanaf 2005 tot en met 2010 weergegeven. Binnen de Waddenzee is het estuarium de
enige locatie waar nog Groot zeegrasvelden voorkomen.
Oppervlakte Groot zeegras

Oppervlakte Klein zeegras

Hond/Paap

Voolhok

Noordkust gasstation (nr. 4
in figuur 13)

2005

130,8

2,3

49,2

2006

158,9

6,2

138,1

2007

152,6

5,7

143,5

2008

34,29

8,24

158,74

2009

56,95

8,59

158,78

2010

18,04

9,20

233,64

Jaartal

Tabel 8. Ontwikkeling zeegraspopulatie Hond/Paap, Voolhok en Groninger noordkust (gasstation) (ha). Bron:
RWS, 2012

De oppervlakte Groot zeegrasvelden op Hond/Paap kan van jaar sterk verschillen, maar is
sinds 2008 sterk afgenomen. Als deze trend zich doorzet, zal het Groot zeegras binnen enkele jaren niet meer voorkomen op Hond en Paap. Op Voolhok neemt de oppervlakte Groot
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zeegras juist langzaam maar gestaag toe. De oppervlakte Klein zeegrasvelden langs de Groninger noordkust neemt de afgelopen jaren toe
Wat precies de oorzaak is voor de achteruitgang van de populatie op Hond/Paap is onduidelijk. De achteruitgang kan gedeeltelijk verklaard worden door het eenjarige karakter van de
plant. De soort plant zich voort via zaden en dat betekent dat de soort afhankelijk is van een
goede zaadproductie. Mogelijk heeft de achteruitgang van de zeegraspopulatie op
Hond/Paap te maken met de klimatologische omstandigheden in het voorjaar, waardoor
planten minder vitaal worden en de zaadproductie terugloopt (mondelinge mededelingen A.
Groeneweg, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-informatie en ICT, 2007). Daarnaast kunnen
Groot zeegraspopulaties tijdens strenge winters aanzienlijke schade oplopen 2. De lentes van
2008 en 2009 waren zeer zacht (hoge temperaturen) en zonnig, terwijl de winters van 20082009 en 2009-2010 streng waren, zeker in vergelijking met de periode daarvoor. Mogelijk
heeft die combinatie van strenge winters en warme lentes ervoor gezorgd dat de Groot zeegrasvelden op Hond/Paap zich niet hebben kunnen herstellen.
Volgens Van der Graaf et al. (2009) kan ook de toegenomen troebelheid een rol spelen bij de
achteruitgang van de Groot zeegrasvelden op Hond/Paap. Een eerdere toename van de
omvang van de zeegrasvelden valt echter samen met een periode van verhoogde troebelheid
tussen 1990 en 2000 (Merckelbach & Eysink, 2001; geciteerd in Bos et al., 2011). Hierdoor is
de toegenomen troebelheid een minder waarschijnlijke oorzaak van de achteruitgang.
Volgens Wolff (1983) is het overigens onwaarschijnlijk dat zeegras in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld in het estuarium, daar het voorkomen van zeegras niet wordt
genoemd in oude bronnen als Stratingh & Venema (1855) en Voorthuysen et al. (1960) (beiden geciteerd in Bos et al., 2011). Groot zeegras heeft zich pas in 1988 op de plaat Hond
gevestigd (Erftemeijer, 2005).
4.2.2 BESCHRIJVING HYDROMORFOLOGISCHE EFFECTEN VAN BAGGEREN
Factoren die het zwevend stof gehalte bepalen

Het Eems-Dollard gebied is een zeer dynamisch systeem dat gekenmerkt wordt door een
hoge mate van troebelheid en een hoog zwevend stof gehalte (hoger dan in de Waddenzee).
Het zwevend stof gehalte kan sterk variëren, o.a. als gevolg van de volgende variabelen:






Het tijdstip in de getijcyclus. Het zwevend stof gehalte wordt in sterke mate bepaald
door de stroomsnelheid. De verschillende getijcycli kunnen veel effect hebben op
het zwevend stofgehalte, vooral indien er grote tegenstellingen zijn (bijvoorbeeld
springtij-doodtij). Door het tij geïnduceerde variatie in het zwevend stof gehalte kan
enkele honderden milligram per liter bedragen (Mulder, 1998; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001).
Wind- en golfactiviteit. Naast windkracht is ook de windrichting van belang voor de
mate van resuspensie van bodemmateriaal (De Jonge, 1992; geciteerd in Werkgroep
Dollard, 2001); wind uit oostelijke en zuidelijke richting heeft weinig effect, evenals
windsnelheden lager dan 5 m/s.
Jaargetijde, vanwege temperatuur en stormfrequentie. De gehalten aan zwevend stof
kunnen grote verschillen laten zien tussen zomer- en wintergemiddelden. In de
Mond van de Dollard (in dit rapport 'Dollard'), de verspreidingslocatie voor bagger
uit de haven van Delfzijl, is dit verschil beperkt. De gehalten in de winter zijn daar 35% hoger dan in de zomer (Reenders, 1980; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001).

De huidige zwevend stof gehalten bedragen rond Delfzijl ca. 100 mg/l. De zwevend stof
gehalten in de geulen en ter hoogte van de verspreidingslocatie Dollard bedragen ca. 160
mg/l. In 1993 werden gedurende twee maanden metingen verricht van de slibconcentratie
www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/zeegras/bedreigingen/natuurlijke_factoren/, geraadpleegd maart 2012

2

30

buro bakker 2012/P11284

ter hoogte van het Groote gat. De getijgemiddelde slibconcentratie Groote gat bleek 260
mg/l (Mulder, 1993; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). De pieken in de slibconcentratie
in de hoofdgeul komen voor tijdens vloed. Het gehalte zwevend stof is dan tussen de 300 en
400 mg/l (Mulder, 1991; Mulder, 1993; Steyaert, 1994; allen geciteerd in Werkgroep Dollard,
2001).
Sinds 1950 zijn de zwevend stof gehalten in het estuarium toegenomen. In de periode 19912008 bedroeg die toename ter hoogte van Groote Gat Noord ca. 50 mg/l.
Bulkverspreiding
Gedrag slibwolk tijdens en na het verspreiden

Als bagger op een verspreidingslocatie wordt verspreid, wordt er tweemaal een slibwolk gevormd. De eerste slibwolk wordt direct tijdens en na het verspreiden gevormd. Deze slibwolk wordt de actieve slibwolk genoemd. Deze wolk is vaak verticaal gericht en reikt tot
maximaal 200 meter van het vaartuig (maximale oppervlakte van 0,13 km2). De concentratie
zwevend stof in de actieve slibwolk kan oplopen tot enkele duizenden mg/l. De hoge concentraties zakken snel terug naar het achtergrondniveau. Dit duurt ongeveer 30 tot 60 minuten (Alkyon, 2007; Consulmij, 2007). Een actieve wolk kan ook ontstaan bij het baggeren
zelf.
Na het verspreiden concentreert de slibmassa zich vooral in een laag boven de bodem. Na
verloop van tijd kan er door getijwerking en stromingen resuspensie van het fijne materiaal
optreden: dit wordt de passieve slibwolk genoemd. Dit effect kan gedurende een langere
periode (in de orde van weken of maanden) optreden. Materiaal verspreid op locatie Dollard
wordt na een getijkentering direct weer opgenomen in suspensie (Steyaert & Huizing, 1995;
geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). De passieve wolk ontstaat op locatie Dollard dus vrij
snel na het verspreiden.
Bij een berekening aan een verspreiding op locatie de Mond van de Dollard
(=verspreidingslocatie Dollard) bij gebruik van een bepaald type schip, speciesamenstelling
en hoeveelheid bleek dat 35% van de baggerspecie direct in suspensie gaat en later sedimenteert in een gebied dat veel groter is dan de verspreidingslocatie zelf (Van Heuvel, 1988; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). Op de bodem van de verspreidingslocatie in de Mond
van de Dollard werden geen sliblagen aangetroffen, waarschijnlijk omdat de plaatselijke getijdenstroom een strek eroderend karakter heeft (Brilhuis & Bijlsma, 1983; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). Na verloop van tijd is de verspreide bagger opgenomen en verdeeld
over het totale systeem en zijn er op verspreidingslocaties geen effecten meer merkbaar, conform de waarnemingen op verspreidingslocatie Dollard.
Of de bagger in eb- of vloedrichting wordt meegevoerd is afhankelijk van de aanwezige getijstroomsnelheid. De verspreidingen die tijdens het begin van de vloed, maximale vloed en het
eind van de eb worden uitgevoerd worden in eerste instantie landwaarts verplaatst (Werkgroep Dollard, 2001).
De verspreidingen tegen het eind van de vloed, begin en maximale eb zullen in eerste instantie zeewaarts verplaatst worden. Het slib in het onderste deel van de waterkolom verplaatst
zich tijdens het getij maximaal 10 kilometer (Werkgroep Dollard, 2001).
In de volgende figuren is de verspreiding van slib (5.000 m3) op een verspreidingslocatie
nabij verspreidingslocatie Dollard weergegeven. Het betreft verspreidingslocatie K2, die
momenteel door WSA Emden als proeflocatie wordt gebruikt. De verplaatsing van het slib is
gesimuleerd met de modellen UnTRIM en SediMorph (zie www.baw.de) (BAW, 2006). Omdat de legenda logaritmisch is opgemaakt, is het moeilijk is om de zwevend stof waardes af te
leiden. Het gaat in de figuren dan ook vooral om het beeld van de verplaatsing van het slib
(BAW, 2006) Het maximale zwevend stof gehalte bedraagt 100 mg/l (rode kleur), het minimale 0,1 mg/l (blauwe kleur)..
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Dollard

Figuur 14. Ligging verspreidingslocatie K2 en Dollard

Figuur 15a laat de maximale verspreiding van slib met de eerste ebstroom kort voor de ebstroomkentering zien. Het betreft 5.000 m3 slib verspreid op Klappstelle 2. Hierbij wordt de
punt van de plaat Hond bereikt. Vervolgens wordt het slib met de vloedstroom teruggevoerd
tot ongeveer de verspreidingslocatie (figuur 15b).

Figuur 15a. Maximale verplaatsing van slibwolk verspreid op Klapstelle 2 na de eerste ebstroom bij het verspreiden van 5.000 m3 slib (BAW, 2006).
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Figuur 15b. Maximale verplaatsing van slibwolk door vloedstroom volgend op ebstroom bij het verspreiden van
5.000 m3 slib (BAW, 2006).

Figuur 16a laat de maximale verspreiding van slib met de eerste vloedstroom kort voor de
vloedstroomkentering zien. Het slib wordt ver de Dollard in getransporteerd. De daarop
volgende ebstroom transporteert het centrum van de wolk met zwevend stof tot in het bereik van de verspreidingslocatie.

Figuur 16a. Maximale verplaatsing slibwolk door vloedstroom na verspreiding van 5.000 m3 baggerslib op Klapstelle 2 (BAW, 2006).
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Figuur 16b. Maximale verplaatsing van slibwolk door ebstroom volgend op vloedstroom na het verspreiden van
5.000 m3 baggerslib (BAW, 2006).

Op locatie Dollard wordt vanaf 1 uur voor laagwater tot ongeveer 1 uur voor hoogwater
verspreid. De zwevend stof wolk zal daardoor vooral richting de Dollard worden getransporteerd (zoals op figuur 16a). Hier zal maximaal 5% van het verspreide materiaal sedimenteren
(Steyaert & Huizing, 1995; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001). De rest van het materiaal
zal tijdens eb de Dollard weer verlaten en vandaar uit verder verspreid worden (Steyaert &
Huizing, 1995; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001) en richting de verspreidingslocatie en
Hond en Paap worden getransporteerd (zoals op figuur 16b). Uiteindelijk kan ca. 2% van de
verspreide baggerspecie in het Emder Vaarwater sedimenteren (Steyaert & Huizing, 1995;
geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001).
Vertroebelingshoogte en -duur

Volgens Mulder (1993; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001) heeft het verspreiden van fijn
materiaal een verwaarloosbaar effect op het getijgemiddelde zwevend stof gehalte, maar kan
de piekconcentratie met 40 - 120 mg/l worden verhoogd.
In de periode 2009-2010 is de maximale vertroebeling als gevolg van het verspreiden van
baggerspecie uit de Eemshaven op twee verspreidingslocaties gemeten. Het betreft verspreidingslocaties P5a en P6 (De Kok, 2010; zie figuur 17).
Verspreidingen van baggerspecie vonden plaats in de periode 1-13 december 2009, 21-23
december 2009, 15-26 januari 2010 en 11-13 februari 2010. In de periode januari-februari is
op locatie P5a 213.909 m3 (in situ gemeten; 540.165 beun-m3) slib verspreid en op locatie P6
304.747 m3 (in situ; 880.674 beun-m3). Hierbij is geen rekening gehouden met de retourstroom van slib naar de Eemshaven vanaf locatie P6. Op 19 en 21 januari, respectievelijk 5
en 7 dagen na het begin van de verspreidingen in 2010, zijn metingen verricht van de momentane (maximale) slibconcentraties in de waterkolom. Er werd een verhoging van de vertroebeling van verticaal gemiddeld 100 tot 200 mg/l gemeten (momentane waarden). Bij de
bodem werden waarden van 200 tot 300 mg/l gemeten (De Kok, 2010). De getijgemiddelde
verhoging van de zwevend stof concentraties is niet gemeten, maar zal lager zijn.
Voor beide verspreidingslocaties geldt dat 10 dagen na de laatste verspreiding op 13 februari
al het baggerslib uit het verspreidingsvak is verdwenen en er geen nalevering van slib meer
plaatsvindt. Vertroebeling door de baggerspecieverspreidingen is dan niet meer aan de orde
(De Kok, 2010).
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Figuur 17. Ligging van enkele verspreidingslocaties voor baggerspecie uit de Eemshaven

De baggerspecieverspreidingen op locatie Dollard kunnen het hele jaar door plaatsvinden.
De nadruk ligt hierbij wel op het najaar en de winterperiode, maar ook in het voorjaar en
zeer incidenteel ook in de zomer kan baggerspecie worden verspreid op deze locatie. De
periode waarin wordt gebaggerd, wordt bepaald door de mate van aanslibbing van de haven.
In de periode 2004-2011 is gemiddeld 240.000 m3 verspreid op locatie Dollard. In 2009 is het
meeste verspreid, namelijk ruim 400.000 m3 baggerspecie (beun-m3), verdeelt over 19 weken
in het najaar, winter en voorjaar (zie tabel 6 en bijlage 2). Ervan uitgaande dat de hoeveelheid
materiaal die verspreid wordt elke week gelijk is, is er per week 21.052 beun-m3 verspreid.
Per periode van 2 maanden (najaar (oktober-november), winter (januari-februari), voorjaar
(april-mei)) is er dan gedurende 6,3 weken verspreid. Gedurende de periode dat er verspreidingen plaatsvinden en gedurende een zekere periode daarna zal sprake zijn van een verhoogde vertroebeling. Het gebied waarin deze verhoging kan optreden heeft een omvang van
100 tot 150 km2 (inschatting op basis van figuur 16a of b).Vooral in de directe omgeving van
de verspreidingslocatie is daarbij sprake van hoge vertroebeling; op grotere afstand van de
verspreidingslocatie is de vertroebeling geringer. Er is vooral sprake van een verhoging van
de piekconcentraties van het zwevend stof gehalte. De verhoging zal tussen 40 en 200 mg/l
bedragen. De getijgemiddelde concentraties zullen slechts in beperkte mate toenemen (Mulder, 1993; geciteerd in Werkgroep Dollard, 2001).
Omdat er in vergelijking tot de situatie onderzocht door De Kok (2010) sprake is van een
geringere hoeveelheid baggerspecie en een verspreidingslocatie met waarschijnlijk een hogere
stroomsnelheid, zal de vertroebelingsduur die optreedt na de laatste verspreiding korter zijn.
Op basis van deze gegevens is het aannemelijk dat de vertroebelingsduur korter is dan 10
dagen en dat het slib binnen enkele dagen van de verspreidingslocatie verdwenen is.
In werkelijkheid zal de hoeveelheid baggerspecie die uit de haven wordt verwijderd in het
najaar en de winter waarschijnlijk groter zijn dan in het voorjaar, als gevolg van de klimatologische omstandigheden (in het najaar en de winter zijn er meer stormen).
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Invloed van het verspreiden van baggerspecie op locatie Dollard

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van de verspreidingslocatie Dollard de sedimentatie in de Dollard beïnvloed of vergroot heeft (Werkgroep Dollard, 2001). De hoeveelheden
bagger die in de Dollard per jaar zijn verspreid in de periode 1992-2009 (gemiddeld ca. 0,7
miljoen m3 specie) zijn laag in vergelijking tot het longitudinale en laterale bruto transport
van sediment in de regio (De Jonge 1995; Mulder & Mijwaard, 1997; Esselink et al., 2011;
allen geciteerd in Bos et al., 2011).
Uit een literatuurstudie van de Werkgroep Dollard (2001) over het verspreiden van bagger in
de Mond van de Dollard blijkt dat de baggerpraktijk van de afgelopen tientallen jaren, waarbij jaarlijks maximaal ruim 1 miljoen beun m3 bagger uit de haven van Delfzijl is verspreid op
locatie Dollard (zie bijlage 2), niet leidt tot significante effecten op de morfologie van de
Dollard. In het estuarium treedt sterke menging op, waardoor sediment afkomstig van baggerverspreidingen zich over een groot deel van het estuarium verspreid (Mulder, 2004). De
belangrijkste effecten van het verspreiden van baggerspecie strekken zich niet verder uit dan
de verspreidingslocatie zelf en de directe omgeving. De effecten hebben in grote mate een
lokaal karakter. Dit geldt voor alle aspecten die een relatie hebben met het verspreiden van
baggerspecie (morfologie, hydrologie, sedimentologie en ecologie) (Werkgroep Dollard,
2001).
Conclusie effecten van verspreiding op zwevend stof gehalte

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het zwevend stof gehalte in het Waddenzee en
Eems-Dollard systeem. Ook baggeren heeft invloed op het zwevend stof gehalte. Allereerst
wordt tijdens de werkzaamheden en het verspreiden een actieve wolk gevormd, waarin de
concentratie tot enkele duizenden mg/l kan oplopen. Dit is een kortdurend effect, dat ongeveer 30 tot 60 minuten aanhoudt. Op locatie Dollard komt de baggerspecie snel na het verspreiden weer in beweging. Het slib wordt over een groot gebied verspreid. Een deel van het
slib sedimenteert in de Dollard (ca. 5%) en een deel in het Emder Vaarwater (ca. 2%). Het
overgrote deel verspreid zich echter over het estuarium. Tijdens het verspreiden en gedurende een korte periode daarna is sprake van een verhoging van het zwevend stof gehalte. De
invloed op het getijgemiddelde slibgehalte is beperkt, maar tijdens vloed kunnen de zwevend
stof gehaltes met 40 tot 200 mg/l worden verhoogd. In vergelijking met de totale omvang
van de sedimenttransporten in het estuarium zijn de hoeveelheden bagger die worden verspreid in de Dollard gering.
Agitatie

Agitatie door middel van de water- en luchtinjectiemethode wordt sinds 1999 in de haven
van Delfzijl ingezet. Door de agitatie wordt het slib vanaf de bodem opgewoeld, waarna het
opgewervelde sediment in suspensie gaat en meegevoerd wordt met de stroom. De Airset
blaast als het ware het slib elke keer een stukje verder de haven uit, en verplaatst zich gedurende dit proces dus naar de havenmond, waarna het sediment definitief door de stroom
wordt meegevoerd. In de vaargeul gebeurt ongeveer hetzelfde.
De Airset wordt bij afgaand water in de haven en vaargeul ingezet. Figuur 15a geeft een goed
beeld van het gedrag van het slib indien verspreid wordt tijdens afgaand water, ook al is dit
beeld gebaseerd op bulkverspreiding en niet op agitatie. Uit de figuur valt op te maken dat
het slib via de geulen zal worden afgevoerd.
Per tij komt er ongeveer 5.000 kuub sediment de haven in; de Airset werkt er per tij ongeveer
dezelfde hoeveelheid uit (mededeling J. van Dijken, GSP, 2012). Er is geen wetenschappelijk
onderzoek verricht naar de effecten van de water- en luchtinjectiemethode op hydromorfologische en ecologische aspecten. Wel is in de periode november/december 1999 een proef
uitgevoerd met het gebruik van de Airset in de haven van Delfzijl ("Evaluatie baggerproef
haven Delfzijl"; Anoniem, GSP, 2000). In de periode 2001-2002 is de Airset gedurende iets
meer dan een jaar ingezet. Gedurende dit jaar zijn de hoeveelheden slib gemonitord en is de
diepte van de haven meermaals gepeild ("Evaluatie Airset haven Delfzijl"; Gloerich, 2002).
Op basis van deze rapportages, de ervaring van GSP, de informatie in de vergunningaanvra36
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gen en de reacties hierop van het ministerie van LNV (Brief GSP kenmerk 361/SPB/CW
datum 13-12-2002, Brief LNV kenmerk DRZ/05/5350/SD/SM, datum 23-08-2005) is een
inschatting gemaakt van de effecten van de water- en luchtinjectiemethode op hydromorfologische en ecologische aspecten.
Als de Airset bij de havenmond is aangekomen wordt het materiaal zeewaarts getransporteerd. Waarschijnlijk komt bij agitatie lokaal een grotere hoeveelheid materiaal in zwevende
toestand dan bij het bulkverspreiden het geval is. Waarnemingen van GSP wijzen erop, dat
bij werkzaamheden in de haven zelf grote slibwolken ontstaan en dat er bij werkzaamheden
buiten de haven minder grote slibwolken lijken te ontstaan (mondelinge mededeling, S. De
Boer, GSP, 2007). Dit blijkt ook uit onderzoek naar het gebruik van de Airset in de havenmond van Harlingen (Kramer, 2003). In de haven treedt meer vertroebeling op dan bij de
conventionele methode, maar buiten de havenmond is de slibstroom al zodanig met water
vermengd dat deze visueel niet meer waarneembaar is. Aannemelijk is, dat het slib met vrijwel eenzelfde concentratie aan zwevende stoffen wordt teruggebracht in het systeem als
waarmee het tijdens de vloedperiode de haven is binnengekomen. Vanwege het feit dat er
geen sedimentatie plaatsvindt direct buiten de haven wordt aangenomen dat het omgewoelde
materiaal zich redelijk verdeeld heeft over de uitgaande stroom (Kramer, 2003).
Bij een proef met inzet van de Airset in de Westerschelde zijn metingen verricht aan de sedimentatie en vertroebeling. Op de proeflocatie bestond de bodem uit zand. De vertroebeling die veroorzaakt werd door de Airset blijkt beperkt te zijn. De metingen tonen aan dat
tijdens vloed nabij de bodem een lichte verhoging (ca. 15 mg/l) van de zwevend stof concentratie optreedt in het gebied tot 300 m van de Airset. Tijdens eb is deze toename beperkt tot
ca. 5 mg/l. Op meer dan 300 meter afstand van de Airset is de toename van het zwevend
stof gehalte gering (Plancke, 2008). Omdat de proef werd verricht in een gebied met zandige
bodem, zijn de resultaten niet representatief voor de situatie in de haven van Delfzijl, waar de
bodem vooral uit slib bestaat. Het is bekend dat er bij het verspreiden van zand minder vertroebeling optreedt dan bij het verspreiden van slib.
Bij het verspreiden van slib door middel van agitatie treedt, in tegenstelling tot bij het bulkverspreiden, geen resuspensie op na verspreiding. De verspreiding van baggerspecie gaat op
een meer natuurlijke wijze. Naar verloop van tijd is de verspreide bagger opgenomen en
verdeeld over het totale systeem. Omdat de water- en luchtinjectiemethode ongeveer dezelfde hoeveelheid materiaal de haven uitwerkt als er per tij binnenkomt en dit materiaal door
deze methode over een groter gebied en geleidelijker wordt verspreid, is naar verwachting
sprake van een meer geleidelijke opname in het ecosysteem (Brief GSP kenmerk
361/SPB/CW datum 13-12-2002, Brief LNV kenmerk DRZ/05/5350/SD/SM, datum 2308-2005, mondeling mededeling S. de Boer, GSP, 2007).
Conclusie effecten van agitatie op zwevend stof gehalte

Door agitatie wordt slib als het ware de haven en vaargeul uitgeblazen. Het slib wordt meegevoerd met de stroming. Hierbij treedt vooral in de directe omgeving van het vaartuig sterke vertroebeling op. Ervaring leert dat de vertroebeling sterk afneemt op enkele honderden
meters afstand van het baggervaartuig. Er treedt dus snel verdunning op van de slibwolk.
Daarnaast is geen sprake van resuspensie van slib, in tegenstelling tot het bulkverspreiden.
Juist deze resuspensie zorgt voor langdurige verhoogde vertroebeling. Op basis van de huidige inzichten en kennis mag daarom worden aangenomen dat agitatie een meer natuurlijke
methode is om bagger te verspreiden dan bulkverspreiding.
In de volgende paragrafen worden de effecten op habitattypen die voorkomen in het estuarium onderzocht.
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4.2.3 VERTROEBELING
Inleiding

In deze paragraaf worden de effecten van verhoogde vertroebeling als gevolg van het verspreiden van baggerspecie in het kader van onderhoud van de haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand süd onderzocht. Het reguliere onderhoudsbaggerwerk in de haven van Delfzijl
en de vaargeul Paapsand süd zou effecten kunnen hebben op habitattype 1130 Estuaria, en
daarnaast mogelijk op habitattypen 1110 en 1140, indien deze habitattypen voorkomen in
Natura 2000-gebied Wattenmeer. Hierbij worden niet alleen de effecten op de habitattypen
zelf, maar ook mogelijke effecten op de typische soorten van deze habitattypen (bodemfauna, vissen, zeegras) onderzocht. Het voorkomen van typische soorten van een habitattype is
mede bepalend voor de kwaliteit ervan.
Effecten op habitattypen

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat er veel factoren bepalend zijn voor het zwevend stof
gehalte in het Eems-Dollard estuarium en dat dit gebied gekenmerkt wordt door een grote
troebelheid.
Het is mogelijk dat de verspreidingslocatie Dollard gelegen is binnen habitattype 1130 Estuaria; daar de precieze begrenzing van dit habitattype niet bekend is en de randvoorwaarden en
kenmerken van dit habitattype niet heel duidelijk beschreven zijn. De verspreidingslocatie
valt dan waarschijnlijk samen met permanent overstroomde zandbanken binnen habitattype
1130. Omdat habitattype 1130 en de aquatische ecotopen die onderdeel zijn van dit habitattype blootstaan aan allerlei invloeden, die dagelijks de vorm en omvang van deze ecotopen
veranderen, zal de bulkverspreiding of het gebruik van agitatie geen wezenlijke effecten hebben op de omvang, ligging en begrenzing van de ecotopen die onderdeel zijn van habitattype
1130 Estuaria. Vanwege de dynamiek van het systeem en natuurlijke processen kunnen de
ecotopen binnen habitattype estuaria over een langere periode bezien op de ene plek verdwijnen om op een andere plek weer te ontstaan. De schaal waarop deze natuurlijke verplaatsing van sediment en materiaal plaatsvindt is vele malen groter dan de kunstmatige verplaatsing door de baggerwerkzaamheden.
Effecten op typische soorten van habitattypen
Bulkverspreiden

Typische soorten zijn mede bepalend voor de kwaliteit van de habitattypen. In tabel 9 is een
lijst met de typische soorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140 opgenomen.
Habitattype

Typische soort

Diergroep

1110 Permanent overstroomde
zandbanken

Zeeanjelier

Bloemdieren

Slibanemoon

Bloemdieren

Zandzager

Borstelwormen

Groene zeeduizendpoot

Borstelwormen
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Spio martinensis

Borstelwormen

Nonnetje

Weekdieren

Strandgaper

Weekdieren

Mossel

Weekdieren

Gewone zeester

Stekelhuidigen

Gladde zeepok

Kreeftachtigen

Strandkrab

Kreeftachtigen

Gewone zwemkrab

Kreeftachtigen

Haring

Vissen
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1130 Estuaria

1140 Slik- en zandplaten

Slakdolf

Vissen

Zeedonderpad

Vissen

Spiering

Vissen

Botervis

Vissen

Bot

Vissen

Schol

Vissen

Dikkopje

Vissen

Grote zeenaald

Vissen

Kleine zeenaald

Vissen

Puitaal

Vissen

Zeeduizendpoot

Borstelwormen

Wadpier

Borstelwormen

Zandkokerworm

Borstelwormen

Kniksprietkreeft

Kreeftachtigen

Langspriet

Kreeftachtigen

Garnaal

Kreeftachtigen

Nonnetje

Weekdieren

Platte slijkgaper

Weekdieren

Mossel

Weekdieren

Kokkel

Weekdieren

Ansjovis

Vissen

Bot

Vissen

Grote zeenaald

Vissen

Kleine zeenaald

Vissen

Harnasmannetje

Vissen

Wijting

Vissen

Zeedonderpad

Vissen

Schelpkokerworm

Borstelwormen

Wadpier

Borstelwormen

Zager

Borstelwormen

Zandzager

Borstelwormen

Zeeduizendpoot

Borstelwormen

Kokkel

Weekdieren

Nonnetje

Weekdieren

Platte slijkgaper

Weekdieren

Strandgaper

Weekdieren

Wulk

Weekdieren

Gewone strandkrab

Kreeftachtigen

Garnaal

Kreeftachtigen

Schol

Vissen

Bot

Vissen

Diklipharder

Vissen

Groot zeegras

Vaatplanten

Klein zeegras

Vaatplanten

Tabel 9. Overzicht typische soorten habitattypen 1110, 1130 en 1140. Ministerie van LNV, 2008

Hieronder wordt besproken of er als gevolg van de vertroebeling door bulkverspreiding
effecten kunnen optreden. Bij de bulkverspreiding wordt de slibwolk met de vloedstroom in
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wolk via de geulen richting het buitengebied getransporteerd. Vooral in de Dollard en in de
geulen treedt dus vertroebeling op.
Bodemfauna

Onder bodemfauna worden de bloemdieren, borstelwormen, weekdieren, stekelhuidigen en
kreeftachtigen geschaard.
Mogelijke effecten

Schelpdieren zoals mossels, Kokkels en de Strandgaper, allen filterfeeders, zouden negatief
beïnvloed kunnen worden door verhoging van de concentratie zwevend stof. De mate waarin dit plaatsvindt hangt af van de omvang en de duur van de door het verspreiden veroorzaakte verhoging en de grootte van het gebied waar deze verhoging optreedt. Hierbij moet
tevens in acht worden genomen dat het zwevend stof gehalte in het Eems-Dollard estuarium
van nature hoog en variabel is.
Mossels kunnen zich in zekere mate aanpassen aan variaties in het zwevend stof gehalte door
de afmetingen van kieuwen en palpen aan te passen. De in de Waddenzee en Eems-Dollard
gebied voorkomende mosselen zijn daardoor goed aangepast aan de met de getijcyclus variërende zwevend stof gehaltes (Essink, 1993). De grens van het aanpassingsvermogen van een
mossel ligt ongeveer bij 250 mg zwevend stof per liter; vanaf dit punt is geen groei meer
mogelijk (Widdows et al., 1979; geciteerd in Essink, 1993). Verminderde groei treedt echter
al bij lagere zwevend stof gehalten op. Bij een zwevend stof gehalte van 225 mg/l was de
filtratiesnelheid tot 30% teruggelopen (Widdows et al., 1979; geciteerd in Essink, 1993).
Deze gegevens, verkregen uit laboratoriumonderzoek, sluiten goed aan bij door veldonderzoek in het estuarium verkregen gegevens betreffende de groei van mossels, Kokkels en
Strandgaper (Essink & Bos, 1985; geciteerd in Essink, 1993).
Effecten op de verspreidingslocatie

In de Dollard komen geen mossel- of kokkelbanken voor (Dankers et al., 2003).
Door de grote stroomsnelheid en het geringe voedselaanbod zal de dichtheid van bodemfauna in de geulen laag zijn. Op de verspreidingslocatie zal de dichtheid van bodemfauna ook
zeer laag zijn of zelfs geheel afwezig. Deze verspreidingslocatie is al jarenlang en jaarlijks in
gebruik. Het bedekken van de bodem met bagger heeft ertoe geleid dat de bodemfauna op
deze locatie is verdwenen. Het regelmatige gebruik leidt ertoe dat de bodemfaunapopulatie
geen kans krijgt zich te herstellen. Mulder (2004) noemt een periode van een of meerdere
jaren tussen verspreidingsactiviteiten noodzakelijk voor herstel van de bodemfauna. Daarnaast staat er op deze locatie een zeer sterke stroming. De vertroebeling op de verspreidingslocatie zorgt daardoor niet voor negatieve effecten op bodemfauna.
Effecten op grotere afstand van de verspreidingslocatie

Ten opzichte van de verspreidingslocatie is de dichtstbijzijnde locatie waar schelpdierbanken
voorkomen de plaat Paap. Ter hoogte van het zuiden van Paap bedraagt de getijgemiddelde
achtergrondconcentratie van zwevend stof tussen 5 en 60 mg/l (zie figuur 8). Onder deze
omstandigheden is groei van mosselen goed mogelijk.
Het verspreiden van bagger op locatie Dollard zal leiden tot een verhoging van de vertroebeling, welke ook rond Paap zal optreden. De verspreiding van de slibwolk zal het beeld van
figuur 16a volgen. De baggerspecie op locatie Dollard wordt namelijk in de periode van 1
uur voor laagwater tot 1 uur voor hoogwater verspreid. Bij verspreiding tijdens de vloedstroom zal vooral in de Dollard zelf sprake zijn van een verhoging van de zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l); ter hoogte van de mosselbanken op Paap is sprake van een beperktere verhoging van de zwevend stof gehalten. Tijdens de volgende eb zijn de zwevend stof
gehaltes ter hoogte van Paap hoger, maar vanwege de ebstroom zal de slibwolk zich dan
vooral in de geulen bevinden (figuur 16b). Gezien de heersende relatief lage zwevend stof
gehalten ter hoogte van Paap (5-60 mg/l) en de te verwachten beperkte invloed van het verspreiden van bagger op locatie Dollard op deze zwevend stof gehalten, is het aannemelijk dat
de zwevend stof gehalten ter hoogte van de mosselbanken ruim onder 250 mg/l blijven.
40
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Er zijn daarnaast geen aanwijzingen dat de baggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl
en de vaargeul Paapsand süd en het verspreiden van de specie in het verleden effect heeft
gehad op de omvang of kwaliteit van de mosselbanken op Hond en Paap. Dit geldt ook voor
de periode waarin nog gebruik werd gemaakt van een verspreidingslocatie in de Bocht van
Watum, op zeer korte afstand van de schelpdierbanken op Paap. De banken op Hond en
Paap worden wel beïnvloed door andere factoren. In 2001 is een groot deel van de mosselbanken op Hond en Paap bevist door Duitse vissers en als gevolg daarvan is het met mossels
bedekt oppervlak op de Hond en Paap afgenomen (Dankers et al., 2004). De totale oppervlakte van de mosselbanken op Hond en Paap kan echter sterk wisselen, zo blijkt uit gegevens uit 1998 en 2000. In 1998 bedroeg de oppervlakte namelijk slechts 4 ha, en twee jaar
later in 2000 maar liefst 270 ha. In 2004, 2005 en 2006 schommelde de oppervlakte tussen
150 en 180 ha, gemiddeld bedroeg de oppervlakte in deze periode 170 ha (Ysebaert, 2007).
Na de overbevissing in 2001 is het areaal mosselbanken op Hond en Paap dus weer toegenomen en is sprake van een relatief stabiele omvang. Wel zijn er zorgen over de uitbreiding
van de Japanse oester op de Hond en de Paap.
Op basis van voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1) door het regelmatige gebruik van de verspreidingslocatie en de sterke stroming zal de
dichtheid aan bodemfauna op de verspreidingslocatie zeer laag zijn, waardoor effecten van
vertroebeling op bodemfauna niet aan de orde zijn op deze locatie;
2) er zijn geen aanwijzingen dat de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl ooit tot negatieve effecten hebben geleid of zullen leiden op schelpdierbanken op Hond
en Paap;
3) ter hoogte van Paap zal sprake zijn van een relatief beperkte verhoging van de troebelheid
als gevolg van de verspreidingen op locatie Dollard.
Hierdoor kan een negatief effect op bodemfauna worden uitgesloten.
Vissen

Mogelijke effecten worden hieronder opgesomd:
 Voor trekkende soorten kan vertroebeling een barrière vormen voor de trek van en
naar paaigebieden (Essink, 1993). Het is niet duidelijk of dit voor alle trekkende
soorten opgaat. Van de typische vissoorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140 zijn
alleen Spiering en Bot trekvissen.


Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor significante lange termijn effecten van een
verhoogde troebelheid op populatie- en gemeenschapsniveau van vissen. Gebaseerd
op een klein aantal experimenten zijn soortspecifieke drempelwaarden van zwevend
stof gehalte gevonden, die meestal hoger zijn dan 10 g/l (24hLC10 waarden). Bij gevoelige (pelagische) soorten lag die grens lager dan 1 g/l (Werkgroep Dollard, 2001).
Als gevolg van de baggerspecieverspreidingen op locatie Dollard is een maximale
verhoging van de zwevend stof gehalten van 40 - 200 mg/l te verwachten bij een
achtergrondwaarde van 100 - 400 mg/l. De vertroebeling blijft hiermee ruim onder
de bovengenoemde grenswaarden.



Er zijn geen waarnemingen bekend van in de nabijheid van baggerwerkzaamheden
optredende vissterfte van enige omvang. Ook heeft men in experimenten, waarbij
kooien met vissen in de nabijheid van baggerlocaties werden geplaatst, geen verhoogde sterfte kunnen aantonen (Essink, 1993).



Er is weinig bekend over de effecten van troebelheid op de foerageerefficiëntie van
vissen die visueel jagen. De verwachting is dat verhoging van de vertroebeling voornamelijk negatieve effecten heeft op pelagische predatoren die sterk beweeglijke
prooien hebben (bijvoorbeeld Haring en Spiering) (Essink, 1993). Dit effect wordt
ook voor Bot genoemd (Brandsma, 2010).
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In onderstaande tabel is voor de typische vissoorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140
aangegeven tot welke ecologische groep ze behoren en in welke mate ze aanwezig zijn in het
Eems-Dollard estuarium, voor zover dit bekend is.
Soort

Ecologische groep

Aanwezigheid in estuarium

Haring

opgroei

algemeen

Slakdolf

resident

algemeen

Zeedonderpad

resident

algemeen

Spiering

trekvis

algemeen

Botervis

resident

zeldzaam

Bot

resident/opgroei/trekvis

algemeen

Schol

opgroei

algemeen

Dikkopje

resident

?

Grote zeenaald

resident

?

Kleine zeenaald

resident

?

Puitaal

resident

vrij algemeen

Ansjovis

seizoensmigrant

zeldzaam

Harnasmannetje

resident

vrij algemeen

Wijting

opgroei

algemeen

Diklipharder

seizoensmigrant

?

Tabel 10. Typische vissoorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140 en hun aanwezigheid in het Eems-Dollard
estuarium (op basis van Kleef & Jager, 2002). Oranje gearceerd: trekvissen

Effecten op trekvissen

De Spiering neemt af in het estuarium (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2010).
Sinds 1970 zijn de aantallen van de soort toegenomen, waarna ze een piek bereikten halverwege de jaren tachtig. Daarna is het aantal Spieringen in het estuarium afgenomen, een trend
die tot op heden doorzet (PBL, 2010). Spiering kan zich hoogstwaarschijnlijk niet succesvol
voortplanten in de Eems als gevolg van de slechte waterkwaliteit van de rivier. Er is geen
geschikt paaihabitat aanwezig en de condities zijn ongunstig voor overleving van de larven.
De rivier kampt met periodes van zuurstofloosheid, hoge troebelheid en fluid mud (Scholle
et al., 2007). De verspreiding van een relatief kleine hoeveelheid bagger op locatie Dollard
heeft geen invloed op de zwevend stof gehalten op de rivier de Eems. De slibwolk reikt niet
verder dan de riviermonding bij Emden en is daar al sterk verdund. Maximaal 2% van de
verspreide specie kan in het Emder Vaarwater sedimenteren. De verhoogde vertroebeling die
ontstaat bij het verspreiden blijft ver onder de zwevend stof concentraties die in de getijdenrivier optreden (2 g/l) en de grenswaarde van 1 g/l voor gevoelige soorten (Werkgroep Dollard, 2001). De slibwolk die ontstaat bij het verspreiden zal dan ook geen barrière vormen
voor het bereiken van de rivier de Eems.
De populatie van de Bot lijkt toe te nemen in het estuarium (Meesters et al., 2009). De aantallen kunnen sterk fluctueren, maar sinds 1995 is sprake van een positieve trend (Meesters
et al., 2009). De soort werd tijdens het onderzoek van Scholle et al. (2007) ook volop als
larve gevangen op de rivier de Eems. De dichtheden van Botlarven namen sterk af vanaf
begin mei. Normaal gebeurt dit pas rond eind mei. Mogelijk werden de dichtheden negatief
beïnvloed door de afname van het zuurstofgehalte in de rivier (Scholle et al., 2007). Zoals
hierboven opgemerkt, zal de verspreiding van een relatief beperkte hoeveelheid bagger op
locatie Dollard geen invloed op de zwevend stof gehalten op de rivier de Eems hebben. De
slibwolk reikt niet verder dan de riviermonding bij Emden en is daar al sterk verdund. Maximaal 2% van de verspreide specie kan in het Emder Vaarwater sedimenteren. Botlarven gebruiken de vloedstroom om zich naar de opgroeigebieden te laten transporteren. De verhoogde vertroebeling die ontstaat bij het verspreiden blijft ver onder de zwevend stof concentraties die in de getijdenrivier optreden (2 g/l) en de grenswaarde van 1 g/l voor gevoelige
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soorten (Werkgroep Dollard, 2001). De slibwolk die ontstaat bij het verspreiden zal dan ook
geen barrière vormen voor het bereiken van de rivier de Eems.
Effecten op zichtjagers

Vissen kunnen slibwolken actief ontwijken (Dankers, 2002; geciteerd in Consulmij, 2007). In
een registratie van het gedrag van Kabeljauw en Haring werd gevonden dat deze actief slibwolken vermijden met concentratie tussen 2 en 9 mg/l, waar de achtergrondconcentratie ca.
0,4 mg/l was. Ook 's nachts werd een reactie gevonden, er is derhalve ook een niet visuele
component (Westerberger et al., 1996; geciteerd in Consulmij, 2007).
In een RIKZ literatuurstudie (Pasterkamp& Vermaat, 2004) werd slechts één onderzoek
gevonden naar de effecten van troebelheid en lichtbeschikbaarheid op de vangstefficiëntie
van vis (Grecay & Targett, 1996). Dit onderzoek aan juveniele Ombervis toonde aan dat
vooral lichtbeschikbaarheid de beperkende factor is, en niet de troebelheid. Meager et al.
(2005) voerden een studie uit naar de invloed van troebelheid op de reactieafstand van juveniele Kabeljauw. Zij vonden dat een combinatie van chemische en visuele prikkels wordt
gebruikt, en er een heel zwak effect van toegenomen troebelheid was. Wel nam de efficiency
in het donker sterk af.
Vissen zullen de verspreidingslocatie en de wolk met sterk verhoogde zwevend stof concentraties waarschijnlijk mijden. Op de verspreidingslocatie is weinig voedsel aanwezig, waardoor de verspreidingslocatie geen aantrekkelijke locatie vormt voor vissen. Alleen in de directe omgeving van de verspreidingslocatie zal een sterke verhoging van de troebelheid optreden door vorming van een actieve wolk, waarin de zwevend stof gehalten tot enkele duizenden mg/l kunnen oplopen. Dit duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Na enige tijd wordt
een passieve wolk gevormd, waarin de zwevend stof gehalten tot maximaal enkele honderden mg/l kunnen oplopen. Het gebied waarin verhoogde vertroebeling kan optreden is 100
km2 tot 150 km2. Bij verspreidingen tijdens vloed zal de passieve slibwolk zich tussen Paap
en de Dollard bevinden. Er is hierbij een verhoging van de zwevend stof gehalten van ca.
100 mg/l mogelijk (zie figuur 16). Deze waarden treden op in de Dollard. Ter hoogte van
Paap zal de verhoging van de zwevend stof gehalten maximaal enkele tientallen mg/l bedragen. Tijdens de volgende eb zal de slibwolk zich over een groter gebied verspreiden en verder verdunnen. De hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l) treden dan op in de geul
tussen de monding van de haven van Delfzijl en de mond van de Dollard, in overige delen
van het estuarium bedraagt de verhoging van het zwevend stof gehalte enkele mg/l tot enkele tientallen mg/l. Alleen lokaal zouden effecten op de vangstefficiency kunnen optreden,
vooral tijdens vorming van de actieve wolk. Van de typische vissoorten van habitattypen
1110, 1130 en 1140 zijn alleen Spiering, Haring (Essink, 1993) en Bot (Brandsma, 2010) gevoelig voor effecten op het zicht. Er echter zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze
vissen. Geconcludeerd wordt, dat er geen sprake is van het optreden van negatieve effecten
op vissen.
Zeegras

Van zeegras wordt verondersteld dat het mogelijk gevoelig is voor vertroebeling (Erftemeijer, 2005). Vertroebeling zou negatieve effecten op de vestiging en de leefomstandigheden
van zeegras kunnen hebben. De vestiging kan negatief beïnvloed worden door vertroebeling,
indien het effecten heeft op de lichtinval.
Zeegras heeft in het verleden geen belangrijke rol gespeeld in het estuarium en kwam mogelijk zelfs niet in het estuarium voor. Klein zeegras is niet binnen het estuarium aanwezig. De
dichtstbijzijnde velden liggen langs de Groninger noordkust. Groot zeegras heeft zich pas in
1988 op de plaat Hond gevestigd (Erftemeijer, 2005). De omvang van de velden nam sterk
toe in de periode 1999-2004 en bereikte een maximum van 275 ha (Bos et al., 2011). Na 2007
is de omvang van de Groot zeegrasvelden sterk afgenomen. De oorzaken voor deze achteruitgang zijn niet bekend. Mogelijk spelen de klimatologische omstandigheden (strenge winters en warme lentes) een rol en kunnen de velden zich moeilijk herstellen doordat de soort
eenjarig is en afhankelijk is van een goede zaadproductie. Vertroebeling zou in theorie een
Passende beoordeling onderhoudsbaggerwerkzaamheden haven en vaargeul Delfzijl
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rol kunnen spelen, gezien de sterke toename van de vertroebeling in het estuarium. Uit onderzoek van Erftemeijer (2002 (geciteerd in Mulder, 2005), 2005) blijkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat baggerwerkzaamheden negatieve invloed hebben op de zeegraspopulatie.
Bovendien valt een eerdere toename van de omvang van de zeegrasvelden samen met een
periode van verhoogde troebelheid tussen 1990 en 2000 (Merckelbach & Eysink, 2001; geciteerd in Bos et al., 2011). Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat de toegenomen troebelheid
de oorzaak van de achteruitgang is.
Het verspreiden van bagger op locatie Dollard zal leiden tot een verhoging van de vertroebeling, welke ook rond Paap zal optreden. De verspreiding van de slibwolk zal het beeld van
figuur 16a volgen. De baggerspecie op locatie Dollard wordt namelijk in de periode van 1
uur voor laagwater tot 1 uur voor hoogwater verspreid. Bij verspreiding tijdens de vloedstroom zal vooral in de Dollard zelf sprake zijn van een verhoging van de zwevend stof gehalten (ca. 100 mg/l); ter hoogte van de zeegrasvelden op Hond en Paap is sprake van een
beperktere verhoging van de zwevend stof gehalten van hooguit enkele tientallen mg/l. Tijdens de volgende eb zijn de zwevend stof gehaltes ter hoogte van Hond en Paap hoger, maar
vanwege de ebstroom zal de slibwolk zich dan vooral in de geulen bevinden (figuur 16b).
Het is daarom aannemelijk dat de zwevend stof gehalten ter hoogte van de zeegrasvelden op
Hond en Paap slechts in beperkte mate worden beïnvloed door het verspreiden van bagger
op locatie Dollard. Dit geldt in nog sterkere mate voor de velden op Voolhok. Er is geen
verhoogde vertroebeling ter hoogte van de Groninger noordkust te verwachten, dus effecten
op Klein zeegras kunnen worden uitgesloten.
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het verspreiden van baggerspecie op
locatie Dollard niet zal leiden tot negatieve effecten op de Groot zeegrasvelden op
Hond/Paap of Voolhok.
Effecten agitatie
Bodemfauna

De dichtstbijzijnde schelpdierbank ligt op het zuidelijke deel van Paap. Volgens Alkyon
(2010) bedraagt de achtergrondconcentratie van zwevend stof ter hoogte van Paap tussen 5
en 60 mg/l (zie figuur 8). Bij deze zwevend stof gehalten is groei van mosselen goed mogelijk.
Het is onwaarschijnlijk dat het agiteren van bagger uit de haven of vaargeul leidt tot wezenlijke verhoging van de zwevend stof gehalten ter hoogte van de mosselbanken op Paap en
Hond. Deze methoden worden ingezet tijdens afgaand water, waardoor het slib met de
stroom via de geulen wordt afgevoerd (vergl. figuur 16b). Er zijn ook geen aanwijzingen dat
de baggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl en de vaargeul Paapsand süd en het verspreiden van de specie in het verleden effect heeft gehad op de omvang of kwaliteit van de
mosselbanken op Hond en Paap.
Vissen

Effecten op trekvissen

Als gevolg van de agitatie zal vooral in de haven en de vaargeul zelf sterke vertroebeling optreden. Buiten de haven/vaargeul treedt snel verdunning op. De slibwolk wordt met het
afgaand water afgevoerd via de geulen.
De trek van de Spiering zal niet worden gehinderd door inzet van de agitatiemethode voor
het verspreiden van slib. De haven van Delfzijl is geen potentiële intrekplaats voor de soort
(Jager, 1999). De slibwolk zal tevens geen barrière vormen voor het bereiken van de Eems.
Voor de Bot is Delfzijl wel een potentiële intrekplaats (Jager, 1999). De larven worden passief meegevoerd met de vloedstroom, terwijl de agitatiemethode alleen tijdens afgaand water
wordt ingezet en er dan dus sterke vertroebeling optreedt. Op grond hiervan de verhoogde
vertroebeling in de vaargeul en de haven geen barrière vormen voor intrek van Botlarven.
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Effecten op zichtjagers

Verhoogde vertroebeling door inzet van agitatie treedt hoofdzakelijk op in de haven en havenmond en de vaargeul. Het betreft een lokaal effect. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen.
Geconcludeerd wordt, dat de vertroebeling door agitatie niet tot negatieve effecten op vissen
leidt.
Zeegras

Omdat de agitatiemethode wordt toegepast tijdens afgaand water, wordt de slibwolk hoofdzakelijk via de geulen, en in veel mindere mate over de platen, afgevoerd. Ter hoogte van de
zeegrasvelden op Hond en Paap en Voolhok zal sprake zijn van een verwaarloosbare verhoging van de vertroebeling. Effecten op zeegras kunnen daardoor worden uitgesloten.
Conclusie effecten vertroebeling door bulkverspreiden en agitatie

De vertroebeling die optreedt als gevolg van het bulkverspreiden op locatie Dollard en de
agitatie in de haven en vaargeul leidt niet tot negatieve effecten op typische soorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140. Er is geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van deze
habitattypen.
4.2.4 VERANDERING IN SEDIMENTSAMENSTELLING

Zowel bij gebruik van de verspreidingslocatie Dollard als het verspreiden van bagger via
agitatie wordt het slib over een groot gebied verspreid. Slib sedimenteert daarbij alleen op
locaties waar het normaal gesproken ook sedimenteert. Waar sedimentatie en waar erosie
optreedt, wordt bepaald door de (hydro)morfologische omstandigheden. De hoeveelheden
bagger die in de Dollard per jaar zijn verspreid in de periode 1992-2009, zijn laag in vergelijking tot het longitudinale en laterale bruto transport van sediment in de regio (De Jonge
1995; Mulder & Mijwaard, 1997; Esselink et al., 2011; allen geciteerd in Bos et al., 2011). Er
zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van de verspreidingslocatie Dollard de sedimentatie in
de Dollard beïnvloed of vergroot heeft (Werkgroep Dollard, 2001).
Er is sprake van voortzetting van de huidige baggerpraktijk en in de toekomstige situatie
treden daarin geen wezenlijke veranderingen op. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de onderhoudsbaggerwerkzaamheden leiden tot wezenlijke veranderingen in de sedimentsamenstelling in het estuarium. Het effect wordt daarom ook niet verder besproken in de onderhavige rapportage. Geconcludeerd wordt, dat er geen sprake is van negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen 1110, 1130 en 1140.
4.2.5 VERSTORING DOOR GELUID

Verstoring door geluid en aanwezigheid van baggerschepen is niet relevant voor de habitattypen zelf. Van de typische soorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140 zijn alleen de vissen
gevoelig voor geluidverstoring.
Vissen kunnen op twee manieren geluid waarnemen: via het zijlijnorgaan en het oor. Het
zijlijnorgaan speelt met name een rol bij het waarnemen van bewegingen van deeltjes op
korte afstand en reageert op beweging van de vis en beweging van het water. Het oor is gevoelig voor veranderingen in waterdruk en kan signalen over lange afstand waarnemen.
Vissen zijn op basis van hun gevoeligheid voor geluid in te delen in twee categorieën: gehoorgeneralisten en gehoorspecialisten. Bij die laatste groep wordt door een mechanische
koppeling tussen de zwemblaas of een andere luchtgevulde holte en het binnenoor het geluid
versterkt. De met lucht gevulde zwemblaas heeft een lage akoestische weerstand en wordt
gemakkelijk in beweging gebracht door geluid onder water. Door de mechanische koppeling
worden de gehoorsteentjes in de oorkamers sterker in beweging gebracht dan mogelijk zou
zijn door de invloed van directe geluidsgolven alleen. Over het algemeen geldt dat hoorspeciPassende beoordeling onderhoudsbaggerwerkzaamheden haven en vaargeul Delfzijl
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alisten gevoelig zijn voor geluiden met een frequentie tussen 50 en 2000 Hz, ook al zijn er
ook soorten die ultrageluid (kHz en mogelijk MHz) kunnen waarnemen (Haringachtigen
zoals de Fint). Hoorgeneralisten zijn gevoelig voor geluiden met een frequentie tussen de 50
en 500 Hz. De hoorspecialisten zijn over het hele frequentiebereik gevoeliger dan hoorgeneralisten, behalve voor signalen onder 200 Hz (Van Opzeeland et al., 2007).
Impulsgeluiden, zoals die bij heien ontstaan, kunnen leiden tot sterfte, inwendige verwondingen en gehoorbeschadiging (Van Opzeeland et al., 2007). Bij een experiment met gekooide
vissen die geplaatst werden op verschillende afstanden van een heipaal werd op een afstand
van 50 meter van de heipaal sterfte van vissen geconstateerd. Hierbij vertoonden de vissen
inwendige bloedingen, verkleuringen aan de lever en beschadigingen aan de zwemblaas (Caltrans, 2001; geciteerd in Van Opzeeland et al., 2007). Het betrof funderingswerkzaamheden
die plaatsvonden in het water.
Vissen met een zwemblaas of een luchtgevulde holte raken door impulsgeluiden eerder beschadigd dan vissen zonder zwemblaas. Dit geldt ook voor het optreden van gehoorbeschadigingen. Gedetailleerde informatie over de afstand waarover het geluid van heiwerkzaamheden vissen kan beschadigen ontbreekt (Van Opzeeland et al., 2007).
Naast verwondingen kan geluid leiden tot stress en vluchtreacties. Bij koelwaterinstallaties
worden laagfrequente geluiden gebruikt om vissen te verjagen (Van Opzeeland et al., 2007).
Bekend is dat onder anderen haringachtigen (zoals Fint en Elft; Van Opzeeland et al., 2007)
gehoorspecialisten zijn. Van de typische vissoorten die horen bij habitattype 1130 Estuaria is
Ansjovis een gehoorspecialist (Popper & Schilt, 2008) en Bot en Zeedonderpad gehoorgeneralisten (Engell-Sørensen, 2002; Klaustrup et al., 2007). Wijting zit qua verstoringsgevoeligheid tussen een hoorspecialist en -generalist in (Battelle & Popper, 1997; Klaustrup et al.,
2007; Worcester, 2006). Van de overige soorten kon niet achterhaald worden of zij gehoorspecialist dan wel -generalist zijn.
Schepen produceren zowel onderwater- als bovenwatergeluid. Vissen kunnen verstoord
worden door het onderwatergeluid van schepen. Er wordt de laatste twee decennia steeds
meer onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van vissen voor onderwatergeluid, ook in het
bijzonder naar onderwatergeluid veroorzaakt scheepvaart. Wat betreft concrete dosiseffectrelaties en verstoringsafstanden heeft dit echter nog weinig opgeleverd.
Volgens Mitson (1995; 2002) variëren reactieafstanden van vissen per soort en type vaartuig.
Voor normale vaartuigen geldt een reactieafstand van 100 tot 200 meter, voor luidruchtige
vaartuigen geldt een reactieafstand van circa 400 meter. Een luidruchtig schip zou op basis
hiervan leiden tot verstoring van een gebied met een oppervlakte van ca. 50 ha 3.
In het kader van de verruiming van de vaargeul in de Westerschelde (Arcadis & Technum,
2007a en b) is de reactieafstand van een gehoorgeneralist (Schar) en gehoorspecialist (Haring)
berekend bij inzet van een sleephopperzuiger. Voor Schar werd een reactieafstand van 15
meter berekend en voor Haring 95 meter. De omvang van het verstoorde gebied rond het
baggerschip zou op basis hiervan zeer gering zijn en respectievelijk 0,07 en 2,8 ha bedragen1.
Ter vergelijking: de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Waddenzee bedraagt
240.000 ha 4 en de oppervlakte van het Eems-Dollard estuarium 48.200 ha (UIH, 2008).
Bovenstaande uitwerkingen van de omvang van voor vissen verstoord gebied geven zeer
verschillende getallen aan. Aangenomen wordt, dat de reactieafstanden van Mitson (1995;
2002) als worst case reactieafstanden kunnen worden beschouwd.

Hierbij is aangenomen dat het onderwatergeluid van een schip voornamelijk wordt veroorzaakt door
de motor. Dit is als emissiepunt genomen. De oppervlakte van het verstoorde gebied is vervolgens
berekend volgens πr2 (= oppervlakte cirkel).
4 http://www.rijkswaterstaat.nl/themas/water/vaarwegenoverzicht/waddenzee/index.aspx, geraadpleegd 2012
3
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In figuur 18 is het voor vissen verstoorde gebied rond de verspreidingslocatie en de vaargeul
weergegeven (400 m contour). Daarnaast zal er verstoring kunnen optreden bij het toepassen
van agitatie in de haven en het varen van en naar de verspreidingslocatie. De vaarbewegingen
vinden plaats in een gebied met veel scheepvaartverkeer en volgen hoofdzakelijk de reguliere
vaarroute. Het gaat om een effect dat een beperkte invloedssfeer en een incidenteel karakter
heeft. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen en er is geen sprake van barrièrewerking. Gevoelige soorten zullen het gebied rond de haven en vaargeul mogelijk geheel
mijden en worden dus niet verstoord door de baggerwerkzaamheden. Geconcludeerd wordt,
dat er geen sprake is van negatieve effecten op vissen. Hiermee kan het optreden van verslechtering van de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140 worden uitgesloten.
4.2.6 OPTISCHE VERSTORING

Naar verwachting kunnen alleen vissen worden verstoord door de visuele waarneming van
een baggerschip of slibwolk. Deze effecten worden echter kleiner geacht dan de effecten van
onderwatergeluid (Consulmij, 2007), maar dit effect is niet nader te kwantificeren. Eventuele
effecten zullen minmaal zijn. Negatieve effecten op vissen kunnen worden uitgesloten. Er is
geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140.

Figuur 18. Omvang verstoord gebied (aangegeven met roze lijnen, contour 400 m) door geluid baggerschip op
verspreidingslocatie en op de vaarroute. Bron: Google earth Pro

4.2.7 VERSTORING DOOR LICHT

Het baggeren kan in principe gedurende de gehele dag plaatsvinden. Op baggerschepen is
ook verlichting aanwezig. Het betreft navigatieverlichting, waarvan de lichtuitstraling zeer
beperkt is (Infra Engineering BV, 2006). Daarnaast kunnen er schijnwerpers op het dek aanwezig zijn. Deze verlichting zal voornamelijk gericht zijn op het schip zelf. De lichtuitstraling
naar de omgeving is bij gebruik van verlichting op het dek daardoor beperkt tot maximaal
honderd meter van het schip (inschatting op basis van verlichting van LNG tankers (zeer
Passende beoordeling onderhoudsbaggerwerkzaamheden haven en vaargeul Delfzijl

47

grote schepen) (Infra Engineering BV, 2006)). De omvang van het verstoorde gebied bedraagt 3 ha. Het is niet uitgesloten dat de verlichting van schepen ook in het water zichtbaar
is. Verwacht wordt, dat de indringingsdiepte van het licht geringer is dan de lichtuitstraling
van de scheepsverlichting boven water. De precieze omvang van het verstoorde gebied is
echter moeilijk in te schatten. Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de
omvang van het maximaal door geluid verstoorde gebied (50 ha). Hierdoor is zeker dat er
voor de typische vissoorten voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en voldoende onverstoord
gebied resteert en kan verslechtering van de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140
worden uitgesloten.
4.2.8 HABITATVERLIES

Het onderhoudsbaggerwerk dat in de onderhavige rapportage wordt getoetst, wordt al enige
jaren op dezelfde wijze uitgevoerd en wordt in de toekomstige situatie ongewijzigd voortgezet. De verspreidingslocatie Dollard is dan ook al jaren in gebruik. Vanwege het regelmatige
gebruik van de verspreidingslocatie, heeft de locatie weinig waarde voor organismen. Hierbij
speelt ook de sterke stroming een rol. Het aantal vissen dat gebruik maakt van de locatie en
de dichtheid van bodemfauna zal zeer laag zijn. Omdat sprake is van een continuering van de
huidige situatie, is er geen sprake van habitatverlies.

4.3

EFFECTEN OP VISSEN

4.3.1 AANWEZIGHEID VISSEN IN HET EEMS-DOLLARD ESTUARIUM
Fint
Voorkomen

Potentiële plaatsen waar de Fint landinwaarts trekt zijn de Eems, Den Oever en Kornwerderzand (Jager, 1999). De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn geen potentiële intrekplaatsen (Jager, 1999). De Waddenzee fungeert als doortrek- en leefgebied. Potentiële paaiplaatsen in Nederland zijn de locaties waar het getij meer stroomopwaarts nog merkbaar is,
zoals de Eems-Dollard en mogelijk de Biesbosch. In het Eems-Dollard estuarium zijn jonge
Finten zijn waargenomen (Patberg et al., 2005). Paaiende Finten zijn echter nog niet in de
Eems waargenomen. De waargenomen jonge Finten in het estuarium komen waarschijnlijk
van elders (bijvoorbeeld van populaties in de Elbe of Weser (Patberg et al., 2005). Gezien de
slechte kwaliteit van de Eems is het namelijk niet waarschijnlijk dat de Fint momenteel in
staat is tot succesvolle reproductie. De condities in de getijdenrivier zijn ongunstig voor
overleving van de larven en eieren: er is sprake van excessieve vertroebeling (fluid mud) en er
zijn periodes van zuurstofloosheid (Scholle et al., 2007).
In het Eems-Dollard estuarium is in de periode 1999-2001 een inventarisatie van diadrome
vis uitgevoerd (Kleef & Jager, 2002). De variaties in het aantal gevangen Finten per jaar aten
echter geen eenduidige conclusies toe. Voor het vaststellen van jaarlijkse trends in aantallen is
een langjarige tijdserie nodig (Kleef & Jager, 2002). Waarschijnlijk gaat het in het estuarium
om een populatie waarvan de omvang fluctueert (Kleef & Jager, 2002). Er lijkt dus geen
sprake te zijn van een stabiele populatie van de Fint. Ook schattingen van de inzuiging van
Finten door de inlaat van de Eemscentrale laten per jaar sterk wisselende aantallen zien. Ook
deze wisselende aantallen duiden op een weinig stabiele populatie van de Fint. Bioconsult
heeft tijdens monitoring in de periode juli 2008 en juni 2009 (Bioconsult, 2009) geen Finten
aangetroffen in de Wilhelminahaven (Eemshaven), het estuarium of het Doekegat.
Habitateisen en ecologie

Volgens de huidige inzichten paaien Finten op grindbanken (Maitland & Hatton-Ellis, 2003;
Environment Agency UK, 2007; Doherty et al., 2004 en verwijzingen hierin) of op rustig
stromende delen in benedenrivieren of nevengeulen met zandbodems met voldoende diep
water (Gerkens & Thiel, 2001; geciteerd in Patberg et al., 2005). Onder andere lichte stroming, watertemperatuur en voldoende goede waterkwaliteit voor zuurstofvoorziening van de
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eieren zijn belangrijk voor een succesvolle ontwikkeling van eieren en larven (Gerkens &
Thiel, 2001; geciteerd in Patberg et al., 2005; Environment Agency UK, 2007). Aan die randvoorwaarden wordt onvoldoende voldaan in de Eems.
De paaitrek van de Fint begint in mei en kan drie maanden duren. De vissen trekken het
estuarium binnen tijdens springtij of een verhoogde rivierafvoer. Als de afvoer te hoog
wordt, nemen de aantallen migrerende vissen af (Maitland & Hatton-Ellis, 2003). Tijdens de
paaitrek eet de Fint niet of nauwelijks (De Laak, 2009).
De vissen trekken groepsgewijs de rivier op. De vissen migreren daar waar de stroomsnelheid het laagst is: in de onderste waterlagen, tegen de bodem aan. De vissen verzamelen zich
stroomafwaarts van de paaiplaatsen in zogenaamde 'pools'. De Fint paait gedurende de nacht
(De Laak, 2009). Na de paai trekken de vissen direct terug naar zee. Ze laten zich stroomafwaarts meevoeren in de middelste en bovenste waterlagen, waar de stroomsnelheid het
hoogst is (Doherty et al., 2004). De vissen kunnen 4 tot 7 jaren achtereen paaien (Maitland &
Hatton-Ellis, 2003). In een populatie zijn veel vissen die 2 of 3 keer aan de paai deelnemen.
Het maximum aantal deelnames aan de paai is 7 (Aprahamian et al., 2003; geciteerd in De
Laak, 2009).
Na de warmste periode van het jaar beginnen de jonge Finten aan hun trek richting zee. Tijdens opkomend water zoeken de jonge vissen hun voedsel relatief hoog in de waterkolom,
maar bij eb – wanneer de stroomsnelheid hoger is – blijven ze dicht bij de bodem, omdat ze
anders mee naar zee worden gespoeld. De larven en jonge Finten eten plankton en vislarven.
In oktober-november bevinden de jonge Finten zich in het brakke deel van het estuarium en
hun eerste winter kunnen ze al in zee doorbrengen. Naarmate de vis groter wordt, trekt zij
geleidelijk verder de zee op. Volwassen Finten voeden zich met plankton, garnalen, vislarven
en vissen. Wanneer de Finten geslachtsrijp zijn (na drie tot vijf jaar), keren ze terug naar de
paaiplaatsen (Ministerie van LNV, 2008; De Laak, 2009; 5).
Zeeprik
Voorkomen

De Zeeprik is taxonomisch gezien geen vissoort, maar behoort tot de orde der rondbekken
(Agnatha). De Zeeprik leeft het grootste deel van zijn leven (5-8 jaar) als zogenoemde ammocoete (larve) in zoetwater.
De Zeeprik behoort tot de meer zeldzame soorten in het estuarium. Tijdens een onderzoek
van Kleef & Jager (2002) waren de vangsten van de Zeeprik dusdanig schaars dat hieruit niet
geconcludeerd kan worden dat er in het Eemsstroomgebied een levensvatbare populatie
aanwezig is. Ook in het westelijke deel van de Waddenzee is deze soort erg schaars te noemen (bron: Jaarboek Waddenzee 2002 op www.waddenzeesites.nl).
Potentiële plaatsen waar de Zeeprik landinwaarts trekt zijn Den Oever, Kornwerderzand en
de Eems (Jager, 1999). Delfzijl is geen potentiële intrekplaats (Jager, 1999). De Waddenzee
en het Eems-Dollard estuarium fungeren als doortrek- en leefgebied. In Nederland zijn
waarschijnlijk nooit paaiplaatsen van de Zeeprik geweest (Patberg et al., 2005). De Zeeprik
gebruikt ons land alleen als doortrekgebied op weg naar geschikte paaiplaatsen halverwege
Duitsland( 6).
Habitateisen en ecologie

Goede paailocaties voor de soort liggen in de midden- en bovenlopen van de grote rivieren;
het betreft ondiepe plekken (circa 50 cm diep) met hoge stroomsnelheden (1-2 m/s) en een
5http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=1644,
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stenige, door de zon verwarmde bodem. De trek naar de paaigebieden vindt plaats in de
periode van februari tot juni; vrijwel uitsluitend 's nachts (Hartgers et al., 2001). Eenmaal
aangekomen op de paaiplaatsen beginnen de mannetjes met het vestigen van een territorium,
waarbij een nestkuil wordt gemaakt. Ze proberen de later arriverende vrouwtjes door middel
van geurstoffen te lokken. Na de paring geven de vrouwtjes duizenden eitjes vrij, die na bevruchting worden bedekt met een dun laagje zand. Na de voortplanting sterven de meeste
ouderdieren. De larven komen na ongeveer veertien dagen uit. Ze blijven de eerste vier weken op de paaiplaats in de zandbodem, om zich daarna door de stroom mee te laten voeren
naar modderige plaatsen. De volgende vijf tot acht jaar leven ze in de modderbank in de
rivier, waar ze zich voeden met algen, plantenresten en ander organisch materiaal, dat ze uit
het water filteren. In het larvestadium bereikt de Zeeprik een lengte van ongeveer 15 cm,
waarna hij van gedaante verandert tot een vrij zwemmende en bloedzuigende parasiet. Dit
vindt plaats in de maanden juli tot november. In de maanden december en januari vindt de
trek naar zee plaats. Daar vindt een snelle groei als parasiet op andere vis plaats (Tulp & Van
Willigen, 2004; Patberg et al., 2005; Vrieze & Sorensen, 2001). Na enkele jaren keert de Zeeprik in het voorjaar terug naar de rivieren om hoog stroomopwaarts te paaien ((6);Tulp &
Van Willigen, 2004; Patberg et al., 2005). Hierbij wordt niet noodzakelijkerwijs teruggekeerd
naar de geboorterivier, maar selecteren de volwassen dieren rivieren op de aanwezigheid van
feromonen (Vrieze & Sorensen, 2001). Na de paai sterven de prikken (Patberg et al., 2005).
Rivierprik
Voorkomen

De Rivierprik behoort net als de Zeeprik tot de orde der rondbekken. Tijdens onderzoek
naar diadrome vissen in de Waddenzee nabij Kornwerderzand (Tulp & Van Willigen, 2004)
was de Rivierprik in 2001 de meest algemene soort van de zeldzame diadrome soorten (Fint,
Houting, Grote marene, Rivierprik, Zeeprik, Zalm en Zeeforel). De soort kan in het EemsDollard estuarium als algemeen worden beschouwd (Kleef & Jager, 2002).
In de periode oktober-december trekt de Rivierprik de rivieren op om te paaien. De hoogste
aantallen Rivierprikken worden in november gezien (Hartgers et al., 2001; Kleef & Jager,
2002). Potentiële intrekplaatsen zijn Den Oever, Kornwerderzand, Lauwersmeer, Delfzijl en
de Eems (Jager, 1999; Kleef & Jager, 2002; De Nie; 1996; Patberg et al., 2005; Consulmij,
2007). In de Drentsche Aa (Gasterensche Diep) zijn in 2000 paaiende Rivierpikken waargenomen (mededeling De Vroome, 2001, in Patberg et al., 2005; Nooren, 2002). De prikken
gebruiken waarschijnlijk het Eemskanaal in Delfzijl teneinde in de Drentsche Aa terecht te
komen (Consulmij, 2007). Tijdens onderzoek in 2006 zijn larven van de Rivierprik op twee
locaties in het stroomgebied van de Drentsche Aa (Gasterensche Diep en Oudemolensche
Diep) aangetroffen (Winter & Griffioen, 2007). De lengte van de larven varieerde van 5,5 tot
12,1 cm (Winter & Griffioen, 2007). Ervan uitgaande dat de larve op een leeftijd van 4-6 jaar
de lengte van 15 cm heeft bereikt (zie verderop), betreft het larven van ca. 2-5 jaar. Dit betekent in ieder geval dat er ook na 2000 succesvolle paai heeft plaatsgevonden.
Habitateisen en ecologie

De paaitrek duurt tot in het voorjaar en vindt vrijwel uitsluitend 's nachts plaats (Hartgers et
al., 2001). Overdag schuilen de dieren onder stenen of overhangende oevers in de middenen bovenlopen van grote rivieren. De paaigronden liggen in 20 tot 150 cm diep, snelstromend water (tot 200 cm/s) en zijn doorgaans onbeschaduwd; de bodem bestaat uit zand of
grind. Daarin maken de mannetjes een kuiltje, waarin de eitjes worden afgezet. De paaitijd
kan tot juni voortduren. Nadat de voortplanting heeft plaatsgevonden sterft de Rivierprik ( 7).
De uitkomende larven verblijven geruime tijd op de paaiplaats onder het zand, om na enige
weken meegevoerd te worden door de stroom tot ze een geschikte, voedselrijke, zachte bodem tegenkomen, waar ze zich ingraven. Ze filteren daar kleine organismen uit het water.
7http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=1713;
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Deze larven kunnen zich ook opnieuw met de stroming laten meevoeren, om zich vervolgens op een andere plaats in de bodem te vestigen. Bij een lengte van ongeveer 15 cm trekken ze naar zee om als parasiet op andere vissen te leven. Deze lengte bereiken ze indien ze
4-6 jaren oud zijn. Bij een lengte van ongeveer 30-40 cm zijn ze volgroeid en trekken ze naar
de paaigebieden (Tulp & Van Willigen, 2004;(7); Ministerie van LNV, 2008).
De volwassen Rivierprik verblijft als bloedzuigende parasiet in riviermondingen en kustwateren in de buurt van zeevissoorten, als Haring, Sprot, Spiering, Kabeljauw, Wijting, Makreel
en Zalm. De prooivissen worden niet dodelijk gewond, maar raken wel verzwakt en zijn dan
vatbaarder voor ziekten en predatie ((7); Ministerie van LNV, 2008).
4.3.2 VERTROEBELING
Barrièrevorming

Voor trekkende soorten kan vertroebeling een barrière vormen voor de trek van en naar
paaigebieden (Essink, 1993).
Bulkverspreiden

Fint kan zich hoogstwaarschijnlijk niet succesvol voortplanten in de Eems als gevolg van de
slechte waterkwaliteit van de rivier. Er is geen geschikt paaihabitat aanwezig en de condities
zijn ongunstig voor overleving van de larven. De rivier kampt met periodes van zuurstofloosheid, hoge troebelheid en fluid mud (Bos et al., 2011; Scholle et al., 2007). De verspreiding van een relatief kleine hoeveelheid bagger op locatie Dollard heeft weinig tot geen invloed op de zwevend stof gehalten op de rivier de Eems. De slibwolk reikt niet verder dan
de riviermonding bij Emden en is daar al sterk verdund. Maximaal 2% van de verspreide
specie kan in het Emder Vaarwater sedimenteren. De baggerspecieverspreidingen hebben
geen invloed op de troebelheid stroomopwaarts van Emden. De slibwolk die ontstaat bij het
verspreiden zal dan ook geen barrière vormen voor het bereiken van de (voormalige) paaigronden in de rivier de Eems. Er is geen sprake van een negatief effect op de Fint.
De Eems vormt een potentiële intrekplaats voor Zeeprik of Rivierprik. Paaiende prikken zijn
voor zover bekend niet waargenomen. Het is niet bekend in hoeverre aan de paaieisen wordt
voldaan in de Eems. De slibwolk reikt niet verder dan de riviermonding bij Emden. Slechts
een gering deel van het slib kan in het Emder Vaarwater sedimenteren. De baggerspecieverspreidingen hebben geen invloed op de troebelheid stroomopwaarts van Emden. Er is daarom geen sprake van barrièrevorming. Negatieve effecten op Zeeprik en Rivierprik kunnen
worden uitgesloten.
Agitatie

De agitatiemethode wordt gedurende een langere periode ingezet, verdeeld over het hele jaar.
Bij gebruik van de agitatiemethode zal het zwevend stof gehalte in de haven en de vaargeul in
eerste instantie snel en sterk toenemen. Het materiaal wordt meegevoerd met de stroom en
zal geleidelijk bezinken. Ervaring leert dat de vertroebeling sterk afneemt op enkele honderden meters afstand van het baggervaartuig. Dit wijst erop, dat er geen sprake is van vorming
van een barrière tussen de Eems en de Dollard of een barrière voor het optrekken van de
getijdenrivier.
Van de Rivierprik is bekend dat deze zich voortplant in de Drentsche Aa. Het Eemskanaal in
de haven van Delfzijl dient waarschijnlijk als intrekplaats. Het is zeker dat in de periode
2000-2006 gedurende meerdere jaren succesvol is gepaaid in de Drentsche Aa. In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden dat Rivierprikken gevoelig zijn voor vertroebeling. De
agitatiemethode wordt sinds 2001 op grote schaal in de haven van Delfzijl ingezet. Ondanks
het gebruik van deze methode en de sterke vertroebeling in de haven is de Rivierprik wel in
staat gebleven het Drentsche Aa gebied te bereiken.
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In bijlage 2 is de inzet (aantal gewerkte uren) van de Airset en een sleephopperzuiger in de
haven in de maanden oktober-december in de jaren 2008 t/m 2011 opgenomen. Qua injectiebaggerwerk draait de Airset diensten op tij van rond de 50 u/wk, normaliter van maandagmorgen t/m donderdagnacht, afhankelijk van hoe het tij voor de desbetreffende week
valt. De Airset wordt alleen tijdens afgaand tij ingezet. De sleephopper draait soms door
gedurende de weekenden en kan dan meer dan 80 uur ingezet worden. Voor de rest werkt de
sleephopper in dagdienst van ma-do óf gelijktijdig met de Airset en dus op tij.
Uit de gegevens van de inzet van de baggerschepen in de afgelopen jaren blijkt dat er hoofdzakelijk alleen doordeweeks wordt gewerkt en niet in de weekenden. Tevens wordt er op de
dagen dat er gebaggerd wordt, niet 24/7 gewerkt. Er zijn gedurende een week dus perioden
waarin er niet gebaggerd wordt in de haven van Delfzijl en waarin de zwevend stof gehalten
lager zijn. De huidige baggerpraktijk biedt trekvissen dus vensters waarin ze het Eemskanaal
op kunnen trekken. Omdat de nieuwe NB-wetvergunningaanvragen uitgaan van voortzetting
van de huidige baggerpraktijk, is ook voor de komende periode geborgd dat trekvissen waaronder de Rivierprik dat zij het Eemskanaal kunnen optrekken. Significante effecten op de
instandhoudingsdoelstelling Rivierprik kunnen worden uitgesloten.
Delfzijl of het Eemskanaal vormen geen (potentiële) intrekplaatsen voor Fint en Zeeprik.
Negatieve effecten op deze soorten kunnen dus worden uitgesloten.
Effecten op zichtjagers

Baveco (1988; geciteerd in Essink, 1993) en Essink (1993) verwachten dat een verhoogde
troebelheid negatieve effecten kan hebben op pelagische soorten die jagen op sterk beweeglijke prooien, zoals Haring en Spiering. Dit effect kan relevant zijn voor de Fint, aangezien
dit ook een pelagische soort is, die o.a. andere vissoorten eet. Rivierprik en Zeeprik zijn voor
zover bekend niet afhankelijk van hun zicht voor het jagen en zijn daardoor niet gevoelig
voor een verhoogde vertroebeling.
Bulkverspreiden

Finten zullen de verspreidingslocatie en de wolk met sterk verhoogde zwevend stof concentraties waarschijnlijk mijden. Op de verspreidingslocatie is weinig voedsel aanwezig, waardoor de verspreidingslocatie geen aantrekkelijke locatie vormt voor de Fint. Alleen in de
directe omgeving van de verspreidingslocatie zal een sterke verhoging van de troebelheid
optreden door vorming van een actieve wolk, waarin de zwevend stof gehalten tot enkele
duizenden mg/l kunnen oplopen. Dit duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Na enige tijd wordt
een passieve wolk gevormd, waarin de zwevend stof gehalten tot maximaal enkele honderden mg/l kunnen oplopen. Het gebied waarin verhoogde vertroebeling kan optreden is 100
km2 tot 150 km2. Bij verspreidingen tijdens vloed zal de passieve slibwolk zich tussen Paap
en de Dollard bevinden. Er is hierbij een verhoging van de zwevend stof gehalten van ca.
100 mg/l mogelijk (zie figuur 16). Deze waarden treden op in de Dollard. Ter hoogte van
Paap zal de verhoging van de zwevend stof gehalten maximaal enkele tientallen mg/l bedragen. Tijdens de volgende eb zal de slibwolk zich over een groter gebied verspreiden en verder verdunnen. De hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l) treden dan op in de geul
tussen de monding van de haven van Delfzijl en de mond van de Dollard in overige delen
van het estuarium bedraagt de verhoging van het zwevend stof gehalte enkele mg/l tot enkele tientallen mg/l. Alleen lokaal zouden daarom effecten op de vangstefficiency kunnen optreden, vooral tijdens vorming van de actieve wolk. Er echter zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor de Fint. Op grond daarvan kan een negatief effect op het instandhoudingsdoel voor de Fint worden uitgesloten.
Agitatie

Verhoogde vertroebeling door inzet van agitatie treedt hoofdzakelijk op in de haven en havenmond en de vaargeul. Het betreft een lokaal effect. Omdat de haven geen intrekplaats
vormt van de Fint, zal deze soort er hooguit in geringe aantallen voorkomen. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden in de omgeving. Van een negatief effect op het instandhoudingsdoel is derhalve geen sprake.
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4.3.3 VERSTORING DOOR GELUID

Soorten met een zwemblaas, zoals de Haring en de Fint, zijn gevoeliger voor geluid en trillingen dan soorten zonder zwemblaas (zoals Rivier- en Zeeprik).
Volgens Mitson (1995; 2002) variëren reactieafstanden van vissen per soort en type vaartuig.
Voor normale vaartuigen geldt een reactieafstand van 100 tot 200 meter, voor luidruchtige
vaartuigen geldt een reactieafstand van circa 400 meter. Een luidruchtig schip zou op basis
hiervan leiden tot verstoring van een gebied met een oppervlakte van ca. 50 ha.
Ter vergelijking: de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Waddenzee bedraagt
240.000 ha en de oppervlakte van het Eems-Dollard estuarium 48.200 ha (UIH, 2008).
In figuur 18 is het voor vissen verstoorde gebied rond de verspreidingslocatie en de vaargeul
weergegeven (400 m contour). Daarnaast zal er verstoring kunnen optreden bij het toepassen
van agitatie in de haven en het varen van en naar de verspreidingslocatie. De vaarbewegingen
vinden plaats in een gebied met veel scheepvaartverkeer en volgen hoofdzakelijk de reguliere
vaarroute. Het gaat om een effect dat een beperkte invloedssfeer en een incidenteel karakter
heeft. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen en er is geen sprake van barrièrewerking. Gevoelige soorten zoals de Fint zullen het gebied rond de haven en vaargeul mogelijk geheel mijden en worden dan dus niet verstoord door de baggerwerkzaamheden. De
trek van de Fint naar de (voormalige) paaigronden in de getijdenrivier wordt niet gehinderd.
Geconcludeerd wordt, dat er geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fint, Zeeprik en Rivierprik.
4.3.4 OPTISCHE VERSTORING

Er kan verstoring door directe waarneming van de het baggerschip en de (actieve) slibwolk
optreden. Deze effecten worden echter kleiner geacht dan de effecten van onderwatergeluid
(Consulmij, 2007), maar dit effect is niet nader te kwantificeren. Eventuele effecten zullen
minmaal zijn. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor Fint, Rivierprik
en Zeeprik kunnen worden uitgesloten.
4.3.5 VERSTORING DOOR LICHT

De lichtuitstraling van de verlichting van een baggerschip is beperkt (inschatting op basis van
verlichting van LNG tankers (zeer grote schepen) (Infra Engineering BV, 2006)). De omvang van het verstoorde gebied boven water bedraagt ca. 3 ha. Het is niet uitgesloten dat de
verlichting van schepen ook in het water zichtbaar is. Verwacht wordt, dat de indringingsdiepte van het licht geringer is dan de lichtuitstraling van de scheepsverlichting boven water.
De precieze omvang van het verstoorde gebied is echter moeilijk in te schatten. Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de omvang van het maximaal door geluid
verstoorde gebied (50 ha). Hierdoor is zeker dat er voor vissen voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en voldoende onverstoord gebied resteert en kunnen (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fint, Rivierprik en Zeeprik worden uitgesloten.
4.3.6 HABITATVERLIES

Het onderhoudsbaggerwerk dat in de onderhavige rapportage wordt getoetst, wordt al vele
jaren op dezelfde wijze uitgevoerd en wordt in de toekomstige situatie op dezelfde wijze
voortgezet. De verspreidingslocatie Dollard is dan ook al jaren in gebruik. Vanwege het regelmatige gebruik van de verspreidingslocatie, heeft de locatie weinig waarde voor vissen.
Hierbij speelt ook de sterke stroming een rol. Het aantal vissen dat gebruik maakt van de
locatie en de dichtheid van bodemfauna zal zeer laag zijn. Omdat sprake is van een continuering van de huidige situatie, is er geen sprake van habitatverlies voor Fint, Rivier- en Zeeprik.
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Alleen Rivierprik zou in hogere aantallen in de haven en vaargeul kunnen voorkomen, omdat
deze soort waarschijnlijk het Eemskanaal gebruikt om de paaigebieden in de Drentsche Aa te
bereiken. Het feit dat er na 2001 succesvolle paai is opgetreden in de Drentsche Aa (afgeleid
uit Winter & Griffioen, 2007; zie §4.3.1) betekent dat het gebruik van de agitatiemethode niet
heeft geleidt tot habitatverlies voor de Rivierprik.
Delfzijl is geen potentiële intrekplaats voor Fint of Zeeprik, waardoor er geen redenen zijn
om aan te nemen dat de haven een functie van betekenis heeft voor deze soorten. De aantallen in de haven zullen dan ook laag zijn. Van habitatverlies zal geen sprake zijn.
Geconcludeerd wordt, dat er geen sprake is van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Rivierprik, Zeeprik en Fint.

4.4

EFFECTEN OP ZEEZOOGDIEREN

4.4.1 AANWEZIGHEID ZEEZOOGDIEREN IN HET EEMS-DOLLARD ESTUARIUM

In het Eems-Dollard gebied liggen belangrijke zeehondenligplaatsen, vooral in de gebieden
de Dollard en aan de geulen uitmondend uit het Waddengebied in de Eems. Vooral Gewone
zeehonden maken tijdens laagwater gebruik van deze ligplaatsen. In relatief kleine aantallen,
maar wel in toenemende mate worden er zowel Grijze zeehonden als Bruinvissen in het gebied waargenomen (Brasseur, 2007).
Grijze zeehond

De Grijze zeehond komt voor langs de oostelijke en westelijke kusten van de Atlantische
Oceaan. Er worden wereldwijd drie populaties onderscheiden, waaronder één in het oostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan. De Nederlandse dieren behoren tot deze populatie.
Het verspreidingsgebied van deze populatie strekt zich uit van IJsland, de Britse eilanden en
de Witte Zee in het noorden tot Bretagne in het zuiden. De grootste kolonies komen onder
andere voor bij IJsland, de noordwestkust van Schotland en Noord-Rusland. In de Waddenzee komen relatief kleine kolonies voor. Ze verblijven vooral op hoge zandplaten in het westen van de Waddenzee, zoals op de Richel (ten oosten van Vlieland), de Engelse Hoek (ten
westen van Terschelling) en op de Razende Bol (ten zuiden van Texel)
(http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort
&sid=503&version=legislation, geraadpleegd april 2012). Ook is er een ligplaats op de zandplaat ten oosten van het eiland. In 2008 zijn tijdens de verharingsperiode 1.719 Grijze zeehonden geteld in het Nederlandse deel van de Waddenzee, in 2009 waren dit er 2.108. Er is
dus sprake van een toename van het aantal Grijze zeehonden (Trilateral Seal Expert Group,
2009).
Hoewel de Grijze zeehond meer gebruik maakt van de westelijke Waddenzee worden recentelijk ook meer exemplaren in de oostelijke delen waargenomen (Brasseur, 2007). Er worden
sinds enige jaren tientallen dieren geteld op het Duitse eiland Borkum en hier zijn inmiddels
ook geboortes van jongen waargenomen (Brasseur, 2007). In het kader van de uitbreiding
van de Eemshaven en de aanleg van twee kolencentrales zijn in 2009 en 2010 vliegtuigtellingen van zeehonden uitgevoerd in het gebied tussen Sparregat en Hond en Paap. In 2010
werden in het studiegebied maximaal 138 Grijze zeehonden geteld, alle op een zandplaat bij
Borkum (zie figuur 19). In de andere deelgebieden kwamen Grijze zeehonden nauwelijks
voor. Tijdens de tellingen in december-januari (de geboorteperiode van Grijze zeehonden)
zijn nagenoeg geen dieren en ook geen pups in het onderzoeksgebied waargenomen (Brasseur et al., 2011).
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Figuur 19. Aantallen getelde Grijze zeehonden tijdens vliegtuigtellingen in 2009 en 2010 in deelgebieden Sparregat (09), Hond-Paap (10 en Borkum (20). Ontleend aan Brasseur et al., 2011

Het is mogelijk dat het aantal Grijze zeehonden in de oostelijke Waddenzee de komende
jaren gaat groeien (Brasseur, 2007). Vooral het gebied rond Rottum zou geschikt zijn (als
voortplantingsgebied) voor de Grijze zeehond (Brasseur et al., 2009).
Zandbanken die bij hoog water droog blijven fungeren als voortplantingsgebied. De dieren
keren vaak jaren achtereen terug naar dezelfde rust- of voortplantingsplekken. In de Waddenzee is de winter de voortplantingsperiode. Grijze zeehonden hebben een grote actieradius: ze maken tochten van tientallen tot honderden kilometers naar foerageergebieden en
tussen rustgebieden. Ze foerageren vaak dicht bij de zeebodem en kunnen daarbij dieper dan
100 meter duiken. De belangrijkste bedreigingen voor de soort zijn watervervuiling en verstoring. In sommige landen worden ze nog bejaagd of verdrinken ze in visnetten
(http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort
&sid=503&version=legislation, geraadpleegd april 2012).
Gewone zeehond
Voorkomen

De Gewone zeehond komt in alle gematigde wateren voor in het noordelijk halfrond. Het is
één van de wijdst verspreid voorkomende zeehonden. De Nederlandse dieren maken deel uit
van de zogenoemde Waddenzeepopulatie. Het verspreidingsgebied van deze populatie bevindt zich tussen Esbjerg (Denemarken) en Den Helder.
Nederlandse Waddenzee

In 2006 werden maximaal 15.426 Gewone zeehonden in de internationale Waddengebied
geteld, waarvan 4.065 in Nederland (Reijnders et al., 2006). In totaal zijn 4.519 pups geteld
op de platen in de gehele internationale Waddenzee.
Bij een gestandaardiseerde telling wordt gemiddeld 68% van de populatie gezien. Een schatting voor de internationale Waddenzeepopulatie in 2006 komt hiermee op ruim 22.500 dieren (Brasseur, 2007).
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In de zomer van 2008 zijn er in het Nederlandse deel van de Waddenzee tijdens de ruiperiode 5.972 Gewone zeehonden geteld (Wageningen UR, 2008). In 2008 is geconcludeerd dat
de aantallen zeehonden in de gehele Waddenzee zijn hersteld tot boven het niveau van voor
de virusepidemie in 2002 (Trilateral Seal Expert Group, 2008). In 2009 werden 6.339 Gewone zeehonden geteld in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Er is dus wederom sprake
van een toename, al is deze toename minder groot dan in 2008 (Trilateral Seal Expert Group,
2009). Er werden in 2011 7.821 Gewone zeehonden geteld. In 2010 en 2011 groeide het
aantal Gewone zeehonden met gemiddeld 13%, iets minder dan in de jaren direct na de laatste epidemie in 2002. De groei in Nederland is gemiddeld wel hoger dan de groei in de hele
internationale Waddenzee, die 8% bedraagt. De groei in het geboortecijfer lijkt ook iets af te
nemen. Er werden in 2011 1.445 zeehondenpups geteld, vrijwel evenveel als in 2010 (website
Imares, geraadpleegd maart 2012).
Eems-Dollard

In figuur 20 zijn de aantallen getelde Gewone zeehonden in de Eems in de periode 20072011 weergegeven. Het betreft aantallen geteld tijdens vliegtuigtellingen, die met name tijdens de voortplantings- en verharingsperiode (maart-augustus) worden uitgevoerd (Brasseur
et al., 2011). Te zien is dat het aantal Gewone zeehonden in de Eems dat tijdens de tellingen
wordt waargenomen gestaag toeneemt van ca. 1400 dieren in 2007 naar 2060 dieren in 2010.

Figuur 20. Overzicht van getelde aantallen Gewone zeehonden in verschillende deelgebieden in de Eems in de
periode 2007-2010. De rechteras geeft de totale aantallen in de Eems aan. Ontleend aan: Brasseur et al., 2011

De aantallen Gewone zeehonden in het Eemsgebied zijn sinds 2000 min of meer stabiel tot
licht stijgend. Er is geen sprake van een achteruitgang van totale aantallen in het Eemsgebied,
ook niet in de afgelopen periode met de intensieve bouwactiviteiten in de Eemshaven in
verband met de uitbreiding van de haven en aanleg van twee kolencentrales. De aantalsontwikkeling in de Eems is sinds 2007 licht positief. De aantallen pups zijn sinds 2007 jaarlijks
gestegen. Er is sprake van een sterke totale toename van aantallen pups. Dit laatste komt met
name vanwege de toename van het aantal pups in het Ranzelgat, maar ook in de andere deelgebieden in de Eems is er in vergelijking tot 2008 een hoger aantal pups geteld in 2010 (Brasseur et al., 2011).
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Ligplaatsen in het estuarium

In figuur 21a en b zijn de dichtstbijzijnde ligplaatsen in het estuarium en het relatieve gebruik
ervan weergegeven. Deze ligplaatsen worden niet of slechts sporadisch gebruikt door Grijze
zeehonden.

Figuur 21a. Relatief gebruik ligplaatsen Waddenzee door Gewone zeehond. Dichtstbijzijnde ligplaatsen ten
opzichte van Oosterhorn aangegeven met rode cirkel (ontleend aan: Wageningen IMARES, 2007).

Figuur 21b. Relatief gebruik ligplaatsen Waddenzee door pups van Gewone zeehond. Dichtstbijzijnde ligplaatsen
ten opzichte van Oosterhorn aangegeven met rode cirkel (ontleend aan: Wageningen IMARES, 2007).
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Gebruik aquatisch gebied

Brasseur et al. (2004) hebben op basis van telemetrische data bepaald hoe de verdeling van
Gewone zeehonden is als functie van de afstand tot hun ligplaatsen. Hiermee werd de verwachtte verspreiding van de dieren gemodelleerd als functie van de afstand tot de ligplaatsen
en het aantal dieren dat geteld werd. In Brasseur (2007) zijn hierbij ook de dieren in het aangrenzende gebied in Niedersachsen in het model meegenomen. De uitkomsten van het model geven de relatieve aanwezigheid van zeehonden per 2 km2 aan. In figuur 22 is het resultaat van deze modellering weergegeven.
Uit de figuur blijkt dat vooral rond Hond en de platen in de Dollard sprake is van een hoge
relatieve aanwezigheid per 2 km2. Dit komt overeen met de locaties van de ligplaatsen in het
Eems-Dollard estuarium.

Figuur 22. Relatieve aanwezigheid Gewone zeehond (aantal verwachte dieren per 2 km2) in het Eems-Dollard
estuarium. Ontleend aan: Brasseur, 2007.
Ecologie

Gewone zeehonden blijven doorgaans dichter bij de kust dan de Grijze zeehonden, ook al
kunnen ze tot 100 km de zee op trekken om te foerageren. Hoewel individuele zeehonden
grote afstanden kunnen afleggen, worden de meeste zeehonden binnen een straal van twintig
kilometer van hun haul-out aangetroffen (Brasseur et al., 2004). De haul-out is de locatie
waar de zeehonden op het droge liggen om te rusten, te zogen en ander (lichaams)verzorgingsgedrag te vertonen. Een enkele keer worden ze aangetroffen bij riviermondingen en binnenwateren. De dieren rusten bij eb meestal op zandplaten, die bij vloed
onder water lopen. In de zomer worden op de zandplaten de jongen geboren. Dagelijks
brengen Gewone zeehonden naar verwachting zo'n 20% van hun tijd door op ligplaatsen
(Brasseur, 2007). Gewone zeehonden besteden in Nederland zo'n 60 tot 85% van hun tijd in
het water (Brasseur et al., 2004).
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De Gewone zeehond maakt relatief voorspelbaar gebruik van tijdens laagwater droogvallende platen. Er zijn enkele factoren die voor verschil zorgen in het gebruik van deze platen. Zo
spelen neerslag en temperatuur een rol, maar ook seizoenspatronen in de biologie van de
zeehond hebben invloed op het droogliggedrag. Moeders met hun jongen moeten tijdens
ieder laag water zogen en ook tijdens de rui in augustus wordt er meer gebruik gemaakt van
de wadplaten. Ook de verstoring door mensen heeft invloed op het gedrag (Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), 2003).
Kunnen rusten op de ligplaatsen is ook van groot belang voor de zwangere vrouwtjes die de
droogvallende platen in februari en maart weer in grotere getale opzoeken.
In het najaar, na de verharingsperiode nemen de aantallen op de wadplaten af. In de winter
wordt slechts de helft van de maximale aantallen zeehonden gezien. Vermoedelijk wordt dan
door veel dieren de wadplaten dichterbij de Noordzeekust gebruikt (Brasseur & Reijnders,
1994; geciteerd in Consulmij, 2007).
Bruinvis

De Bruinvis is geen doelsoort voor Natura 2000-gebied Waddenzee, maar wel voor Natura
2000-gebied Wattenmeer en Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Omdat de soort regelmatig wordt waargenomen in het estuarium, zouden er als gevolg van de cumulatieve effecten kunnen optreden op de Noordzeepopulatie of de populatie in het Wattenmeer. Hieronder wordt ingegaan op het voorkomen en de ecologie van de soort.
Ecologie

De Bruinvis wordt in relatief ondiep (tot 200 m) water waargenomen langs kusten en in baaien en gaat ook af en toe rivieren op. De soort leeft solitair of in kleine groepen, maar soms
worden scholen van 50 tot 100 individuen gezien. De dieren communiceren onderling door
middel van geluiden. Net als andere dolfijnen maken ze gebruik van echolocatie om te navigeren en te foerageren. Bruinvissen gebruiken hierbij zeer specifieke klikklanken.
Het voedsel bestaat uit vissen, zoals Wijting, Kabeljauw, Puitaal en Haring. De paartijd is in
de zomer (juli), waarna tussen mei en juli van het volgende jaar één jong wordt geboren. In
de Waddenzee vindt waarschijnlijk geen voortplanting plaats.
Voorkomen

Voor de Tweede Wereldoorlog kwamen Bruinvissen regelmatig voor in de Waddenzee. In
het Eems-Dollard estuarium kwamen ze voor tot aan Delfzijl (Consulmij, 2007).
Na de oorlog is het aantal achteruitgegaan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden
vrijwel geen Bruinvissen meer voor de Nederlandse kust gezien. In het begin van de jaren
tachtig keerde de soort terug: aanvankelijk aarzelend, zo nu en dan een klein aantal, maar
vanaf eind jaren tachtig met toenemende frequentie (Leopold en Camphuysen, 2006; geciteerd in Consulmij, 2007).
In het Eems-Dollard estuarium werd geen systematisch onderzoek naar Bruinvissen gedaan
(Consulmij, 2007), tot 2009.
Periode 2005-2010

Tussen 2001 en 2005 werden 25 exemplaren waargenomen in het Duitse deel van het EemsDollard gebied (zie figuur 23). Het betreft veelal losse waarnemingen van solitaire dieren.
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Figuur 23. Waarnemingen van Bruinvissen in het Eems-Dollard gebied. Bron: Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Willemshaven. Ontleend aan: Consulmij, 2007

Periode 2009-2010

In 2009 is in het kader van de uitbreiding van de Eemshaven en de aanleg van twee kolencentrales gestart met passieve akoestische monitoring met behulp van CPODS (Continuous
POrpoise Detectors). Een CPOD is een akoestische datalogger die continu hoogfrequente
echolocatie-clicks (die de Bruinvis uitstoot) registreert en opslaat (Brasseur et al., 2011). In
figuur 24 is de ligging van de CPODS aangegeven (GSP 01-GSP 10).
De akoestische monitoring is uitgevoerd tussen december 2009 en december 2010. Uit de
monitoringsgegevens kan worden opgemaakt dat Bruinvissen kennelijk regelmatig gebruik
maken van het studiegebied. Het aantal detecties is in het begin van het jaar laag en neemt
dan tot om in maart een piek te bereiken. Daarna neemt het aantal detecties weer af tot een
dal in de zomer. Het aantal detecties neemt vervolgens weer toe om in de loop van het najaar
te pieken. Het aantal detecties laat een afnemende gradiënt van noord naar zuid zien; met
andere woorden de geregistreerde akoestische activiteit van bruinvissen neemt af van Borkum naar de Dollard (Brasseur et al., 2011).
De CPOD kan geen onderscheid maken tussen individuen. De CPOD-data zeggen daarom
alleen iets over de aan- en afwezigheid van Bruinvissen en de frequentie hiervan. Het aantal
detecties van Bruinvisclicks in het estuarium is in de zomer en winter echter laag, hetgeen
suggereert dat ook het aantal Bruinvissen dan laag is (Brasseur et al., 2011).
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Figuur 24. Ligging van de CPODS (GSP 01-GSP 10). Ontleend aan: Brasseur et al., 2011

4.4.2 VERTROEBELING
Zeehonden

Zeehonden kunnen zich goed oriënteren onder water, dankzij hun goede zicht en tastzin.
Hierdoor kunnen zeehonden ook in troebele wateren voorkomen, zoals in de Dollard. In de
geulen heerst hier een achtergrondconcentratie van 120-140 mg/l. Tijdens vloed kunnen de
zwevend stof concentraties oplopen tot 400 mg/l. Dankzij hun goede tastzin kunnen ze ook
in troebele wateren en nabij de bodem vissen vangen. Zeehonden zijn daardoor niet erg gevoelig voor verhoogde vertroebeling.
Zeehonden foerageren bovendien voor een belangrijk deel buiten het estuarium. De verspreidingslocatie en de omgeving van de haven zijn voor zeehonden niet aantrekkelijk vanwege de lage voedselbeschikbaarheid. Als zeehonden dus al worden gehinderd door de toename van de vertroebeling, die vooral in de directe omgeving van de verspreidingslocatie en
haven groot is, dan hebben zij voldoende alternatieve foerageermogelijkheden. Er is geen
sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Gewone en
Grijze zeehond.
Bruinvis

De Bruinvis is geen doelsoort voor Natura 2000-gebied Waddenzee, maar wel voor Natura
2000-gebied Wattenmeer en Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. De Bruinvis wordt in
relatief ondiep (tot 200 m) water waargenomen langs kusten en in baaien en gaat ook af en
toe rivieren op. De soort leeft solitair of in kleine groepen, maar soms worden scholen van
50 tot 100 individuen gezien. De dieren communiceren onderling door middel van geluiden.
Net als andere dolfijnen maken ze gebruik van echolocatie om te navigeren en te foerageren.
Omdat de Bruinvis echolocatie gebruikt om prooien te vangen is de soort niet erg gevoelig
voor een verhoogde vertroebeling. De soort komt in lage aantallen in het middengebied van
het estuarium voor. In de Dollard wordt de soort niet of nauwelijks waargenomen (zie figuur
22). Het gebied is van marginale betekenis voor de soort. Als de soort al gehinderd zou wor-
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den door een verhoogde vertroebeling als gevolg van de baggerspecieverspreidingen, hetgeen
onwaarschijnlijk is gezien de foerageerwijze, zijn er voor de soort voldoende alternatieve
foerageermogelijkheden aanwezig.
4.4.3 VERSTORING DOOR GELUID
Zeehonden

Zeehonden kunnen zowel bovenwater- als onderwatergeluid waarnemen. Allereerst wordt
ingegaan op de effecten van bovenwatergeluid.
Bovenwatergeluid
Vooral op ligplaatsen kan verstoring door bovenwatergeluid plaatsvinden. Het achtergrondniveau in de Waddenzee is ongeveer 35-50 dB. Verwacht wordt, dat bij een geluidsniveau
boven 45 dB verstoring zal optreden.

In het algemeen wordt in de Waddenzee en Eems-Dollard voor verstoring van rustende
zeehonden door grote (zee)schepen een verstoringsafstand van 1.500 meter gehanteerd. Ook
in de onderhavige rapportage wordt van deze verstoringsafstand uitgegaan.

X

X

Figuur 25. Ligging ligplaatsen Gewone zeehond (groene en gele vlekken) ten opzichte van verspreidingslocatie
(Dollard: groene X, Paapsand süd : zwarte X). Uitsnede van figuur 21a. Ontleend aan: Wageningen IMARES,
2007

Uit een vergelijking tussen figuur 25 en figuur 26 valt op te maken dat de verstoringscontour
voor bovenwatergeluid van baggerschepen op verspreidingslocatie Dollard net niet tot aan
de ligplaatsen van de Gewone zeehond reikt. Ook als gevolg van de vaarbewegingen van en
naar de verspreidingslocatie wordt geen verstoring van rustende zeehonden verwacht.
De afstand van de haven en vaargeul tot aan de ligplaatsen op Hond is dermate groot dat
ook hier verstoring van rustende Gewone of Grijze zeehonden kan worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de ligplaatsen in de Dollard.
Geconcludeerd wordt, dat het bovenwatergeluid van de baggerschepen op de verspreidingslocaties en tijdens de vaarbewegingen niet leidt tot verstoring van rustende zeehonden.
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Hierdoor kunnen (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Gewone
en Grijze zeehond worden uitgesloten.

Figuur 26. Omvang verstoord gebied langs vaarroute (groene lijn) en op verspreidingslocatie (gele lijnen, contour
1500 m) waarbinnen verstoring van rustende zeehonden kan plaatsvinden. Bron figuur: Google earth Pro

Onderwatergeluid
Hoorbaarheid

Een sleephopperzuiger (type baggerschip) is voor een zeehond waarneembaar (hoorbaar) op
9,2 km afstand (Royal Haskoning, 2007, in Consulmij, 2007). Een vrachtschip is voor een
zeehond waarneembaar op 5,9 km afstand (Royal Haskoning, 2007, in Consulmij, 2007).
Dat een zeehond een schip kan waarnemen betekent nog niet dat hij hierdoor verstoord
raakt en ander gedrag gaat vertonen.
Verstoring

In het MER voor de LNG-terminal van Essent–ConocoPhilips (Tebodin, 2006) zijn voor
LNG-schepen verstoringsafstanden afgeleid uit Carr et al. (2006):
 bij hogere snelheden (buitengaats): 1.800 meter
 bij het binnenvaren van de haven: 700 meter
Dit type schip in combinatie met 4 sleepboten is voor zeehonden waarneembaar op 6.600
meter afstand (Royal Haskoning, 2007, in Consulmij, 2007).
In het MER voor proefboringen in de Waddenzee (Haskoning, 1995) zijn de volgende verstoringsafstanden aangehouden voor zeehonden: 600 - 1400 m.
Deze verstoringsafstand is niet alleen gebaseerd op onderwatergeluid, maar ook op bewegingen van mensen en schepen.
In de effectenstudie in het kader van de verruiming en verdieping van de vaargeul en verdieping en uitbreiding van de Eemshaven is een verstoringsafstand van 1.700 meter voor on-
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derwatergeluid en aanwezigheid gehanteerd. Deze verstoringsafstand was o.a. van toepassing
op de verstoring door een sleephopperzuiger.
Gehoorschade

Gehoorschade treedt alleen op in een straal van enkele tientallen meters van een schip. Omdat zeehonden zeer gevoelig zijn voor verstoring is het onwaarschijnlijk dat ze schepen zo
dicht zullen naderen.
Dichtheden langs vaarroute

De dichtheden van de Gewone zeehond binnen 1.700 meter van verspreidingslocatie Dollard varieert van 3-4 individuen per 2 km2 tot 10-15 individuen per 2 km2. De gemiddelde
dichtheid is 6-8 individuen per 2 km2 (zie figuur 22). De dichtheid van Grijze zeehonden in
het Eems-Dollard estuarium is niet bekend, maar is veel lager dan de dichtheid van Gewone
zeehonden. De soort heeft geen ligplaatsen in de Dollard en daarom zullen er op enig moment hooguit enkele Grijze zeehonden aanwezig zijn in het zuidelijk deel van het estuarium.
Effectbeoordeling

Uitgaande van een verstoringsafstand van 1.700 meter vindt rondom elk baggerschip over
een oppervlakte van 9,1 km2 (907 ha) verstoring van zeehonden plaats. In dit verstoorde
gebied komen in de omgeving van de verspreidingslocatie gemiddeld 27 tot 36 Gewone zeehonden voor. Dit is maximaal 0,3% van de totale populatie in de Nederlandse Waddenzee in
2011 8. Rond de haven is de gemiddelde aanwezigheid van zeehonden lager en zal dus ook
het aantal dieren dat kan worden verstoord, lager zijn.
Omdat er in de haven en vaargeul reeds sprake is van druk scheepvaartverkeer, en omdat de
verspreidingslocatie Dollard al zeer lang in gebruik is, is het goed mogelijk dat zeehonden
gewend zijn aan de aanwezigheid van schepen op deze locaties en er of niet meer door verstoord raken of het gebied mijden. Gezien de gunstige staat van instandhouding van de soort
en de positieve trend van de populatie en het geringe aandeel van de populatie dat mogelijk
verstoord wordt, kan een significant effect op het instandhoudingsdoel voor de Gewone
zeehond worden uitgesloten.
De kans op verstoring van Grijze zeehonden is nog geringer. Momenteel wordt het EemsDollard estuarium nauwelijks gebruikt door Grijze zeehonden en leidt het onderwatergeluid
van de baggerschepen in de Dollard en de haven en vaargeul met zekerheid niet tot (significant) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel.
Op 16 maart 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het aanwijzingsbesluit met
betrekking tot Natura 2000-gebied Waddenzee. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling dat
de instandhoudingsdoelstellingen voor de Grijze Zeehond onvoldoende zijn gemotiveerd. In
het aanwijzingsbesluit is een behouddoelstelling voor de populatie en de omvang en kwaliteit
van het leefgebied geformuleerd. Ook voor de andere Natura 2000-gebieden waarvoor een
instandhoudingsdoelstelling voor de Grijze zeehond is geformuleerd, geldt een behouddoelstelling. Tegelijkertijd is duidelijk dat de landelijke staat van instandhouding van het leefgebied van de Grijze zeehond momenteel matig ongunstig is. Om een gunstige staat van instandhouding van de Grijze zeehond te waarborgen kan naar aanleiding van de uitspraak
worden besloten om een verbeteringsdoelstelling ten aanzien van het leefgebied te hanteren
voor Natura 2000-gebied Waddenzee.
Vanwege het ontbreken van geschikte voortplantingslocaties, is het onwaarschijnlijk dat het
belang van het Nederlandse deel van het estuarium in de toekomst wezenlijk zal toenemen
bij verdere groei van de populatie. Ook bij wijziging van de instandhoudingsdoelstelling en
uitbreiding van de populatie is daarom geen (significant) negatief effect op de Grijze zeehond
te verwachten.

Uitgaande van het getelde aantal in 2011 in de Nederlandse Waddenzee (7821 zeehonden). 68% van
de populatie wordt tijdens tellingen gezien; dit brengt de totale omvang van de Nederlandse populatie
in 2011 op 11.500 Gewone zeehonden.

8
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Bruinvissen

Bruinvissen zullen niet worden verstoord door het bovenwatergeluid van baggerschepen,
daar de soort niet op het land komt en alleen incidenteel de kop boven het water uitsteekt.
Onderwatergeluid van baggerschepen kan wel tot verstoring leiden. Bruinvissen kunnen
hogere frequenties horen dan Gewone zeehonden. Het geluid van scheepvaartverkeer en
andere activiteiten ligt meestal in een lager bereik (Consulmij, 2007). Een sleephopperzuiger
kan door een Bruinvis op 5.220 meter afstand worden waargenomen (Consulmij, 2007).
In het MER voor proefboringen in de Waddenzee (Haskoning, 1995) zijn de volgende verstoringsafstanden aangehouden voor de Bruinvis: 750-1000 m. Deze verstoringsafstand is
niet alleen gebaseerd op onderwatergeluid, maar ook op bewegingen van mensen en schepen.
Onderzoek naar de reactie van Bruinvissen op scheepvaart in de kustzone van de Shetland
eilanden (Evans, 1990; geciteerd in Consulmij, 2007) toonde aan, dat Bruinvissen schepen
associëren met gevaar. Hoe groter het motorvermogen, hoe meer de schepen vermeden
worden. Bruinvissen reageerden minder op passerende schepen dan op naderende schepen.
Ook bleken schepen die zeer frequent aanwezig waren (bijvoorbeeld veerboten) minder reactie op te leveren dan 'onbekende' schepen met een gelijk motorvermogen. Er zijn geen indicaties dat de scheepvaartroutes op de Noordzee door Bruinvissen worden gemeden, wel
bestaat de neiging van Bruinvissen om schepen op enkele honderden meters afstand te houden (Meininger et al., 2003; geciteerd in Consulmij, 2007).
Op basis van voorgaande wordt in de onderhavige rapportage een verstoringsafstand van
1.000 meter aangehouden.
Bulkverspreiden
De Dollard heeft een marginale betekenis voor de Bruinvis als leefgebied. De kans op het
optreden van verstoring door de aanwezigheid van een sleephopperzuiger op de verspreidingslocatie Dollard is dan ook uiterst klein. Op de vaarroute naar de verspreidingslocatie
kan incidentele verstoring van individuele exemplaren niet worden uitgesloten. Dit heeft
geen gevolgen voor de populatie van Natura 2000-gebied Wattenmeer of Noordzeekustzone.
Er is sprake van een verwaarloosbaar effect, dat geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen voor de Bruinvis.
Agitatie

Naar verwachting zijn er weinig tot geen Bruinvissen in de haven aanwezig. Rond de havenmond en de vaargeul zal een gebied van 1.000 meter verstoord worden. Bruinvissen zullen
dit gebied waarschijnlijk mijden. Vanwege het bestaande scheepvaartverkeer in de haven en
vaargeul zullen de aantallen op deze locaties nu ook al zeer gering zijn of wordt het gebied
nu ook al gemeden. Er is geen sprake van een negatief effect op de instandhoudingsdoelen.
4.4.4 OPTISCHE VERSTORING
Zeehonden

Verstoring door aanwezigheid van een baggerschip zal tegelijkertijd met verstoring door
geluid optreden. Voor zowel verstoring door bovenwater- als onderwatergeluid is reeds geconcludeerd dat significante effecten kunnen worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de
optische verstoring door het baggerschip.
Bruinvissen

Verstoring door aanwezigheid van het baggerschip treedt gelijk op met de verstoring door
geluid. De mate van verstoring zal dan ook gelijk zijn. Hiervoor is geconcludeerd dat de verstoring door geluid niet leidt tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen. Deze conclusie geldt ook voor optische verstoring.
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4.4.5 VERSTORING DOOR LICHT

De lichtuitstraling naar de omgeving is bij gebruik van verlichting op het dek van schepen is
beperkt tot maximaal honderd meter van het schip (inschatting op basis van verlichting van
LNG tankers (zeer grote schepen) (Infra Engineering BV, 2006)). De omvang van het verstoorde gebied bedraagt 3 ha. De zeehondenligplaatsen liggen op geruime afstand van de
verspreidingslocatie, de haven en vaargeul en de vaarroute tussen de haven en de verspreidingslocatie en zullen niet worden beïnvloed door de verlichting van de baggerschepen.
Het is niet uitgesloten dat de verlichting van schepen ook in het water zichtbaar is. Verwacht
wordt, dat de indringingsdiepte van het licht geringer is dan de lichtuitstraling van de
scheepsverlichting boven water. De precieze omvang van het verstoorde gebied is echter
moeilijk in te schatten. Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de omvang
van het door geluid verstoorde gebied. Hierdoor is zeker dat er voor zeehonden en Bruinvissen voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en onverstoord gebied resteert. Negatieve effecten
op de instandhoudingsdoelen kunnen met zekerheid worden uitgesloten.
4.4.6 HABITATVERLIES
Zeehonden

Het voorzetten van de huidige praktijk van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl leidt niet tot verlies van leefgebied van de Gewone of Grijze
zeehond.
Bruinvissen

Het voorzetten van de huidige praktijk van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl leidt niet tot verlies van leefgebied van de Bruinvis. Er is geen
sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor de Bruinvis.

4.5

EFFECTEN OP VOGELS

4.5.1 FUNCTIES VAN HET GEBIED ROND DE VERSPREIDINGSLOCATIE EN HAVEN

In de omgeving van de haven liggen verschillende typen gebieden die van belang zijn voor
vogels. Het betreft:
• Foerageergebieden (droogvallende platen en open water)
• Rustgebieden (hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) haven en dijken)
• Broedgebieden (Schermdijk/broedeiland en Oterdumer Driehoek)
Rond de verspreidingslocatie en op de vaarroute naar de locatie komen de volgende gebieden
voor die van belang zijn voor vogels:
• Foerageergebieden (droogvallende platen en open water)
• Rustgebieden (hvp's langs de kust)
• Broedgebieden (kwelders Dollard, Polder Breebaart)
Zie ook figuur 5, dat een overzicht geeft van de ligging van verschillende voor vogels belangrijke gebieden in het estuarium. In de volgende paragraaf wordt de aanwezigheid van vogels
in deze gebieden nader besproken.
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4.5.2 VOORKOMEN VAN VOGELS IN EN ROND DE HAVEN
HVP's

De vogels die afhankelijk zijn voor hun voedsel van droogvallende platen (steltlopers, eenden) kunnen alleen foerageren tijdens laagwater. Tijdens hoogwater rusten deze vogels op
hoogwatervluchtplaatsen (hvp's). Deze hvp's zijn op zo kort mogelijke afstand van de foerageergebieden gelegen, zodat aan de trek tussen rust- en foerageergebieden zo min mogelijk
energie wordt verspild. Hvp's liggen langs de gehele Waddenkust op dijken, agrarische percelen, kwelders en in havens.
In de directe omgeving van de haven zijn de volgende hvp's gelegen (Wageningen IMARES,
2007; Meeuwsen & Van Scharenburg, 1988):
• omgeving van Holwierde
• de haven van Delfzijl en Termunterzijl
In bijlage 3 worden gegevens gepresenteerd over het voorkomen van vogels op deze hvp's.
Foerageergebieden
Inleiding

Voor de vogelsoorten van Natura 2000-gebied Waddenzee zijn in de volgende tabellen de
foerageerbiotopen en het belangrijkste voedsel weergegeven.
Broedvogels

Voedsel

Foerageerbiotoop

Blauwe kiekendief

jonge konijnen, muizen, zangvogels en
jonge weidevogels

duinen, kwelders en graslanden

Bruine kiekendief

kleine zoogdieren tot middelgrote watervogels

akkerland, grasland, ruige randen en
jonge bosaanplant

Velduil

woelmuizen, andere muizen en vogels

duinen, polders, kwelders en (braakliggend) cultuurland

Bontbekplevier*

zeeduizendpoten, krabben en kreeftachtigen, insecten en wadslakjes

(hoger gelegen) zandplaten

Kluut*

kleine kreeftachtigen, insecten en wormen

droogvallende platen, oevers van
kreken of prielen (kwelder) en gebieden met 0-15 cm diep water

Strandplevier

wormachtigen, kleine mollusken, tweekleppigen, kleine krabben en andere
kreeftachtigen.
Rustplaatsen: insecten en spinnen

zandplaten en stranden

Eider*

voorkeursdieet: mosselen.
Alternatieve prooien: strandkrabben,
zeesterren, kokkels, halfgeknotte strandschelpen en andere schelpdieren

kustwateren van hooguit 20-30 m
diepte. De soort foerageert in het
water (grondelend of duikend), maar
ook lopend op drooggevallen platen
en mosselbanken

Dwergstern

vis (max. 9 cm lengte; o.a. Zandspiering,
sprot, kleine platvis, stekelbaarzen) en
kreeftachtigen

niet te snel stromend, helder zout of
zoet water van 25-100 cm diepte,
meestal binnen een straal van 3 km
van de kolonie

Grote stern

mariene vissoorten (lengte 5-15 cm,
gewicht 7-11 g). Bijv. Haring, Sprot,
Zandspiering en Smelt.

tot 1,5 m waterdiepte
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Noordse stern

vis, krabben, garnalen en wormen

open water/ondiep water/droogvallende platen

Visdief

rondvis en anders kleine platvis, kreeftachtigen, wormen en insecten

open water/ondiep water/droogvallende platen

Kleine mantelmeeuw

met name vis

open water

Lepelaar*

in zoute wateren vooral garnalen en
steurgarnalen

waterpartijen met veel ondiep (10-30
cm), helder en visrijk water, in geulen en plassen op droogvallende
platen

Tabel 11. Overzicht voedsel en foerageerbiotoop van de broedvogels van Natura 2000-gebied Waddenzee. Bron:
Ministerie van LNV, 2008. *voor deze soort is ook een doelstelling als niet-broedvogel opgenomen
Niet-broedvogels

Voedsel

Foerageerbiotoop

Aalscholver

platvis (Schol), Zandspiering, Kleine
zeenaald en Driedoornige stekelbaars

open water

Fuut

kleine vis van 2-10 cm (max. 25 cm)

open water/ondiep water

Grote zaagbek

vis

open water

Middelste zaagbek

vis, kreeftachtigen, wormen

ondiep water

Zwarte stern

vis

open water

Topper

mosselen, kokkels en andere schelpdieren

<15 m diep water

Brilduiker

schelpdieren, kreeftachtigen en kleine
vis

open water/ondiep water/droogvallende platen

Krakeend

waterplanten, algen, wormen en kleine
visjes

ondiep water en harde oeversubstraten

Grauwe gans

gras, oogstresten van bieten en aardappelen, kweldervegetatie

akkers en graslanden, kwelders

Brandgans

grassen, biezen, russen en andere
kruidachtige planten

kwelders, agrarisch grasland

Kleine zwaan

oogstresten, vooral suikerbieten en
aardappelen, gras

akkers en graslanden

Kievit

wormen, slakjes, anthropoden en larven

(zilte) graslanden

Rotgans

wad: zeegras, darm- en groenwieren.
kwelders: gras en kruiden.

droogvallende platen en kwelders

Slechtvalk

middelgrote watervogels

agrarisch cultuurland, kwelders

Open/ondiep water

Akkers, graslanden en kwelders

Toendrarietgans
Pijlstaart

oogstresten (suikerbieten, aardappelen,
maïs) wintergraan, groenbemesters en
gras
zaden, kleine schelpdieren, slakjes en
andere kleine bodemdieren

akkers en graslanden
kwelders, zandplaten, ondiep water

Smient

algen, gras, kruiden, zeegras, wieren

grasland, kwelders, ondiep water,
droogvallende platen

Wintertaling

zaden, grassen en zoute planten (zeekraal)

ondiep water op kwelders en droogvallende platen

Wulp

wormen, jonge strandkrabben en andere
kreeftachtigen

Droogvallende platen
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Goudplevier

wadpieren, zeeduizendpoten, kokerwormen, kleine krabben en schelpdiertjes

droogvallende platen of op kwelders en
schorren

Slobeend

plankton

ondiep water/droogvallende platen

Wilde eend

voornamelijk plantaardig materiaal

ondiep water, droogvallende platen,
oevers, kwelders

Bergeend
Bonte strandloper

kleine slakjes, slijkgarnalen, wormen,
schelpdieren en kreeftachtigen. Daarnaast groenwieren en plantenzaden.
wormen, kleine kreeftachtigen en
schelpdieren

plassen op droogvallende platen
droogvallende platen

Drieteenstrandloper

wormen, strandvlooien, kleine kreeftachtigen, kleine garnalen

droogvallende platen

Groenpootruiter

visjes, garnalen, kleine krabben en
wormen

droogvallende platen

Grutto

wadpieren, zeeduizendpoten en kleine
schelpdieren

droogvallende platen

Kanoet

voorkeursdieet: nonnetje. Daarnaast
kokkels, mosselen en wadslakjes.

droogvallende platen

Krombekstrandloper
Rosse Grutto

Scholekster

Tureluur
Zilverplevier
Zwarte ruiter
Steenloper

wormen, kleine kreeftachtigen en
schelpdieren
wormen (zoals Wadpier, Zeeduizendpoot
en Schelpkokerworm). In mindere mate
nonnetjes en kleine krabben.
voorkeursdieet: schelpdieren (mosselen
en kokkels).
Alternatieve prooien: wadpieren, zeeduizendpoten, krabben en tweekleppige
schelpdieren (bijv. nonnetjes, strandgapers en mesheften)
wormen, kleine kreeftachtigen, schelpdieren en wadslakjes
voorkeursdieet: Zeeduizendpoten. Alternatieve prooien: andere soorten wormen
en wadslakjes
zeeduizendpoten, garnalen, kleine krabben en kleine vissen (max. 6 cm)
wormen, krabbetjes, schelpdieren,
strandvlooien

droogvallende platen
droogvallende platen

droogvallende platen

droogvallende platen
droogvallende platen
droogvallende platen
stranden, droogvallende platen, vloedmerken, wiervelden, mosselbanken,
stenige taluds

Tabel 12. Overzicht voedsel en foerageerbiotoop van de niet-broedvogels van Natura 2000-gebied Waddenzee.
Bron: Ministerie van LNV, 2008.

In (de omgeving van) de haven komen de volgende typen foerageergebieden voor:
• droogvallende platen
• open water
Hieronder worden deze typen foerageergebieden nader besproken.
Droogvallende platen
Soorten

Met name de platen Hond en Paap zijn belangrijke foerageergebieden, omdat er door de
aanwezigheid van o.a. mossel- en kokkelbanken en zeegrasvelden veel voedsel te vinden is.
Tijdens eb foerageren duizenden vogels op Hond/Paap (WL Delft Hydraulics; Kleefstra,
2003).
De volgende doelsoorten van Natura 2000-gebied Waddenzee foerageren (o.a.) op de droogvallende platen:
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Wulp

Strandplevier

Scholekster

Kluut

Goudplevier

Smient

Tureluur

Eider

Slobeend

Groenpootruiter

Zilverplevier

Lepelaar

Wilde eend

Grutto

Rotgans

Wintertaling

Bergeend

Kanoet

Zwarte ruiter

Pijlstaart

Bonte strandloper

Krombekstrandloper

Steenloper

Krakeend

Drieteenstrandloper

Rosse Grutto

Bontbekplevier

Kievit

Aantallen

Normaal gesproken worden er geen tellingen verricht van vogels tijdens laagwater. De verspreiding van foeragerende vogels op de wadplaten in het estuarium is hierdoor niet goed
bekend. De tellingen die verricht worden tijdens hoogwater zouden een indicatie kunnen
geven van de aantallen vogels op de wadplaten. Vogels kiezen namelijk voor hvp's op een
zo'n kort mogelijke afstand van het foerageergebied.
In de periode 2002-2003 zijn er, in verband met werkzaamheden aan een gasleiding die door
de platen Hond en Paap loopt, wél gedurende enkele maanden vogeltellingen verricht tijdens
laagwater. Deze tellingen werden verricht om te onderzoeken of de geluidsproductie ten
gevolge van de werkzaamheden effecten had op de verspreiding en het aantal foeragerende
vogels op de droogvallende platen tussen de Eemshaven en de haven van Delfzijl. In onderstaande figuren is het onderzoeksgebied weergegeven.

Figuur 27. Onderzoeksgebied en toponiemen. Ontleend aan: De Boer et al., 2002
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Figuur 28. Ligging telgebieden binnen het onderzoeksgebied van De Boer et al. (2002-2003). Figuur ontleend
aan De Boer et al., 2002

Uit de vogeltellingen bleek dat de hoogwatertellingen een onderschatting geven van de aantallen vogels die tijdens laagwater op de wadplaten foerageren. Veel steltlopers die op Hond
en Paap foerageren, en dan met name de Wulp, maken gebruik van de hvp tussen Rysum en
Knock (Duitsland) en worden zodoende niet geteld in de Nederlandse hoogwatertellingen
(De Boer et al., 2002).
Na 2003 zijn er geen laagwatertellingen meer verricht. Uit de gegevens kan de verspreiding
van de vogels op de wadplaten goed worden afgeleid, daar deze verspreiding is gekoppeld
aan voedselbeschikbaarheid en dieetvoorkeuren. Voor de onderhavige rapportage is vooral
van belang welke soorten op de droogvallende platen die grenzen aan de haven en op het
zuidelijk deel van de plaat Paap foerageren. In de onderstaande tabel is aangegeven voor
welke soorten juist deze gebieden van belang zijn.
Soort

Belang zuidelijk deel Paap en platen grenzend aan haven
niet belangrijk

Aalscholver

x

Fuut

x

Lepelaar

x

Grauwe gans

x

Brandgans

x

Rotgans

x

Bergeend

x

belangrijk

Smient

x

Krakeend

x

Wintertaling

x

Wilde eend

x

Pijlstaart

x

Slobeend

x

Eider

x
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Scholekster

x

Kluut

x

Bontbekplevier

x

Zilverplevier

x

Goudplevier

x

Kievit

x

Kanoet

x

Drieteenstrandloper

x

Krombekstrandloper

x

Bonte strandloper

x

Grutto

x

Rosse grutto

x

Wulp

x

Zwarte ruiter

x

Tureluur

x

Groenpootruiter

x

Steenloper

x

Middelste zaagbek

x

Tabel 13. Belang van de platen tussen de Eemshaven en de Schermdam (Delfzijl) voor de niet-broedvogels van
Natura 2000-gebied Waddenzee. Beoordeling op basis van verspreidingskaarten op www.sovon.nl, De Boer et al.,
2003 en aantallen in de telgebieden tussen Holwierde en Termunten.
Open water

Meeuwen, duikeenden, grondeleenden, Aalscholver, Fuut, Lepelaar en sterns foerageren in
open ondiep of diep water. Ze jagen voornamelijk op vis, schelpdieren, krabben en kreeftachtigen. Sommige eenden eten ook plantaardig materiaal. In de haven en de directe omgeving gaat het om de volgende soorten (oranje gearceerd):
Aalscholver

Topper

Wintertaling

Visdief

Fuut

Brilduiker

Slobeend

Noordse stern

Grote zaagbek

Eider

Wilde eend

Kleine mantelmeeuw

Middelste zaagbek

Pijlstaart

Grote stern

Lepelaar

Zwarte stern

Smient

Dwergstern

Broedgebieden
Aantallen broedvogels

Binnen de haven van Delfzijl zijn enkele broedlocaties gelegen. In figuur 29 zijn deze weergegeven.
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Wagenborg

Schermdijk

Oterdumer
Driehoek

broedeiland

Figuur 29. Ligging broedgebieden haven Delfzijl (rood omlijnd/rode stip).Gele lijnen geven begrenzing Natura
2000-gebied Waddenzee aan. Bron: Google earth Pro

In de periode 2000-2005 werden de grootste aantallen broedvogels gevonden op het terrein
van Wagenborg. Hier waren kolonies van de Visdief en Noordse stern gevestigd. Deze
broedkolonie was relatief succesvol, waarschijnlijk omdat het terrein van Wagenborg omheind was, waardoor predatoren minder makkelijk bij de nesten konden komen (Willems et
al., 2005). Op de Schermdijk broedden de laatste jaren steeds minder vogels, mogelijk door
verstoring door wandelaars en fietsers en predatie door meeuwen, huiskatten en ratten (Arcadis, 2008).
2008

Het terrein van Wagenborg is in 2007 verbouwd. Hierdoor is een groot deel van het terrein
van Wagenborg verloren gegaan als broedlocatie. Waarschijnlijk is dit de reden dat er in 2008
weer grote aantallen sterns op de Schermdijk zijn gaan broeden (Arcadis, 2008). Op het terrein van Wagenborg broedden in 2008 nog slechts enkele sterns en een Bontbekplevier. In
tabel 14 is het aantal broedvogels dat op verschillende broedlocaties in de haven van Delfzijl
broedde weergegeven.
Soort
Bontbekplevier
Kluut
Noordse stern
Strandplevier
Visdief

Instandhoudingsdoel
60
3800
1500
50
5300

Wagenborg

Schermdijk

Oterdum

Totaal

1
5
15

2
>50
>200

3
1
-

3
3
>50
1
>200

Tabel 14. Broedvogels in de haven van Delfzijl in het voorjaar van 2008 (Arcadis, 2008)
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Uit tabel 14 blijkt dat er in 2008 relatief grote aantallen broedvogels in de haven van Delfzijl
voorkwamen. Het aantal broedparen van de Bontbekplevier bedroeg in 2008 in totaliteit 5%
van het instandhoudingsdoel. Het aantal broedparen van de Noordse stern en de Visdief
bedroeg in 2008 in ieder geval meer dan 3% van het instandhoudingsdoel. Het aantal broedparen van de Strandplevier (ook al was het maar één) bedroeg 2% van het instandhoudingsdoel.
2009

In 2009 broedden er 15 paren Kluten op de Pier van Oterdum (mededeling dhr. Koffijberg,
Avifauna Groningen, in Grontmij, in prep.). De verspreiding en aantallen van overige broedvogels in 2009 is niet bekend.
2010

In 2010 is door de initiatiefnemer van Windmolenpark Delfzijl Noord (Millenergy) een
'broedeiland' geplaatst ten zuidwesten van de Schermdijk (in figuur 28 aangegeven met rode
stip). Het is een ponton die geschikt is gemaakt als broedgebied voor de sterns. In het broedseizoen van 2010 is de ponton gebruikt door 196 paren Visdieven. De Noordse stern heeft
niet op de ponton gebroed. Circa 30 paren hebben op het Wagenborgterrein gebroed (Buro
Bakker, 2010). Mogelijk is de soort niet zo opportunistisch als het aankomt op het betrekken
van nieuwe broedlocaties, of was de ponton 'vol' door de grote aantallen Visdieven.
Het broedeiland vormt geen geschikt broedbiotoop voor Bontbekplevier en Kluut. Door de
komst van de windmolens zullen de broedlocaties minder geschikt worden voor deze soorten.
In de Natuurbeschermingswetvergunning cq. Beslissing op Bezwaar voor windpark Delfzijl
Noord is een voorschrift opgenomen dat de initiatiefnemer van het windpark moet zorgen
voor een permanente alternatieve broedlocatie van de broedvogels van de Schermdijk. Dit
kan het broedeiland zijn, maar er kan ook een andere invulling aan dit voorschrift worden
gegeven. De precieze invulling is op dit moment niet bekend.
4.5.3 VOORKOMEN VAN VOGELS ROND VERSPREIDINGSLOCATIE DOLLARD

De belangrijkste vogelgebieden in de Dollard zijn de Punt van Reide (A, figuur 30), Breebaartpolder (B, figuur 30) en de kwelders van de Dollard (C, figuur 30). Vanwege de grote
afstand van de verspreidingslocatie tot aan deze gebieden, is de kans dat er effecten optreden
op vogels in deze gebieden zeer klein. Daarom wordt in deze paragraaf volstaan met het in
algemene zin benoemen van het voorkomen van vogels in de Dollard en de functies die het
gebied vervult.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de Dollard vooral van belang voor de volgende
vogelsoorten: Brandgans, Grauwe gans, Wilde eend, Pijlstaart, Bergeend, Smient, Slobeend,
Wintertaling, Kluut, Zwarte ruiter, Bonte strandloper, Zilverplevier, Rosse grutto, Wulp en
Tureluur (Ministerie van CRM, 1977). Tegenwoordig is het gebied vooral van belang voor de
volgende soorten: Bruine kiekendief (broedvogel), Kluut (broedvogel en niet-broedvogel),
Grauwe gans, Brandgans, Wintertaling, Goudplevier, Bonte strandloper, Grutto en Zwarte
ruiter (Ministerie van LNV, 2009).
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C

Figuur 30. Ligging van voor vogels belangrijke gebieden in de Dollard

HVP's

Belangrijke hvp's zijn gelegen in (zie figuur 30):
• Punt van Reide (A)
• Polder Breebaart (B)
• Kwelders Dollard (C)
Foerageergebieden
Droogvallende platen

Op de droogvallende platen in de Dollard foerageren met name Kluut, Wintertaling, Goudplevier, Bonte strandloper, Grutto en Zwarte ruiter.
Open water

Er is weinig open water in de Dollard. Visetende vogels zijn daarom in lage aantallen aanwezig (Werkgroep Dollard, 2001).
Kwelders, graslanden en akkers

Ganzen, eenden en enkele steltlopers foerageren op de kwelders en graslanden van de Dollard. Roofvogels jagen op de kwelders, akkers en graslanden.
Broedgebieden

Binnen de Dollard zijn de Punt van Reide, Polder Breebaart en de kwelders van de Dollard
belangrijke broedgebieden.
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4.5.4 VERTROEBELING
Effecten op foerageersucces

De directe relatie tussen de helderheid van het water en het foerageersucces van visetende
vogels is complex. Veranderingen in doorzicht kunnen indirect inwerken op prooivangst. Zo
kunnen in helder water visetende vogelsoorten makkelijker hun prooi detecteren. Omgekeerd geldt echter ook dat vissen hun predatoren eerder kunnen zien. Doorzicht heeft indirect ook invloed op de prooibeschikbaarheid. Bijvoorbeeld door een verandering in de ruimtelijke verspreiding van prooidieren in de waterkolom. Daarnaast is het mogelijk dat diverse
vissoorten langdurig troebel water zullen mijden (Consulmij, 2007).
Vertroebeling treft voornamelijk op vis jagende soorten die langs de waterranden, in de geulen en/of bij hoog water foerageren. Een aantal soorten, zoals sterns, Aalscholver, Fuut en
zaagbekken, maakt zowel gebruik van de wadplaten (met bodemdieren als voedselbron) als
van de diepere delen (met vis als voornaamste voedselbron) om te foerageren. Aalscholvers
blijken echter relatief efficiënt in troebel water omdat ze collectief in grote groepen op scholen vis jagen (Consulmij, 2007).
Van onder andere sterns en meeuwen bestaat het vermoeden dat ze hun activiteit langs randen van troebelere watermassa’s en stroomranden concentreren. Deze vogels zijn sowieso in
hun actieradius beperkt tot de vaak troebelere kustwateren vanwege de vliegtijd naar het nest,
maar ook door de beperkte diepte waarop ze kunnen duiken. Deze soorten zijn in mindere
mate gevoelig voor vermindering in doorzicht (Consulmij, 2007).
De mate van gevoeligheid van zichtjagers voor verhoogde vertroebeling is afhankelijk van
veel factoren, waaronder (Schouten, 2004; in Consulmij, 2007):
• De duur van vertroebeling.
• De oppervlakte van het gebied waar de vertroebeling plaatsvindt.
• De gebiedsspecifieke eigenschappen. Gebiedsspecifieke eigenschappen zoals stroming, diepte en kustgebied of open water zijn van invloed op het gedrag van slib in
de waterkolom. Zij zijn zodoende mede van invloed op de mate en duur van vertroebeling die ontstaat.
• Het specifieke karakter van de beschermde soort die in het geding is. De mate van
gevoeligheid van een soort is afhankelijk van soortspecifieke eigenschappen zoals
mobiliteit en de flexibiliteit van een soort ten opzichte van veranderingen in het
leefmilieu.
• Het voedselaanbod.
• Visetende soorten zijn afhankelijk van het plaatselijk aanbod van vis. Dit aanbod kan
ruimtelijk en in de tijd sterk variëren.
Vooral de zichtjagers die onder water hun prooi achtervolgen, zoals Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Fuut, Roodkeelduiker en Parelduiker (Consulmij, 2007) worden mogelijk gehinderd door het verminderd gezichtsvermogen. Tegelijkertijd zullen hun prooidieren de vogels
minder snel opmerken. In de omgeving van de haven van Delfzijl en de verspreidingslocatie
komen deze soorten nauwelijks voor (zie ook bijlage 3). De aantallen visetende vogels in de
Dollard zijn laag (Werkgroep Dollard, 2001). Hierdoor kunnen negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen voor Fuut, Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote en Middelste zaagbek
worden uitgesloten.

76

buro bakker 2012/P11284

4.5.5 VERSTORING DOOR GELUID EN AANWEZIGHEID
Inleiding

Vogels zijn in het algemeen gevoelig voor verstoring door geluid. De mate van gevoeligheid
hangt onder andere af van het geluidsniveau, de duur van de verstoring, de periode en het
tijdstip waarin verstoring plaatsvindt, de locatie en de gevoeligheid van de soort zelf.
De verstoringgevoeligheid van vogels hangt verder af van andere factoren, zoals de voedselbeschikbaarheid, de grootte van de groep en de mate van gewenning aan de verstoring.
Verstoring door geluid kan er toe leiden dat vogels onvoldoende mogelijkheid hebben om te
foerageren, onvoldoende op hun broedsel en jongen kunnen passen, stressreacties krijgen
zoals een verhoogde hartslag en uiteindelijk dat ze uitwijken naar andere leefgebieden.
Analyse gevoeligheid

De verstoring door geluid van het baggerschip is niet los te koppelen van de verstoring door
aanwezigheid, omdat beide storingsfactoren gelijktijdig optreden. Wel is aan te geven tot op
welke afstand het geluid van het baggervaartuig, een sleephopperzuiger, boven het achtergrondniveau uitkomt. Het achtergrondniveau in de Waddenzee is 35 tot 50 dB (Natuurkundewinkel RuG; in Consulmij, 2007).

Tabel 15. Afstand tot vaartuig waarbij bepaald geluidsniveau optreedt in meters (Royal Haskoning; in Consulmij,
2007)

Uit tabel 15 kan worden opgemaakt dat op 445 meter van de sleephopperzuiger een geluidsniveau optreedt van 45 dB(A). In toetsingen in het kader van de Natuurbeschermingswet
wordt vaak een drempelwaarde voor verstoring door geluid van 45 dB(A) aangehouden.
Deze drempelwaarde is gebaseerd op het onderzoek van Reijnen en Foppen in de jaren negentig van de vorige eeuw naar de verstoring van vogels door verkeersgeluid. Volgens Reijnen, Foppen & Veenbaas (1997; zie kader) worden weidevogels verstoord door verkeersgeluid vanaf een geluidsniveau van 43-47 dB(A). Qua openheid en voorkomende steltlopers
vertoont het Waddengebied overeenkomsten met de open weidegebieden. Daarom wordt
aangenomen dat de drempelwaarde voor geluidsverstoring ook toepasbaar is op de situatie in
het Eems-Dollard estuarium. In de onderhavige toetsing wordt uitgegaan van een drempelwaarde van 45 dB(A), precies middenin de range van de drempelwaardes voor vogels van
open gebieden. Het is aannemelijk dat dit geluidsniveau overeenkomt met het gemiddelde
achtergrondgeluidsniveau in het Waddengebied. Op basis van de geluidsproductie door de
sleephopperzuiger kan worden uitgegaan van een verstoringsafstand van 445 meter (zie tabel
15).
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Reijnen, R., Foppen, R. & Veenbaas, G. (1997); Disturbance by traffic of breeding birds: Evaluation of the effect and considerations in planning and managing road corridors. Biodiversity and
Conservation 6, 567-581.
Reijnen et al. (1997) presenteerden de volgende drempelwaarden voor de verstoring van vogels
van open weidegebied en bos voor verkeersgeluid.
Habitat

Drempelwaarde (dB(A))
Gemiddelde soort
Meest gevoelige soort
Open weidegebied:
47
43
Bos:
42
36
Tabel. Drempelwaarde voor weidevogels en bosvogels voor verkeersgeluid. Boven deze waarden is sprake van
een dichtheidsafname van vogels (Reijnen, Foppen & Veenbaas, 1997).

Voor een groot deel van de vogelsoorten waarvoor de Dollard enige betekenis heeft als leefgebied is tevens gekeken naar de verstoringafstanden bekend uit de literatuur. Over het algemeen geldt dat verstoring door recreatie (zoals wadlopers, wandelaars, recreatie op het
water) groter is dan verstoring door regulier scheepvaartverkeer, dat langzamer vaart en vaste
routes volgt (Krijgsveld et al., 2004). Verder bevelen Dietrich & Koepff (1986) aan een zone
van 500 m rond hvp's te mijden. In tabel 16 zijn de maximale verstoringsafstanden per soort
weergegeven. Bij afstanden groter dan de maximale verstoringsafstand treedt geen verstoring
op.
Uit tabel 16 blijkt, dat de maximale verstoringsafstand over het geheel bezien voor deze soorten zo'n 500 meter bedraagt. Veel soorten hebben echter een verstoringsafstand die veel
kleiner is. Voor de beoordeling van de effecten van de aanwezigheid van het baggervaartuig
wordt in deze toetsing wordt voor de zekerheid echter uitgegaan van een verstoringsafstand
van 500 meter. Dit komt goed overeen met de afstand waarop verstoring door geluid zou
kunnen plaatsvinden (zie tabel 15).
Maximale verstoringsafstand
Soorten
Grauwe gans

Maximale verstoringsafstand
500 m

Bron
M. Loonen; in van der Winden et al., 1996

Brandgans

niet bekend

Bergeend

102 m

Spaans et al., 1996

100 m

Batten, 1977

500 m

Krijgsveld et al., 2004

Wintertaling

50 m

Platteeuw & Henkens, 1997

130 m

Batten, 1977; Mori et al., 2001

Pijlstaart

116 m

Spaans et al., 1996

Slobeend

300 m

Platteeuw & Henkens, 1997, Batten, 1977, Mori
et al., 2001

Middelste zaagbek

>300 m

Platteeuw & Beekman, 1994

Scholekster

500 m

Dietrich & Koepff, 1986

Bontbekplevier

150 m

Van der Meer, 1985

Goudplevier

70 m

Spaans et al., 1996

94 m

Spaans et al., 1996

Wilde eend

Zilverplevier

150-200 m

Van der Meer, 1985

Kievit

70 m

Krijgsveld et al., 2004

Bonte strandloper

93 m

Spaans et al., 1996; Van der Meer, 1985

Wulp

302 m

Wolff et al, 1982; in Van de Kam et al.,1999; Van
der Meer, 1985; Spaans et al., 1996

Tabel 16. Maximale verstoringsafstanden niet-broedvogels voor waterrecreatie en scheepvaartverkeer
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Effectbeoordeling
Bulkverspreiden

Op locatie Dollard wordt onder andere tijdens het begin van de eb, maximale eb en het eind
van de eb verspreid. Binnen 500 meter van de verspreidingslocatie komen droogvallende
platen en open water voor. Tijdens het verspreiden van baggerspecie kan op deze locatie
sprake zijn van tijdelijk verstoring van vogels. De omvang van het verstoorde gebied is zeer
gering en verwaarloosbaar in vergelijking tot de totale oppervlakte van droogvallende platen
in de Dollard.
Tijdens het varen van en naar de verspreidingslocatie kan ook verstoring optreden. Op het
open water van de Dollard zullen de dichtheden van vogels laag zijn, in het gebied komen
weinig visetende vogels voor. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels aanwezig.
Bovendien is het mogelijk dat er gewenning is aan het geluid en de aanwezigheid van het
baggerschip opgetreden, daar de verspreidingslocatie al jarenlang wordt gebruikt en er regelmatig en sinds lange tijd sprake is van vaarbewegingen naar deze verspreidingslocatie.
Op basis van voorgaande kan een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen
voor vogels voor Natura 2000-gebied Waddenzee.
Agitatie

De agitatiemethode wordt in de haven en op locatie Paapsand süd tijdens afgaand water
ingezet. Het verstoorde gebied is beperkt tot de directe omgeving van de haven en de haven
zelf. Binnen dit gebied komen rustgebieden, foerageergebieden en broedgebieden voor.
Hvp

In tabel 2 in bijlage 3 is uitgewerkt welke vogelsoorten gebruik maken van de haven als hvp
of rustgebied. Het gaat om relatief lage aantallen ten opzichte van de instandhoudingsdoelen.
Deze vogels zullen gewend zijn aan de aanwezigheid en de geluidsproductie door (bagger)schepen in de haven en vaargeul. Er is geen sprake van een verandering in uitvoering van
de baggerwerkzaamheden. Verstoring van vogels die de haven gebruiken als rustgebied is
daarom uitgesloten.
Foerageergebieden

Meeuwen, Futen en mogelijk ook de Aalscholver zouden in de haven zelf kunnen foerageren. Wadvogels kunnen op de droogvallende platen die grenzen aan de haven foerageren. De
meeste wadvogels zullen echter op Hond en Paap foerageren, omdat daar veel voedsel aanwezig is, in tegenstelling tot de platen die grenzen aan de haven. Deze platen worden niet
verstoord door de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul. Het aantal vogels dat foerageert op de platen die grenzen aan de haven zal laag zijn. Deze vogels zullen in
zekere mate gewend zijn geraakt aan het scheepvaartverkeer in en rond de haven, waaronder
de aanwezigheid van baggerschepen. Hierdoor kan verstoring worden uitgesloten.
Broedgebieden

Binnen de haven functioneren de Schermdijk, het broedeiland en de Oterdumer driehoek als
broedgebied. De vogels die in deze gebieden broeden, zoals de Visdiefjes en Noordse sterns,
zullen gewend zijn aan het scheepvaartverkeer in en rond de haven, waaronder de aanwezigheid van baggerschepen. Verstoring van broedvogels kan worden uitgesloten.
Conclusie

De aanwezigheid van baggerschepen in de haven en vaargeul leidt niet tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor vogels van Natura 2000-gebied Waddenzee.
4.5.6 VERSTORING DOOR LICHT

De lichtuitstraling naar de omgeving is bij gebruik van verlichting op het dek van een vrachtschip beperkt tot maximaal honderd meter van het schip (inschatting op basis van verlichting
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van LNG tankers (zeer grote schepen) (Infra Engineering BV, 2006)). De omvang van het
verstoorde gebied bedraagt 3 ha. Binnen 100 meter van de verspreidingslocatie, vaarroute en
de vaargeul komt alleen open water voor. Aalscholver, Fuut, sterns, eenden en meeuwen
zouden hier kunnen voorkomen. Gezien de beperkte omvang van het verstoorde gebied zal
de verstoring beperkt en tijdelijk zijn. Vanwege het feit dat het baggeren plaatsvindt in een
gebied met hoge scheepvaartintensiteit en deze baggerwerkzaamheden reeds jarenlang
plaatsvinden, is het ook mogelijk dat vogels gewend zijn geraakt aan schepen en hun verlichting. Voor de vogels die in de haven foerageren, rusten of broeden zal dit zeker gelden. In de
haven zijn allerlei lichtbronnen aanwezig.
Geconcludeerd wordt, dat de verlichting van de baggerschepen niet zal leiden tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor vogels van Natura 2000-gebied
Waddenzee.
4.5.7 HABITATVERLIES

Het voorzetten van de huidige praktijk van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl leidt niet tot verlies van leefgebied van vogels. Er is geen sprake
van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor vogels van Natura
2000-gebieden Waddenzee.

4.6

EFFECTEN OP SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

4.6.1 MACROALGEN

Macroalgen komen litoraal voor en worden op verspreidingslocaties zelf dus niet beïnvloed.
De effecten van vertroebeling op macroalgen in de haven van Delfzijl worden als niet relevant beschouwd, omdat de haven zelf geen beschermd gebied is, macroalgen zelf niet beschermd worden en geen wezenlijke rol vervullen voor soorten en/of habitats in de beschermde gebieden of voor andere beschermde soorten. Voor macroalgen op andere locatie
kan worden opgemerkt dat de fotosynthese voornamelijk plaatsvindt tijdens laagwater, waardoor deze organismen niet of nauwelijks door vertroebeling worden beïnvloed. Significante
effecten kunnen worden uitgesloten.
4.6.2 MICROALGEN EN DIERLIJK PLANKTON
Voorkomen in het estuarium
Microalgen

Micoralgen zijn onder te verdelen in fytoplankton (permanent in het water zwevende eencellige algen) en microfytobenthos. Fytobenthos bestaat uit eencellige algen – voornamelijk
diatomeeën - die op de bodem (vooral wadplaten) leven. Fytobenthos kan ook opwervelen,
waardoor het in de waterkolom terecht komt. Dit opgewervelde fytobenthos wordt tot het
fytoplankton gerekend. In het Eems-Dollard estuarium is 25% van de totale primaire productie van microfytobenthos afkomstig, 25% van geresuspendeerd microfytobenthos en
50% van fytoplankton (De Jonge, 1992; geciteerd in Consulmij, 2007). Vooral in het buitengebied is er gedurende het getij veel uitwisseling van zowel sediment als microfytobenthos
tussen het plaatoppervlak en de geulen (De Jonge & Brauer, 2006; geciteerd in Consulmij,
2007). Microfytobenthos is voornamelijk te vinden op en in de toplaag van de wadplaten en
de bodem van het ondiepe sublitoraal. Het fytoplankton is te vinden in de geulen en het
sublitoraal, maar met hoogwater ook in de waterkolom boven de platen (Cadée & Hegeman,
1974a,b; geciteerd in Consulmij, 2007).
De primaire productie door fytoplankton is in de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium vooral lichtgelimiteerd. In mindere troebele delen, zoals het buitengebied van het estuarium, kan in tweede instantie ook sprake zijn van nutriëntenimitatie (Colijn & Van Beusekom, 2005). De primaire producenten op de wadplaten worden vooral door de beschikbaar-
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heid van nutriënten gelimiteerd, aangezien zij het meest actief zijn ten tijde van de blootstelling bij laagwater en licht dan niet of minder beperkend is.
In het buitengebied van het estuarium is de primaire productie het hoogst en in de Dollard
het laagst. In tabel 17 is dit nader uitgewerkt.
Morfologie

Buitengebied

Middengebied

Dollard

153

48,4

19,7

121

42,1

82,6

1300

460

220

-in de geulen

411

146

62

-boven de getijdenplaten

50

115

19

252

132

27

6

2

Oppervlakte geulen (in 10 m )
6

2

Oppervlakte wadplaten (in 10 m )
Watervolume tijdens GHW (in 10
3
m)

6

Primaire productie (g C.m-2.jr-1)
Totaal fytoplankton

Gemiddelde waarde voor het
totale gebied
-echt fytoplankton

176 (57%)

95 (59%)

2 (2%)

-microfytobenthos (opgewerveld)

76 (25%)

37 (23%)

25 (26%)

Microfytobenthos (op de platen)

55 (18%)

29 (18%)

68 (72%)

totale microfytobenthosproductie

131 (43%)

66 (41%)

93 (98%)

307 (100%)

161 (100%)

95 (100%)

Totale productie microalgen

Tabel 17. Morfologische kenmerken en gemiddelde primaire productie in het Eems-Dollard estuarium (De
Jonge, 1992; geciteerd in Consulmij, 2007)

De primaire productie vertoont een duidelijke seizoensvariatie. In de winter is de productie
zeer laag, als gevolg van de lage temperaturen. In het voorjaar neemt de productie sterk toe
onder invloed van hogere temperaturen en toename van de lichtinstraling. Vooral in de
maanden maart-april neemt de productie sterk toe. Soms wordt deze bloei gevolgd door de
bloei van flagellaten, totdat de aanwezige nutriënten zijn uitgeput en er een daling van de
productie en biomassa optreedt. De daling wordt tevens veroorzaakt door begrazing van de
algen door dierlijk plankton en macrobenthos (Consulmij, 2007).
Gedurende de zomer worden de nutriënten door bacteriën gemineraliseerd, waardoor er in
de nazomer (medio juli t/m medio augustus, Philippart et al., 2010) vaak een nieuwe bloei
optreedt, meestal van flagellate soorten (Consulmij, 2007). In deze periode vinden er doorgaans geen bulkverspreidingen plaats op locatie Dollard (zie tabel 6). Deze bloei treedt in de
westelijke Waddenzee sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in mindere mate op dan in
de jaren zeventig van de vorige eeuw (Philippart et al., 2010).
Dierlijk plankton

Dierlijk plankton, ook wel zoöplankton genoemd, bestaat uit (voornamelijk kleine) dieren,
die vrij in de waterkolom zweven en niet in staat zijn om zich onafhankelijk van stromingen
en waterbewegingen voort te bewegen (Consulmij, 2007).
In de Noordzee en Waddenzee vormen Copepoden (roeipootkreeftjes) het grootste deel van
de biomassa en de dichtheid van het zoöplankton. Daarnaast bestaat een groot deel van het
zoöplankton uit organismen die slechts een deel van hun levenscyclus, meestal het larvale
stadium, als zoöplankton doorbrengen. In estuariene gebieden zoals het Eems-Dollard estuarium is de soortensamenstelling van het zoöplankton armer dan in zoete of zoute wateren,
door de meer extreme omstandigheden die daar heersen (De Jong et al., 1993; geciteerd in
Consulmij, 2007).
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Over copepoden en het (micro)zoöplankton in het estuarium zijn weinig gegevens beschikbaar en voornamelijk nog uit de periode 1974-1977 (De Jonge & Brauer, 2006; geciteerd in
Consulmij, 2007). In de jaren zeventig van de vorige eeuw is een uitgebreide studie uitgevoerd aan copepoden in het Eems-Dollard estuarium, maar daarvan zijn weinig publicaties
bekend. De Jonge en Beusekom (1992; geciteerd in Consulmij, 2007) hebben de data van
deze studie gebruikt om de (seizoens)verspreiding van copepoden te verklaren aan de hand
van fytoplankton (incl. geresuspendeerd fytobenthos). De biomassa van de copepoden volgt
de fytoplanktonbloei in het voorjaar (maart-april), zie figuur 31.

Figuur 31. Seizoensvariatie in biomassa van copepoden in het Eems-Dollard estuarium. Het betreft gemiddelden
van de periode 1974-1977 (De Jonge & Van Beusekom, 1992; geciteerd in Consulmij, 2007)

Vanaf de Noordzee naar de Waddenzee tot in de Dollard nemen de dichtheden van zooplankton steeds verder af. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de slechtere
omstandigheden (grote variaties in temperatuur, saliniteit en grotere troebelheid) en hogere
predatiedruk door de benthische fauna (Consulmij, 2007).
Analyse mogelijke effecten
Algemene invloed toegenomen troebelheid in het estuarium

Er wordt aangenomen dat de sterk toegenomen antropogene invloed en ingrepen in het
estuarium en de als gevolg daarvan sterk toegenomen troebelheid zijn effect hebben gehad
op de primaire productie in het Eems-Dollard estuarium. Direct bewijs hiervoor ontbreekt,
onderzoek naar de relatie tussen de ontwikkelingen in troebelheid en primaire productie door
de jaren heen is niet verricht en publicaties hierover ontbreken (Bos et al., 2012). In een niet
gepubliceerd document (De Jonge, geciteerd in Bos et al., 2012) wordt geschat dat tengevolge van baggeren en rivierverbetering in 2005-2006 een substantieel verlies (tot 60%) in primaire productie is opgetreden, voornamelijk in het buitengebied van het estuarium (ten opzichte van een onverstoorde referentiesituatie). Zoals eerder beschreven leidt het bulkverspreiden op locatie Dollard vooral in de Dollard zelf, waar de primaire productie laag is, tot
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een verhoogde vertroebeling; in de delen van het estuarium met de hoogste primaire productie (middendeel en vooral het buitengebied) is de invloed (veel) geringer.
Fysieke gevolgen vertroebeling

Een verhoogd gehalte van zwevend stof en toename van de troebelheid kan de primaire
productie beïnvloeden indien de activiteiten plaatsvinden in de periode met de hoogste algenbloei; het kan de kieuwen van dierlijk plankton verstoppen met dood tot gevolg en kan
de soortensamenstelling van plantaardig en dierlijk plankton beïnvloeden (Consulmij, 2007).
Er zijn aanwijzingen dat de voedselopname van copepoden Acartia tonsa en Eurytemora affinis
in het gedrang komt bij zwevende stof gehalten van meer dan 250 mg/l. Dit zijn gehaltes die
in de Dollard en het middengebied van het estuarium van nature voorkomen. Een verhoging
van het zwevend stof gehalte door het verspreiden zal de condities voor deze soorten verslechteren. Dit geldt met name in de delen waar het zwevend stof gehalte onder natuurlijke
omstandigheden lager is dan 250 mg/l (Essink, 1993).
Effectbeoordeling
Bulkverspreiden

Door de actieve wolk die ontstaat bij het verspreiden, waarin de zwevend stof gehalten tot
enkele duizenden mg/l kunnen oplopen, zullen microalgen en plankton gedood worden. Het
betreft hier een lokaal (oppervlakte van 0,13 km2), kortdurend effect. Na de actieve wolk
ontstaat een passieve wolk, waarin gedurende langere tijd sprake is van een verhoogde vertroebeling ten opzichte van de achtergrondwaarden. De verspreiding van de passieve slibwolk zal bij het verspreiden op locatie Dollard het beeld van figuur 16a volgen. Bij een verspreiding tijdens de vloedstroom zal vooral in de Dollard zelf sprake zijn van een verhoging
van de zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l.) Tijdens de volgende eb is er vervolgens sprake van een verhoging van de zwevend stof gehaltes in het gebied tussen de Eemshaven (geringe verhoging) en de Dollard. Hierbij treden de hoogste zwevend stof gehalten in het middengebied van het estuarium en de Dollard op. In het buitengebied is de invloed van de verspreidingen veel geringer. Vanwege de ebstroom zal de slibwolk zich vooral in de geulen
bevinden (figuur 16b).
Dollard

De zwevend stofconcentratie in het Eems-Dolllard estuarium is van nature hoog en variabel.
Wat betreft de primaire productie en de biomassa van zoöplankton is vooral het buitengebied van het estuarium van belang. Hoe verder in het estuarium, hoe lager de primaire productie en hoe lager de dichtheden van zoöplankton. De verspreidingen op locatie Dollard
leiden vooral in de Dollard zelf tot verhoging van de zwevend stof gehaltes. De primaire
productie wordt in de Dollard vooral bepaald door microfytobenthos op de platen (zie tabel
17). Deze producenten worden in mindere mate door licht gelimiteerd, daar zij het actiefst
zijn tijdens laagwater, wanneer de platen droogvallen. De verhoogde vertroebeling als gevolg
van de verspreidingen op locatie Dollard zal daarom weinig effect hebben op de primaire
productie in de Dollard.
Buiten- en middengebied estuarium

De primaire productie in het buiten- en middengebied van het estuarium wordt voornamelijk
bepaald door vrij zwevend plankton en ook de dichtheden van zoöplankton zijn hoger. De
invloed van de verspreidingen op locatie Dollard op de zwevend stof gehalten is hier echter
veel geringer dan in de Dollard. Consulmij heeft voor het verspreiden van in totaal 360.000
m3 slib in de eerste twee weken van februari op twee verspreidingslocaties nabij de Eemshaven, dus in het buitengebied van het estuarium, een verlies aan primaire productie van 0,7%
berekend als gevolg van de passieve wolk (Arcadis & Buro Bakker, 2012). Voor het verspreiden op locatie Dollard wordt een totale hoeveelheid van 460.000 m3 slib aangevraagd; op
deze locatie wordt dus verspreid over een heel jaar een hoeveelheid slib verspreid in dezelfde
ordegrootte als er op twee locaties uit het voorbeeld in twee weken wordt verspreid. Daarbij
komt dat de bulkverspreidingen op locatie Dollard veel meer verspreid over het jaar plaats-
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vinden, waardoor de hoeveelheden die per aaneengesloten periode worden verspreid veel
kleiner zijn. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat de mate van vertroebeling en de
vertroebelingsduur geringer zijn dan in het voorbeeld. Bovendien treedt de vertroebeling
voornamelijk op in de Dollard, en in (veel) mindere mate in het middendeel en het buitengebied van het estuarium. Tot slot wordt een aanzienlijk deel van de baggerspecie in het najaar
en de winter en daarmee in een periode met een lage of zeer lage productie (geldt zowel voor
fyto- als zoöplankton) verspreid. Gezien voorgaande kan worden aangenomen dat het effect
op de primaire productie als gevolg van de bulkverspreiden op locatie Dollard verwaarloosbaar is. Geconcludeerd wordt dat het verspreiden van in totaal 460.000 m3 slib op locatie
Dollard niet zal leiden tot een significant effect op de primaire productie in het estuarium en
daarmee tot een significant indirect effect op hogere trofische niveaus.
Agitatie

De Airset wordt tijdens afgaand water ingezet. De slibwolk die ontstaat wordt via de geulen
afgevoerd. Vooral in de directe omgeving van het vaartuig treedt sterke vertroebeling op. Er
treedt snel verdunning van de slibwolk op, de vertroebeling neemt sterk af op enkele honderden meters van het vaartuig. Bij het verspreiden door middel van agitatie treedt bovendien geen resupsensie van slib op; er ontstaat dus geen passieve wolk. Agitatie is daarom een
meer natuurlijke wijze van bagger verspreiden dan bulkverspreiden.
Op basis van de ervaringen met de Airset wordt ingeschat dat vooral door de sterke vertroebeling in de directe omgeving van het vaartuig plankton kan worden ingevangen en gedood.
Er treedt echter snel verdunning van de slibwolk op, waardoor het effect beperkt blijft tot
een gebied met geringe oppervlakte. Daarom worden ook indien de Airset in het voorjaar
wordt ingezet geen significante effecten op de primaire productie en de biomassa van zooplankton in het estuarium als geheel verwacht.
4.6.3 BODEMFAUNA

In het estuarium zijn op drie locaties mossel- en kokkelbanken aanwezig. Het betreft de platen Voolhok, Hond en Paap. De dichtheid van bodemfauna in geulen is laag. Voor de beoordeling van effecten op schelpdieren wordt verwezen naar §4.2.
Door de grote stroomsnelheid en het geringe voedselaanbod zal de dichtheid van bodemfauna in de geulen laag zijn. Op de verspreidingslocatie zal de dichtheid van bodemfauna ook
zeer laag zijn of zelfs geheel afwezig. Deze verspreidingslocatie is al jarenlang en jaarlijks in
gebruik. Het bedekken van de bodem met bagger heeft ertoe geleid dat de bodemfauna op
deze locatie is verdwenen. Het regelmatige gebruik leidt ertoe dat de bodemfaunapopulatie
geen kans krijgt zich te herstellen. Werkgroep Dollard (2001) noemt een periode van een of
meerdere jaren tussen verspreidingsactiviteiten noodzakelijk voor herstel van de bodemfauna. Daarnaast staat er op deze locatie een zeer sterke stroming. De vertroebeling op de verspreidingslocatie zorgt daardoor niet voor negatieve effecten op bodemfauna.
Het verspreiden van bagger op locatie Dollard zal leiden tot een verhoging van de vertroebeling, welke ook rond Paap en mogelijk ook Hond zal optreden. De verhoging van de vertroebeling zal echter beperkt zijn omdat Paap op behoorlijke afstand van de verspreidingslocatie ligt. Vooral in de directe omgeving van de verspreidingslocatie kan de vertroebeling
sterk toenemen. Ter hoogte van Paap zal de slibwolk al sterk zijn verdund. Van wezenlijke
effecten op bodemfauna zal derhalve geen sprake zijn.
Het voortzetten van het gebruik van verspreidingslocatie Dollard leidt niet tot habitatverlies
voor bodemfauna. Deze locatie is al sinds lange tijd niet meer geschikt als leefgebied voor
bodemfauna. Door voorzetting van het frequente gebruik van deze locatie zal de verspreidingslocatie ook in de toekomst niet geschikt zijn als leefgebied. De bodemfauna krijgt vanwege het frequente gebruik geen tijd om zich te herstellen, waardoor er bij voortzetting van
de huidige baggerpraktijk geen sprake is van hernieuwd habitatverlies.
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4.6.4 EFFECTEN OP VOEDSELAANBOD VISSEN, VOGELS EN ZEEZOOGDIEREN

In voorgaande paragrafen is geconcludeerd dat significante effecten op de primaire productie, macroalgen, bodemfauna en vissen (zie §4.2 en 4.3) kunnen worden uitgesloten. Het
voedselaanbod voor vissen, vogels en zeezoogdieren zal dan ook niet wezenlijk worden aangetast. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden uitgesloten.
4.6.5 LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN EN RUST

De aanwezigheid, het geluid en de verlichting van baggerschepen in de haven, vaargeul en op
de verspreidingslocatie leidt niet tot aantasting van landschappelijke waarden en rust. Er is
sprake van voortzetting van de huidige baggerpraktijk en de werkzaamheden vinden plaats in
het gebied met intensief scheepvaartverkeer.
4.6.6 MORFOLOGISCHE EN ABIOTISCHE EIGENSCHAPPEN

Effecten op sedimentatie, vertroebeling en zwevend stof gehalte zijn al behandeld in §4.2.2.

4.7

CONCLUSIE
In tabel 18 en 19 worden de conclusies met betrekking tot het wel of niet optreden van significante effecten als gevolg van het voorzetten van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in
de haven en vaargeul van Delfzijl op de beschermde waarden samengevat.

Significant effect?
Activiteit

Effect

Habitattypen

Vogels

Vissen

Zeezoogdieren

Bodemfauna

Algen en
plankton

Overige
systeemeigenschappen

Verstoring door
nee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
nee
Scheepgeluid
vaart van
Optische
en naar
verstonee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
nee
verspreiring
dingsloVerstocatie
nee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
nee
ring door
licht
Tabel 18. Conclusies met betrekking tot het optreden van significante effecten op de beschermde waarden van
Natura 2000-gebieden Waddenzee, Waddenmeer, Hund und Paapsand en Unter- und Auβenems als gevolg van
de scheepvaartbewegingen van en naar de verspreidingslocatie. n.v.t.= niet van toepassing
Significant effect?
Activiteit

Effect

Habitattypen

Vogels

Vissen

Zeezoogdieren

Bodemfauna

Algen en
plankton

Overige
systeemeigenschappen

Baggeren,
verspreiden/
agiteren

Vertroebeling

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

Verstoring door
geluid
Optische
verstoring
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Verstoring door
licht

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

Habitatverlies

nee

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

Tabel 19. Conclusies met betrekking tot het optreden van significante effecten op de beschermde waarden van
Natura 2000-gebieden Waddenzee, Waddenmeer, Hund und Paapsand en Unter- und Auβenems als gevolg van
baggeren, verspreiden en agiteren. n.v.t.= niet van toepassing
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5

CUMULATIE
In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen activiteit in samenhang met het gebruik van de
Duitse verspreidingslocatie Klappstelle 2 (K2) beoordeeld en getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998/Habitatrichtlijn. K2 is de enige andere verspreidingslocatie in het middengebied van het estuarium en de Dollard. Er zijn op dit moment geen andere concrete
activiteiten bekend waarmee de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van
Delfzijl in cumulatie moeten worden beoordeeld.

5.1

GEBRUIK VAN K2 ALS VERSPREIDINGSLOCATIE

5.1.1 INLEIDING

Locatie K2 zal in de toekomst in gebruik worden genomen voor het verspreiden van 0,5-2
miljoen m3 bagger afkomstig uit het Emder Vaarwater. Hiervoor werden Klappstellen 5, 6 en
7 gebruikt, die ter hoogte van de Eemshaven liggen. K6 is in de periode 2004-2010 overigens
helemaal niet gebruikt voor het verspreiden van bagger (gegevens D. Becker, Wasser- und
Schifffahrtsamt Emden, 2012), maar zal zodra K2 in gebruik wordt genomen ook in de toekomst niet meer worden gebruikt voor het verspreiden van bagger uit het Emder Vaarwater.
Vanwege de grote afstand van het Emder vaarwater tot deze verspreidingslocaties is gezocht
naar alternatieve locaties, waarvan K2 er één was. In februari 2005 zijn er op locatie K2 in
het kader van onderzoek naar de geschiktheid van deze locatie twee verspreidingen verricht.
Tijdens eb en vloed is er 5.000 m3 bagger verspreid. Met behulp van simulaties is de verspreiding van slib en de invloed van de verspreidingen op het zwevend stof gehalte in beeld
gebracht (Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), 2006; Mol, 2006; Weilbeer, 2010; zie figuren
15 en 16).
In de periode 2009-2010 is er gedurende een jaar in totaal 1 miljoen m3 bagger afkomstig uit
het Emder vaarwater op K2 verspreid, bij wijze van proef. Voor deze activiteit is door BIOCONSULT in 2008 een toetsing aan de Habitatrichtlijn uitgevoerd, waarbij niet alleen is
gekeken naar effecten op Duitse Natura 2000-gebieden, maar ook naar de effecten op het
Nederlandse Natura 2000-gebied Waddenzee.
5.1.2 VOORGENOMEN GEBRUIK

Er zal jaarlijks gemiddeld ca. 1 miljoen m3 bagger worden verspreid op locatie K2. Hiervoor
zal waarschijnlijk een sleephopperzuiger met een capaciteit van 5.000 m3 worden ingezet,
conform de uitvoeringswijze tijdens het proefjaar. Dit betekent dat er jaarlijks ca. 400 vaarbewegingen van en naar de verspreidingslocatie zullen plaatsvinden. Aangenomen wordt dat
de verspreidingslocatie gedurende het hele jaar gebruikt kan worden.
De te verspreiden bagger bestaat voornamelijk uit slib. Er kan zowel tijdens eb als vloed
worden verspreid, maar een groot deel van de verspreidingen vindt waarschijnlijk tijdens
vloed plaats, conform de werkwijze in het proefjaar (BIOCONSULT, 2008).

5.2

EFFECTEN OP HABITATTYPEN

5.2.1 BESCHRIJVING HYDROMORFOLOGISCHE EFFECTEN

Het grootste deel van de verspreide bagger zal zich snel over een groter gebied verspreiden.
Minder dan 2% van de bagger zal op de verspreidingslocatie kunnen sedimenteren. Het bij
eb verspreide materiaal zal zich hoofdzakelijk richting het buitengebied en het bij vloed verspreide materiaal zal zich voornamelijk richting de Dollard bewegen (zie figuur 15 en 16). Er
zijn geen veranderingen in de sedimentstructuur op de verspreidingslocatie en directe omgeving te verwachten (BIOCONSULT, 2008).
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Tijdens de verspreidingen zal sprake zijn van verhoogde vertroebeling op de verspreidingslocatie en in de ruime omgeving. Hierbij kunnen de zwevend stof gehalten met enkele tientallen tot honderden mg/l worden verhoogd. Dit vindt echter plaats in een gebied waar van
nature sterke vertroebeling optreedt (BIOCONSULT, 2008).
5.2.2 VERTROEBELING
Effecten op habitattypen

Het verspreiden van bagger op locatie K2 leidt niet tot aantasting van het areaal van habitattype 1130 Estuaria (BIOCONSULT, 2008). Zoals in paragraaf 4.2.3 beschreven wordt het
voorkomen van ecotopen binnen dit habitattype bepaald door de dynamiek van het systeem
en heeft het verspreiden van bagger een verwaarloosbare invloed. Er is geen sprake van significante cumulatieve effecten.
Effecten op typische soorten van habitattypen
Bodemfauna

Effecten van vertroebeling op de verspreidingslocatie

In de periode 2009-2010 is K2 gedurende een jaar gebruikt voor het verspreiden van bagger
uit het Emder vaarwater. Dit zal hebben geleid tot een sterke afname van de aanwezige bodemfauna op de verspreidingslocatie. Na het proefjaar heeft er herstel van de bodemfauna
kunnen optreden. Zodra K2 in jaarlijks gebruik wordt genomen als verspreidingslocatie, zal
de bodemfaunapopulatie weer afnemen en uiteindelijk vrijwel geheel verdwijnen. Omdat de
verspreidingslocatie jaarlijks wordt gebruikt, zal de bodemfauna zich niet kunnen herstellen.
Daar staat tegenover dat Klappstelle 6 al enige tijd en ook in de toekomst niet meer zal worden gebruikt. Hier kan de bodemfaunapopulatie zich herstellen. Effecten van vertroebeling
op bodemfauna op de verspreidingslocatie K2 zijn in ieder geval bij jaarlijks gebruik niet aan
de orde.
Effecten van vertroebeling op grotere afstand van de verspreidingslocatie

Verspreidingen op K2 kunnen zowel tijdens eb als tijdens vloed plaatsvinden, al zal een
groot deel waarschijnlijk tijdens vloed worden verspreid, conform de werkwijze tijdens het
proefjaar (BIOCONSULT, 2008).
Bij verspreidingen tijdens eb worden de hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l)
verwacht ter hoogte van Hond en Paap. De slibwolk wordt meegevoerd door de ebstroom
en volgt de hoofdgeul. De platen zelf worden daardoor niet of nauwelijks door de slibwolk
beïnvloed. Met de volgende vloed wordt de slibwolk richting de Dollard getransporteerd en
zal zich dan tussen Paap en de mond van de Dollard bevinden. De slibwolk is dan al behoorlijk verdund (zie figuur 15).
Bij verspreidingen tijdens vloed worden de hoogste zwevend stof gehalten verwacht in de
Dollard. Ook op Paap is sprake van een beperkte verhoging van de zwevend stof gehalten, in
de ordegrootte van max. enkele tientallen mg/l. Tijdens de volgende eb wordt de slibwolk
getransporteerd richting het buitengebied van het estuarium. De hoogste zwevend stof gehalten worden dan verwacht in het gebied tussen de havenmond van Delfzijl en de mond van
de Dollard. Omdat de slibwolk de ebstroom volgt, worden de platen Hond en Paap niet of
nauwelijks beïnvloed (zie figuur 16).
Uit voorgaande beschrijving van de verspreiding van de slibwolk en figuren 15 en 16 blijkt
dat de zwevend stof gehalten ter hoogte van de schelpdierbanken op Hond en Paap maar in
beperkte mate worden verhoogd in de ordegrootte van max. enkel tientallen mg/l. De zwevend stof gehalten zullen daardoor ruim onder 250 mg/l blijven, ook indien locatie Dollard
en K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Onder deze omstandigheden is groei van schelpdieren
mogelijk.
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Vissen

Effecten op trekvissen

Ook voor het verspreiden van bagger op locatie K2 geldt dat de slibwolk niet verder reikt
dan de riviermonding van Emden en daar al sterk verdund is. Er zijn geen effecten op de
zwevend stof gehalten stroomopwaarts van Emden te verwachten. De verhoogde vertroebeling blijft ruim onder de grenswaarde van 1 g/l voor gevoelige soorten. Ook als beide verspreidingslocaties tegelijkertijd worden gebruikt zal er geen sprake zijn van barrièrevorming
voor het bereiken van de rivier de Eems.
Effecten op zichtjagers

Vissen zullen de verspreidingslocatie en de actieve wolk met sterk verhoogde zwevend stof
concentraties waarschijnlijk mijden. Het gebied waarin als gevolg van de passieve wolk verhoogde vertroebeling kan optreden is 100 km2 tot 150 km2. Bij verspreidingen tijdens vloed
zal de passieve slibwolk zich tussen Paap en de Dollard bevinden. Er is hierbij een verhoging
van de zwevend stof gehalten van ca. 100 mg/l mogelijk (zie figuur 16). Deze waarden treden op in de Dollard. Ter hoogte van Paap zal de verhoging van de zwevend stof gehalten
maximaal enkele tientallen mg/l bedragen. Tijdens de volgende eb zal de slibwolk zich over
een groter gebied verspreiden en verder verdunnen. De hoogste zwevend stof gehalten (max.
100 mg/l) treden dan op in de geul tussen de monding van de haven van Delfzijl en de
mond van de Dollard in overige delen van het estuarium bedraagt de verhoging van het zwevend stof gehalte enkele mg/l tot enkele tientallen mg/l.
Bij verspreiding tijdens eb worden de hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l) verwacht ter hoogte van Hond en Paap. De slibwolk wordt meegevoerd door de ebstroom en
volgt de hoofdgeul. Met de volgende vloed wordt de slibwolk richting de Dollard getransporteerd en zal zich dan tussen Paap en de mond van de Dollard bevinden. De slibwolk is dan al
behoorlijk verdund (zie figuur 15) en de maximale verhoging van het zwevend stof gehalte
bedraagt dan enkele tientallen mg/l.
Gezien voorgaande zijn alleen lokaal effecten op de vangstefficiency te verwachten, vooral
tijdens vorming van de actieve wolk. Van de typische vissoorten van habitattypen 1110, 1130
en 1140 zijn alleen Spiering, Haring (Essink, 1993) en Bot (Brandsma, 2010) gevoelig voor
effecten op het zicht. Er echter zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze vissen
(BIOCONSULT, 2008), ook indien beide verspreidingslocaties tegelijkertijd worden gebruikt.
Zeegras

De zwevend stof gehalten ter hoogte van de Groot zeegrasvelden op Paap zullen door de
verspreidingen op locatie K2 in beperkte mate kunnen worden verhoogd in de ordegrootte
van max. enkele tientallen mg/l.
Zeegras heeft in het verleden geen belangrijke rol gespeeld in het estuarium en kwam mogelijk zelfs niet in het estuarium voor. Klein zeegras is niet binnen het estuarium aanwezig. De
dichtstbijzijnde velden liggen langs de Groninger noordkust. Groot zeegras heeft zich pas in
1988 op de plaat Hond gevestigd (Erftemeijer, 2005). De omvang van de velden nam sterk
toe in de periode 1999-2004 en bereikte een maximum van 275 ha (Bos et al., 2011). Na 2007
is de omvang van de Groot zeegrasvelden sterk afgenomen. De oorzaken voor deze achteruitgang zijn niet bekend. Mogelijk spelen de klimatologische omstandigheden (strenge winters en warme lentes) een rol en kunnen de velden zich moeilijk herstellen doordat de soort
eenjarig is en afhankelijk is van een goede zaadproductie. Vertroebeling zou in theorie een
rol kunnen spelen, gezien de sterke toename van de vertroebeling in het estuarium. Uit onderzoek van Erftemeijer (2002 (geciteerd in Mulder, 2005) & 2005) blijkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat baggerwerkzaamheden negatieve invloed hebben op de zeegraspopulatie.
Bovendien valt een eerdere toename van de omvang van de zeegrasvelden samen met een
periode van verhoogde troebelheid tussen 1990 en 2000 (Merckelbach & Eysink, 2001; geciteerd in Bos et al., 2011). Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat de toegenomen troebelheid
de oorzaak van de achteruitgang is.
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Er zijn daarnaast geen aanwijzingen dat de baggerwerkzaamheden in de haven van Delfzijl
en de vaargeul Paapsand süd en het verspreiden van de specie in het verleden effect heeft
gehad op de omvang of kwaliteit van de zeegrasvelden op Paap. Dit geldt ook voor de periode waarin nog gebruik werd gemaakt van een verspreidingslocatie in de Bocht van Watum
(zie bijlage 2), op zeer korte afstand van de zeegrasvelden op Paap. In de periode 1992-2000
werd op deze locatie een aanzienlijke hoeveelheid bagger verspreid; deze periode valt samen
met de toename van de omvang van de zeegrasvelden.
Op grond van voorgaande kan worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat de
Groot zeegrasvelden op Paap negatief beïnvloed worden door het verspreiden van bagger op
locatie K2, ook indien dit tegelijkertijd met de voorgenomen activiteit gebeurd.
Conclusie

De vertroebeling die optreedt door het verspreiden van bagger op locatie K2 leidt in cumulatie met de voorgenomen activiteit niet tot wezenlijke effecten op de typische soorten van
habitattypen 1110, 1130 en 1140. Het optreden van significante cumulatieve effecten op de
kwaliteit van deze habitattypen kan dan ook worden uitgesloten.
5.2.3 VERSTORING DOOR GELUID

In figuur 32 is de verstoring van vissen die optreedt tijdens het verspreiden op locatie K2
weergegeven (verstoringscontour van 400 meter). Ook tijdens het varen van het Emder
Vaarwater naar de verspreidingslocatie en terug kan verstoring van vissen optreden over een
afstand van 400 meter van het vaartuig. Het gaat om een effect dat in ruimte en tijd beperkt
is en plaatsvindt in een gebied waarin veel scheepvaartbewegingen plaatsvinden. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen (BIOCONSULT, 2008). Dit geldt ook voor de
situatie waarin beide verspreidingslocaties tegelijkertijd worden gebruikt. Er is sprake van een
verwaarloosbaar effect. Van significante cumulatieve effecten op de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140 is geen sprake.
5.2.4 OPTISCHE VERSTORING

Vissen kunnen worden verstoord door visuele waarneming van een baggerschip of de slibwolk. De omvang van het verstoorde gebied zal kleiner zijn dan de omvang van het door
geluid verstoorde gebied. Het effect is beperkt in ruimte en tijd en beperkt zich tot de directe
omgeving van het schip en de verspreidingslocatie. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden
voor vissen. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect, ook indien locaties Dollard en K2
tegelijkertijd worden gebruikt. Van significante cumulatieve effecten op de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140 is geen sprake.
5.2.5 VERSTORING DOOR LICHT

Het is niet uitgesloten dat locatie K2 ook gedurende de nacht gebruikt wordt. Hierbij kan
verstoring door de verlichting van het baggerschip niet worden uitgesloten. Het verstoorde
gebied beperkt zich tot de directe omgeving van het baggerschip. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Het effect is verwaarloosbaar, ook indien locaties Dollard en
K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Van significante cumulatieve effecten op de kwaliteit van
habitattypen 1110, 1130 en 1140 is geen sprake.
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Figuur 32. Voor vissen verstoorde gebied (contour 400 meter) rond K2 tijdens het verspreiden van bagger op
deze locatie. Bron figuur: Google earth Pro

5.2.6 HABITATVERLIES

De permanente ingebruikname van K2 zal niet leiden tot areaalverlies van een habitattype,
maar wel tot aantasting van de aanwezige bodemfaunapopulatie en het gebruik leidt er tevens
toe dat de verspreidingslocatie minder aantrekkelijk wordt voor vissen. Er is dus sprake van
lokale aantasting van de kwaliteit van (waarschijnlijk) habitattype 1130. Daar staat tegenover
dat K6 niet langer wordt gebruikt, waardoor de bodemfaunapopulatie zich daar kan herstellen. Netto is er dus geen sprake van aantasting van de kwaliteit van habitattype 1130. Ook in
cumulatie met de voorgenomen activiteit is er geen sprake van significante cumulatieve effecten op habitattype 1130.

5.3

EFFECTEN OP VISSEN

5.3.1 VERTROEBELING
Barrièrevorming

De slibwolk die optreedt bij het verspreiden van bagger op locatie K2 reikt niet verder dan
de riviermonding van Emden en is daar al sterk verdund. Er zijn geen effecten op de zwevend stof gehalten stroomopwaarts van Emden te verwachten. De verhoogde vertroebeling
blijft ruim onder de grenswaarde van 1 g/l voor gevoelige soorten. Ook als beide verspreidingslocaties tegelijkertijd worden gebruikt zal er geen sprake zijn van barrièrevorming voor
het bereiken van de rivier de Eems. Er is geen sprake van significante cumulatieve effecten
op Fint, Zeeprik en Rivierprik.
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Effecten op zichtjagers

Dit effect kan relevant zijn voor de Fint. Rivierprik en Zeeprik zijn voor zover bekend niet
afhankelijk van hun zicht voor het jagen en zijn daardoor niet gevoelig voor een verhoogde
vertroebeling.
Finten zullen de verspreidingslocatie en de wolk met sterk verhoogde zwevend stof concentraties waarschijnlijk mijden. Op de verspreidingslocatie K2 zal bij permanent gebruik weinig
voedsel aanwezig zijn, waardoor de verspreidingslocatie geen aantrekkelijke locatie vormt
voor de Fint. Alleen in de directe omgeving van de verspreidingslocatie zal een sterke verhoging van de troebelheid optreden door vorming van een actieve wolk, waarin de zwevend
stof gehalten tot enkele duizenden mg/l kunnen oplopen. Dit duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Na enige tijd wordt een passieve wolk gevormd, waarin de zwevend stof gehalten tot
maximaal enkele honderden mg/l kunnen oplopen. Het gebied waarin verhoogde vertroebeling kan optreden is 100 km2 tot 150 km2. Bij verspreidingen tijdens vloed zal de passieve
slibwolk zich tussen Paap en de Dollard bevinden. Er is hierbij een verhoging van de zwevend stof gehalten van ca. 100 mg/l mogelijk (zie figuur 16). Deze waarden treden op in de
Dollard. Ter hoogte van Paap zal de verhoging van de zwevend stof gehalten maximaal enkele tientallen mg/l bedragen. Tijdens de volgende eb zal de slibwolk zich over een groter
gebied verspreiden en verder verdunnen. De hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l)
treden dan op in de geul tussen de monding van de haven van Delfzijl en de mond van de
Dollard in overige delen van het estuarium bedraagt de verhoging van het zwevend stof gehalte enkele mg/l tot enkele tientallen mg/l.
Bij verspreiding tijdens eb worden de hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l) verwacht ter hoogte van Hond en Paap. De slibwolk wordt meegevoerd door de ebstroom en
volgt de hoofdgeul. Met de volgende vloed wordt de slibwolk richting de Dollard getransporteerd en zal zich dan tussen Paap en de mond van de Dollard bevinden. De slibwolk is dan al
behoorlijk verdund (zie figuur 15) en de maximale verhoging van het zwevend stof gehalte
bedraagt dan enkele tientallen mg/l.
Gezien voorgaande zijn alleen lokaal effecten op de vangstefficiency te verwachten, vooral
tijdens vorming van de actieve wolk. Er echter zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor de
Fint, ook indien de verspreidingen op K2 tegelijkertijd worden uitgevoerd met de voorgenomen activiteit. Op grond daarvan kan een significant cumulatief effect op het instandhoudingsdoel voor de Fint worden uitgesloten.
5.3.2 VERSTORING DOOR GELUID

In figuur 32 is de verstoring van vissen die optreedt tijdens het verspreiden op locatie K2
weergegeven (verstoringscontour van 400 meter). Ook tijdens het varen van het Emder
Vaarwater naar de verspreidingslocatie en terug kan verstoring van vissen optreden over een
afstand van 400 meter van het vaartuig. Het effect is vooral relevant voor de Fint; Rivier- en
Zeeprik zijn minder gevoelig voor verstoring door geluid.
Het gaat om een effect dat in ruimte en tijd beperkt is en plaatsvindt in een gebied waarin
veel scheepvaartbewegingen plaatsvinden. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor
vissen (BIOCONSULT, 2008). De vaarbewegingen op het Emder Vaarwater leiden er niet
toe dat de Fint de mogelijke paaigronden in de getijdenrivier niet meer kan bereiken. Het
Emder Vaarwater is een smalle vaarweg, waar over de hele breedte verstoring door scheepvaartverkeer zou kunnen plaatsvinden. Finten en andere voor geluid gevoelige vissen kunnen
tijdens vloed de getijdenrivier echter wel bereiken via de Dollard en de Geiseleitdamm. Deze
wordt sinds 1968 niet meer onderhouden en bij Pogum is daarom sinds 1977 al geen sprake
meer van een effectieve scheiding tussen de Dollard en de Eems. Ook het deel meer westelijk van Pogum staat bij vloed gedurende vier uur onder water (Esselink et al., 2011).
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Ook als de verspreidingen op locatie K2 tegelijkertijd met de voorgenomen activiteit plaatsvinden, zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Geconcludeerd wordt dat er
geen sprake is van een significant cumulatief effect op Rivier- en Zeeprik en Fint.
5.3.3 OPTISCHE VERSTORING

Vissen kunnen worden verstoord door visuele waarneming van een baggerschip of de (actieve) slibwolk. De omvang van het verstoorde gebied zal kleiner zijn dan de omvang van het
door geluid verstoorde gebied. Het effect is beperkt in ruimte en tijd en beperkt zich tot de
directe omgeving van het schip en de verspreidingslocatie. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect, ook indien locaties Dollard en K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Van significante cumulatieve effecten op de Fint,
Zee- en Rivierprik is geen sprake.
5.3.4 VERSTORING DOOR LICHT

Het is niet uitgesloten dat locatie K2 ook gedurende de nacht gebruikt wordt. Hierbij kan
verstoring door de verlichting van het baggerschip niet worden uitgesloten. Het verstoorde
gebied beperkt zich tot de directe omgeving van het baggerschip. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Het effect is verwaarloosbaar, ook indien locaties Dollard en
K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Van significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fint, Rivier- en Zeeprik is geen sprake.
5.3.5 HABITATVERLIES

Tijdens verspreidingen zullen vissen K2 mijden. Ook buiten verspreidingen zal de locatie bij
jaarlijks gebruik weinig aantrekkelijk zijn voor vissen, omdat er weinig voedsel aanwezig zal
zijn. De verspreidingslocatie heeft geen bijzondere betekenis voor Fint, Rivier- en Zeeprik.
Er is geen sprake van een significante aantasting van de omvang van het leefgebied. Ook in
cumulatie met het gebruik van locatie Dollard is er geen sprake van significante effecten.

5.4

EFFECTEN OP ZEEZOOGDIEREN

5.4.1 VERTROEBELING
Zeehonden

Zeehonden kunnen zich goed oriënteren onder water, dankzij hun goede zicht en tastzin.
Zeehonden zijn daardoor niet erg gevoelig voor verhoogde vertroebeling. Zeehonden foerageren bovendien voor een belangrijk deel buiten het estuarium. De verspreidingslocatie K2 is
bij jaarlijks gebruik voor zeehonden niet aantrekkelijk vanwege de lage voedselbeschikbaarheid. Als zeehonden dus al worden gehinderd door de toename van de vertroebeling, die
vooral in de directe omgeving van de verspreidingslocatie groot is, dan hebben zij voldoende
alternatieve foerageermogelijkheden. Dit geldt ook indien locatie Dollard tegelijkertijd wordt
gebruikt. Er is geen sprake van significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Gewone en Grijze zeehond.
Bruinvis

Omdat de Bruinvis echolocatie gebruikt om prooien te vangen is de soort niet erg gevoelig
voor een verhoogde vertroebeling. De soort komt in lage aantallen in het middengebied van
het estuarium voor. In de Dollard wordt de soort niet waargenomen. Het gebied is niet van
betekenis voor de soort. Als de soort al gehinderd zou worden door een verhoogde vertroebeling als gevolg van de baggerspecieverspreidingen, hetgeen onwaarschijnlijk is gezien de
foerageerwijze, zijn er voor de soort voldoende alternatieve foerageermogelijkheden aanwezig. Er is geen sprake van een significant cumulatief effect op de soort.
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5.4.2 VERSTORING DOOR GELUID
Zeehonden
Bovenwatergeluid

In figuur 33 is het door bovenwatergeluid verstoorde gebied tijdens gebruik van K2 weergegeven (verstoringscontour 1500 meter). De contour raakt de wadplaten ten noorden en zuiden van de Punt van Reide. Deze platen worden als ligplaats gebruikt door de Gewone zeehond (zie figuur 25). Het is daarom mogelijk dat er enige verstoring van deze ligplaatsen
optreedt. Het oppervlak verstoord gebied is beperkt en waardoor Gewone zeehonden de
mogelijkheid hebben een alternatieve locatie te zoeken binnen de Dollard. Bij regelmatig
gebruik van K2 zal waarschijnlijk gewenning aan de aanwezigheid van het baggerschip optreden (zie hieronder), omdat het baggerschip telkens dezelfde bewegingen zal uitvoeren en
er dus sprake is van een voorspelbare verstoringsbron, waar weinig dreiging uitgaat. Er is
weliswaar sprake van een negatief, maar niet significant effect.
Ook langs het Emder Vaarwater worden kleine aantallen Gewone zeehonden aangetroffen
op ligplaatsen (BIOCONSULT, 2008). De afstand van het Emder Vaarwater tot deze ligplaatsen bedraagt enkele honderden meters. Het Emder Vaarwater kent druk scheepvaartverkeer, waaronder van baggerschepen. Het is daarom waarschijnlijk dat er sprake is van
geluidsbelasting door scheepvaartverkeer op deze ligplaatsen. Blijkbaar zijn zeehonden op
deze ligplaatsen gewend aan de aanwezigheid en het geluid van deze schepen. Er is dan ook
geen significant effect te verwachten op het gebruik van deze ligplaatsen door de vaarbewegingen van en naar K2. Omdat het verspreiden op locatie Dollard niet leidt tot verstoring
van ligplaatsen, is er ook geen sprake van significant cumulatieve effecten.
Onderwatergeluid

In de omgeving van de verspreidingslocatie komen gemiddeld 12-24 Gewone zeehonden per
2 km2 voor. Binnen het verstoorde gebied (contour 1700 m rond een baggerschip; oppervlakte 9,1 km2) kunnen hierdoor 55-109 Gewone zeehonden worden verstoord. Dit is
maximaal 0,9% van de totale populatie in de Nederlandse Waddenzee in 2011 9. Indien locatie Dollard tegelijkertijd wordt gebruikt, kan sprake zijn van een verstoring van in totaal 1,2%
van de totale populatie Gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee.

Uitgaande van het getelde aantal in 2011 in de Nederlandse Waddenzee (7821 zeehonden). 68% van
de populatie wordt tijdens tellingen gezien; dit brengt de totale omvang van de Nederlandse populatie
in 2011 op 11.500 Gewone zeehonden.

9
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Figuur 33. Gebied waarin tijdens verspreidingen van bagger op locatie K2 verstoring van Gewone zeehonden
door bovenwatergeluid kan optreden (contour 1500 meter). Bron figuur: Google earth Pro

Omdat de verspreidingen en vaarbewegingen plaatsvinden in een gebied met veel scheepvaartbewegingen, is het goed mogelijk dat Gewone zeehonden gewend zijn aan de aanwezigheid van schepen op de verspreidingslocaties en de vaarroutes en er of niet meer door verstoord raken of het gebied mijden. Bovendien is sprake van een incidenteel en tijdelijk effect,
dat voor een belangrijk deel tijdens vloed optreedt, wanneer de aantallen Gewone zeehonden
rond de ligplaatsen lager zullen zijn. Gezien de gunstige staat van instandhouding van de
soort en de positieve trend van de populatie en het geringe aandeel van de populatie dat mogelijk verstoord wordt, kan een significant cumulatief effect op het instandhoudingsdoel voor
de Gewone zeehond worden uitgesloten.
De kans op verstoring van Grijze zeehonden is nog geringer. Momenteel wordt het EemsDollard estuarium nauwelijks gebruikt door Grijze zeehonden en leidt het onderwatergeluid
van de baggerschepen in de Dollard en op de vaarroutes niet significant cumulatieve effecten
op het instandhoudingsdoel. Vanwege het ontbreken van geschikte voortplantingslocaties, is
het onwaarschijnlijk dat het belang van het Nederlandse deel van het estuarium in de toekomst wezenlijk zal toenemen bij verdere groei van de populatie. Ook bij wijziging van de
instandhoudingsdoelstelling en uitbreiding van de populatie is daarom geen significant cumulatief effect op de Grijze zeehond te verwachten.
Bruinvissen

Bruinvissen zullen niet worden verstoord door het bovenwatergeluid van baggerschepen,
daar de soort niet op het land komt en alleen incidenteel de kop boven het water uitsteekt.
Onderwatergeluid van baggerschepen kan wel tot verstoring leiden. Hierbij wordt uitgegaan
van een verstoringsafstand van 1.000 meter.
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De Dollard heeft een marginale betekenis voor de Bruinvis als leefgebied. De kans op het
optreden van verstoring door het geluid van een sleephopperzuiger op de verspreidingslocaties K2 of Dollard is dan ook uiterst klein. Op de vaarroutes naar de verspreidingslocaties
kan incidentele verstoring van individuele exemplaren niet worden uitgesloten. Dit heeft
geen gevolgen voor de populatie van Natura 2000-gebied Wattenmeer of Noordzeekustzone.
Er is sprake van een verwaarloosbaar cumulatief effect, dat geen gevolgen heeft voor de
instandhoudingsdoelen voor de Bruinvis.
5.4.3 OPTISCHE VERSTORING
Zeehonden

Verstoring door aanwezigheid van baggerschepen zal tegelijkertijd met verstoring door geluid
optreden. Voor zowel verstoring door bovenwater- als onderwatergeluid is reeds geconcludeerd dat significante cumulatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor
de optische verstoring.
Bruinvissen

Verstoring door aanwezigheid van baggerschepen treedt gelijk op met de verstoring door
geluid. De mate van verstoring zal dan ook gelijk zijn. Hiervoor is geconcludeerd dat de verstoring door geluid niet leidt tot significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen. Deze conclusie geldt ook voor optische verstoring.
5.4.4 VERSTORING DOOR LICHT

De lichtuitstraling naar de omgeving is bij gebruik van verlichting op het dek van schepen is
beperkt en de omvang van het verstoorde gebied bedraagt 3 ha. De zeehondenligplaatsen
liggen op geruime afstand van de verspreidingslocatie K2, het Emder Vaarwater en de vaarroute tussen de haven en de verspreidingslocatie en zullen niet worden beïnvloed door de
verlichting van de baggerschepen. Ook in cumulatie met de voorgenomen activiteit is er geen
sprake van negatieve effecten.
Het is niet uitgesloten dat de verlichting van schepen ook in het water zichtbaar is. Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de omvang van het door geluid verstoorde
gebied. Hierdoor is zeker dat er voor zeehonden en Bruinvissen voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en onverstoord gebied resteert. Significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen kunnen met zekerheid worden uitgesloten.
5.4.5 HABITATVERLIES
Gewone zeehond

Regelmatig gebruik van verspreidingslocatie K2 zal er toe leiden dat de locatie arm wordt aan
bodemfauna en vissen. Hierdoor is het gebied niet langer aantrekkelijk voor Gewone zeehonden. Zij foerageren echter voor een belangrijk deel buiten het estuarium. Bovendien staat
tegenover de ingebruikname van K2 het staken van het gebruik van K6. Hier kan de bodemfaunapopulatie en visfauna zich herstellen.
Zoals in paragraaf 5.5.2 kan het gebruik van de verspreidingslocatie tot verstoring van Gewone zeehonden leiden. Vanwege de uitwijkmogelijkheden en mogelijke gewenning die optreedt, is echter geen sprake van een significant effect op de omvang van het leefgebied.
Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat het gebruik van K2 ook in cumulatie met
de voorgenomen activiteit niet leidt tot significante effecten op de omvang of kwaliteit van
het leefgebied van de Gewone zeehond.
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Grijze zeehond

De verspreidingslocaties hebben voor de Grijze zeehond geen betekenis als leefgebied. Van
aantasting van omvang of de kwaliteit van het leefgebied is dan ook geen sprake.
Bruinvis

De Dollard heeft een marginale betekenis voor de Bruinvis als leefgebied. De kans op het
optreden van verstoring door de aanwezigheid van een sleephopperzuiger op de verspreidingslocaties K2 of Dollard is dan ook uiterst klein. Op de vaarroutes naar de verspreidingslocaties kan incidentele verstoring van individuele exemplaren niet worden uitgesloten.
Dit heeft geen gevolgen voor de populatie van Natura 2000-gebied Wattenmeer of Noordzeekustzone of de omvang en kwaliteit van het leefgebied. Er is sprake van een verwaarloosbaar cumulatief effect, dat geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen voor de
Bruinvis.

5.5

EFFECTEN OP VOGELS

5.5.1 VERTROEBELING
Effecten op foerageersucces

Vooral de zichtjagers die onder water hun prooi achtervolgen, zoals Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Fuut, Roodkeelduiker en Parelduiker (Consulmij, 2007) worden mogelijk gehinderd door het verminderd gezichtsvermogen. Tegelijkertijd zullen hun prooidieren de vogels
minder snel opmerken. In de omgeving de verspreidingslocaties en de haven van Delfzijl
komen deze soorten nauwelijks voor (zie ook bijlage 3). De aantallen visetende vogels in de
Dollard zijn laag (Werkgroep Dollard, 2001). Hierdoor kunnen significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fuut, Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote en Middelste zaagbek worden uitgesloten.
5.5.2 VERSTORING DOOR GELUID EN AANWEZIGHEID

Voor de verstoring door geluid en aanwezigheid van het baggerschip wordt een verstoringsafstand van 500 meter aangehouden. Binnen het verstoorde gebied komen open water en
mogelijk ook droogvallende platen voor (beperkte oppervlakte) (zie figuur 34). De verstoring
is tijdelijk en de omvang van het verstoorde gebied is gering. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels.
Tijdens het varen van en naar de verspreidingslocatie kan ook verstoring optreden. Op het
open water van de Dollard zullen de dichtheden van vogels laag zijn, in het gebied komen
weinig visetende vogels voor. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels aanwezig.
Langs het Emder Vaarwater zijn droogvallende platen en mogelijk ook hvp's en broedgebieden gelegen. De vogels die hier voorkomen, zullen echter gewend zijn aan de aanwezigheid
en de geluidsbelasting van schepen. Hierdoor is verstoring niet te verwachten.
Geconcludeerd wordt dat het gebruik van locatie K2 op zichzelf en in cumulatie met de
voorgenomen activiteit niet tot significante cumulatieve effecten op vogels leidt.
5.5.3 VERSTORING DOOR LICHT

De lichtuitstraling naar de omgeving is bij gebruik van verlichting op het dek van schepen is
beperkt en de omvang van het verstoorde gebied bedraagt 3 ha. Het gaat om een effect dat
zeer gering is in omvang en tijd en optreedt in een gebied met veel scheepvaartbewegingen.
Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels. Het effect is verwaarloosbaar, ook in
cumulatie met de voorgenomen activiteit. Van significante effecten is geen sprake.
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5.5.4 HABITATVERLIES

Door regelmatig gebruik van locatie K2 zal de verspreidingslocatie minder aantrekkelijk
worden voor vogels, omdat er weinig voedsel beschikbaar is. Andere vogels, zoals meeuwen,
zouden misschien aangetrokken kunnen worden door het verspreiden van bagger op de verspreidingslocatie. Tegenover het gebruik van locatie K2 staat het niet meer verspreiden van
bagger op locatie K6. Netto is er daarmee geen sprake van areaalverlies van leefgebied van
vogels. Ook in cumulatie met de voorgenomen activiteit is er geen sprake van effecten op de
omvang van het leefgebied van vogels.

Figuur 34. Gebied waarin tijdens verspreidingen van bagger op locatie K2 verstoring van vogels door bovenwatergeluid kan optreden (contour 500 meter). Bron figuur: Google earth Pro

5.6

EFFECTEN OP SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

5.6.1 MACROALGEN

Macroalgen komen litoraal voor en worden op verspreidingslocaties zelf dus niet beïnvloed.
Fotosynthese vindt voornamelijk plaats tijdens laagwater en daardoor worden deze organismen niet of nauwelijks door vertroebeling beïnvloed. Significante cumulatieve effecten kunnen worden uitgesloten.
5.6.2 MICROALGEN EN DIERLIJK PLANKTON
Gevoeligheid plankton

Een verhoogd gehalte van zwevend stof en toename van de troebelheid kan de primaire
productie beïnvloeden indien de activiteiten plaatsvinden in de periode met de hoogste al98
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genbloei; het kan de kieuwen van dierlijk plankton verstoppen met in het ergste geval dood
tot gevolg en kan de soortensamenstelling van plantaardig en dierlijk plankton beïnvloeden
(Consulmij, 2007).
Effectbeoordeling

Door de actieve wolk die ontstaat bij het verspreiden op de verspreidingslocaties zullen microalgen en plankton gedood worden. Het betreft hier lokale en kortdurende effecten. Ook
als gevolg van de passieve wolk, waarin de zwevend stof concentraties met ca. 100 mg/l
kunnen worden verhoogd, kunnen negatieve effecten op plankton optreden.
De concentratie zwevend stof in het Eems-Dolllard gebied is van nature hoog en variabel.
Wat betreft de primaire productie en het voorkomen van dierlijk plankton is vooral het buitengebied van het estuarium van belang. Juist in dit buitengebied is sprake van een afname
van de hoeveelheid verspreide bagger, omdat locatie K6 (nabij de Eemshaven) bij ingebruikname van locatie K2 niet meer zal worden gebruikt. Door ingebruikname van locatie
K2 zal de negatieve invloed van de Duitse baggerwerkzaamheden op de primaire productie
in het estuarium afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Hoe dieper in het estuarium,
hoe lager de primaire productie en de dichtheden van dierlijk plankton. De grootste vertroebeling als gevolg van het verspreiden van bagger op locaties Dollard en K2 treedt op in de
Dollard, een gebied dat minder van belang is voor de primaire productie en de biomassa
zoöplankton van het estuarium in het geheel. Bovendien wordt de primaire productie in de
Dollard voornamelijk bepaald door de primaire producenten op de wadplaten, die tijdens eb
het productiefst zijn en daardoor minder gevoelig zijn voor verhoogde vertroebeling. Daarnaast wordt een deel van de baggerspecie in het najaar en de winter en daarmee buiten het
(belangrijkste) groeiseizoen van algen en dierlijk plankton verspreid. Dit zal ook voor het
gebruik van locatie K2 gelden. Op grond van voorgaande kunnen significante cumulatieve
effecten op de primaire productie en dierlijk plankton in het Eems-Dollard estuarium worden uitgesloten.
5.6.3 BODEMFAUNA

In het estuarium zijn op drie locaties mossel- en kokkelbanken aanwezig. Het betreft de platen Voolhok, Hond en Paap. De dichtheid van bodemfauna in geulen is laag.
Door de grote stroomsnelheid en het geringe voedselaanbod zal de dichtheid van bodemfauna in de geulen laag zijn. Bij regelmatig gebruik zal de bodemfaunapopulatie op locatie K2
sterk afnemen en mogelijk geheel verdwijnen. Dit is ook gebeurd op locatie Dollard. Daartegenover staat het staken van het gebruik van locatie K6, waar de bodemfaunapopulatie zich
zal kunnen herstellen. De vertroebeling op de verspreidingslocaties zal niet zorgen voor negatieve effecten op bodemfauna.
Het verspreiden van bagger op locaties Dollard en K2 zal leiden tot een verhoging van de
vertroebeling, welke ook rond Paap en mogelijk ook Hond zal optreden. Bij verspreidingen
tijdens eb worden de hoogste zwevend stof gehalten (max. 100 mg/l) verwacht ter hoogte
van Hond en Paap. De slibwolk wordt meegevoerd door de ebstroom en volgt de hoofdgeul.
De platen zelf worden daardoor niet of nauwelijks door de slibwolk beïnvloed. Met de volgende vloed wordt de slibwolk richting de Dollard getransporteerd en zal zich dan tussen
Paap en de mond van de Dollard bevinden. De slibwolk is dan al behoorlijk verdund (zie
figuur 15).
Bij verspreidingen tijdens vloed worden de hoogste zwevend stof gehalten verwacht in de
Dollard. Ook op Paap is sprake van een beperkte verhoging van de zwevend stof gehalten, in
de ordegrootte van max. enkele tientallen mg/l. Tijdens de volgende eb wordt de slibwolk
getransporteerd richting het buitengebied van het estuarium. De hoogste zwevend stof gehalten worden dan verwacht in het gebied tussen de havenmond van Delfzijl en de mond van
de Dollard. Omdat de slibwolk de ebstroom volgt, worden de platen Hond en Paap niet of
nauwelijks beïnvloed (zie figuur 16).
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Uit voorgaande beschrijving van de verspreiding van de slibwolk en figuren 15 en 16 blijkt
dat de zwevend stof gehalten ter hoogte van de schelpdierbanken op Hond en Paap maar in
beperkte mate worden verhoogd in de ordegrootte van max. enkel tientallen mg/l. De zwevend stof gehalten zullen daardoor ruim onder 250 mg/l blijven, ook indien locatie Dollard
en K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Onder deze omstandigheden is groei van schelpdieren
mogelijk.
Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat het optreden van significante cumulatieve
effecten op bodemfauna kan worden uitgesloten.
5.6.4 EFFECTEN OP VOEDSELAANBOD VISSEN, VOGELS EN ZEEZOOGDIEREN

In voorgaande paragrafen is geconcludeerd dat significante effecten op de primaire productie, macroalgen, bodemfauna en vissen kunnen worden uitgesloten. Het voedselaanbod voor
vissen, vogels en zeezoogdieren zal dan ook niet wezenlijk worden aangetast. Significante
cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden uitgesloten.
5.6.5 LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN EN RUST

De aanwezigheid, het geluid en de verlichting van baggerschepen in de haven, vaargeulen en
op de verspreidingslocaties leidt niet tot aantasting van landschappelijke waarden en rust. De
werkzaamheden vinden plaats in het gebied met intensief scheepvaartverkeer.
5.6.6 MORFOLOGISCHE EN ABIOTISCHE EIGENSCHAPPEN

Effecten op sedimentatie, vertroebeling en zwevend stof gehalte zijn al behandeld in §.5.2.1.

5.7

CONCLUSIE
In tabel 20 en 21 worden de conclusies met betrekking tot het wel of niet optreden van significante cumulatieve effecten als gevolg van het voorzetten van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl en het verspreiden van bagger op locatie K2
op de beschermde waarden samengevat.
Significant cumulatief effect?

Activiteit

Effect

Habitattypen

Vogels

Vissen

Zeezoogdieren

Bodemfauna

Algen en
plankton

Overige
systeemeigenschappen

Verstoring door
nee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
nee
Scheepgeluid
vaart van
Optische
en naar
verstonee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
nee
verspreiring
dingsloVerstocatie
ring door
nee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
nee
licht
Tabel 20. Conclusies met betrekking tot het optreden van significante effecten op de beschermde waarden van
Natura 2000-gebieden Waddenzee, Waddenmeer, Hund und Paapsand en Unter- und Auβenems als gevolg van
de scheepvaartbewegingen van en naar de verspreidingslocaties Dollard en K2. n.v.t.= niet van toepassing
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Significant cumulatief effect?
Activiteit

Baggeren,
verspreiden/
agiteren

Effect

Habitattypen

Vogels

Vissen

Zeezoogdieren

Bodemfauna

Algen en
plankton

Overige
systeemeigenschappen

Vertroebeling

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

Verstoring door
geluid
Optische
verstoring
Verstoring door
licht
Habitatverlies

Tabel 21. Conclusies met betrekking tot het optreden van significante cumulatieve effecten op de beschermde
waarden van Natura 2000-gebieden Waddenzee, Waddenmeer, Hund und Paapsand en Unter- und Auβenems als
gevolg van baggeren, verspreiden (locatie Dollard en K2) en agiteren. n.v.t.= niet van toepassing
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6

MITIGATIE
Omdat uit de beoordeling van de effecten van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de
haven en vaargeul bij Delfzijl blijkt dat deze activiteit, op zichzelf of in cumulatie met andere
activiteiten, niet leidt tot significante effecten, is er geen noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen.
Ondanks het ontbreken van een noodzaak voelt GSP zich, vanwege de slechte staat van het
estuarium en de getijdenrivier, welke voornamelijk veroorzaakt is door de grote antropogene
invloed op en ingrepen in dit gebied, verantwoordelijk om effecten op het ecologisch functioneren van het estuarium zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Daarom zal GSP
zich inspannen om het bulkverspreiden op locatie Dollard in de bloeiperiode van fyto- en
zoöplankton in het voorjaar zoveel mogelijk te beperken. Het betreft de maanden maart en
april. In plaats van te verspreiden op locatie Dollard zal het slib in die maanden zoveel mogelijk in de haven zelf worden verplaatst of verspreid, waarna het vervolgens met behulp van
agitatie de haven kan worden uitgewerkt. Agitatie is een meer natuurlijke wijze van verspreiden, waarbij geen resuspensie van slib optreedt en daardoor ook geen sprake is van een langdurige verhoging van het zwevend stof gehalte.
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7

SAMENVATTING

7.1

AANLEIDING
In de onderhavige Passende Beoordeling zijn de effecten van de reguliere baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl beoordeeld. De Natuurbeschermingswetvergunningen voor deze activiteiten lopen binnenkort af. Voor de komende jaren worden respectievelijk door GSP en RWS de volgende hoeveelheden aangevraagd:
Onderhoudsbaggerwerkzaamheden haven:
 Verspreiding op verspreidingslocatie Dollard: 400.000 (beun-m3)
 Verspreiding met behulp van agitatiemethode Airset: 1.600.000 m3 (in situ)
Onderhoudsbaggerwerkzaamheden vaargeul:
 Verspreiding op verspreidingslocatie Dollard: 60.000 m3 (beun-m3)
 Verspreiding met behulp van agitatiemethode/Airset: 200.000 m3 (in situ)
In de Passende Beoordeling is uitgegaan van de aangevraagde hoeveelheden.

7.2

EFFECTENBEOORDELING

7.2.1 HABITATTYPEN

In de Passende Beoordeling zijn de effecten van vertroebeling, verandering in sedimentsamenstelling, verstoring door geluid, licht en optische verstoring en habitatverlies op habitattypen onderzocht. Hieronder wordt per effect een korte toelichting gegeven.
Vertroebeling

Dit effect is met name relevant voor typische soorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140
die in het estuarium kunnen voorkomen. Vanwege het jarenlange gebruik van locatie Dollard
zullen effecten met name op grotere afstand van de verspreidingslocatie kunnen optreden.
Ter hoogte van Paap, waar Groot zeegrasvelden en schelpdierbanken voorkomen, is sprake
van een beperkte verhoging van de zwevend stof gehalten van maximaal enkele tientallen
mg/l. Gezien de heersende relatief lage achtergrondwaarden zal de totale vertroebeling ter
hoogte van Paap beperkt blijven. Onder deze omstandigheden is groei van schelpdieren mogelijk; negatieve effecten worden daarom niet verwacht. Er zijn geen aanwijzingen dat de
Groot zeegrasvelden op Paap in het verleden negatief zijn beïnvloed door een verhoogde
vertroebeling. Daarom worden ook geen negatieve effecten op zeegras verwacht.
De verhoogde vertroebeling zou een barrière kunnen vormen voor trekvissen voor het bereiken van de paaigronden. Ter hoogte van de riviermonding van Emden is echter sprake
van een zeer beperkte verhoging van de zwevend stof gehalten. De gehalten blijven ver onder de grenswaarde van 1 g/l. Van barrièrevorming zal daardoor geen sprake zijn.
Vertroebeling kan verder negatieve effecten op zichtjagende vissen hebben. Het zal echter
gaan om zeer lokale effecten, die vooral tijdens de vorming van de actieve wolk kunnen optreden. Er zijn bovendien voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Er is geen sprake
van een negatief effect.
Agitatie wordt toegepast bij afgaand water. Het is een meer natuurlijke wijze van verspreiden.
De vertroebeling die bij het toepassen van deze methode optreedt, zal minder groot zijn en
minder lang aanhouden dan de vertroebeling als gevolg van bulkverspreiden. De slibwolk
wordt meegevoerd met de ebstroom en zal de zeegrasvelden en de schelpdierbanken op
Paap daardoor niet beïnvloeden.
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Conclusie

De vertroebeling die optreedt als gevolg van het bulkverspreiden op locatie Dollard en de
agitatie in de haven en vaargeul leidt niet tot negatieve effecten op typische soorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140. Er is geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van deze
habitattypen.
Verandering sedimentsamenstelling

Er is sprake van voortzetting van de huidige baggerpraktijk en in de toekomstige situatie
treden daarin geen wezenlijke veranderingen op. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de onderhoudsbaggerwerkzaamheden leiden tot wezenlijke veranderingen in de sedimentsamenstelling in het estuarium.
Verstoring door geluid

Dit effect is alleen relevant voor typische vissoorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140.
Het gaat om een effect dat een beperkte invloedssfeer en een incidenteel karakter heeft. Er
blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen en er is geen sprake van barrièrewerking.
Gevoelige soorten zullen het gebied rond de haven en vaargeul mogelijk geheel mijden en
worden dus niet verstoord door de baggerwerkzaamheden. Geconcludeerd wordt, dat er
geen sprake is van negatieve effecten op vissen. Hiermee kan het optreden van verslechtering
van de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140 worden uitgesloten.
Optische verstoring

Dit effect is alleen relevant voor typische vissoorten van habitattypen 1110, 1130 en 1140.
De invloedssfeer van dit effect zal kleiner zijn dan het door geluid verstoorde gebied. Eventuele verstoring zal minimaal zijn. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten.
Verstoring door licht

Het potentieel door licht verstoorde gebied is gering van omvang. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Er is geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van
habitattypen 1110, 1130 en 1140.
Habitatverlies

Gezien het jarenlange gebruik van de verspreidingslocatie zal het gebied een sterke verarmde
bodemfaunapopulatie en visfauna hebben. Omdat sprake is van continuering van de bestaande situatie, is er geen sprake van habitatverlies.
7.2.2 EFFECTEN OP VISSEN
Vertroebeling

De Eems vormt een potentiële intrekplaats voor Fint, Zee- en Rivierprik. Ter hoogte van de
riviermonding van Emden is sprake van een zeer beperkte verhoging van de zwevend stof
gehalten. De gehalten blijven ver onder de grenswaarde van 1 g/l. Van barrièrevorming zal
daardoor geen sprake zijn. Er is geen sprake van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fint, Zee- en Rivierprik.
Voor de Rivierprik vormt daarnaast ook het Eemskanaal een intreklocatie voor het bereiken
van de paaigronden in de Drentsche Aa. De sterke vertroebeling die optreedt in de haven bij
het toepassen van agitatie kan de intrek verhinderen. Ook in de periode dat er agitatie is toegepast in de haven is echter in de Drentsche Aa succesvolle paai vastgesteld van de Rivierprik. Verder wordt er tijdens de belangrijkste periode in de trekperiode niet 24/7 in de haven
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geagiteerd, waardoor er vensters worden gecreëerd voor trekvissen als de Rivierprik om het
Eemskanaal in te trekken. Op basis hiervan kan het optreden van een significant effect worden uitgesloten.
Vertroebeling kan verder invloed hebben op het foerageersucces van de Fint. Het zal echter
gaan om zeer lokale effecten, die vooral tijdens de vorming van de actieve wolk kunnen optreden. Er zijn bovendien voldoende uitwijkmogelijkheden. Er is geen sprake van een negatief effect op het instandhoudingsdoel.
Verstoring door geluid

Dit effect is met name relevant voor de Fint. Het gaat om een effect dat een beperkte invloedssfeer en een incidenteel karakter heeft. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden en
er is geen sprake van barrièrewerking voor de trek op de getijdenrivier. Gevoelige soorten
zoals de Fint zullen het gebied rond de haven en vaargeul mogelijk geheel mijden en worden
dus niet verstoord door de baggerwerkzaamheden. Er is geen sprake van een negatief effect.
Optische verstoring

De invloedssfeer van dit effect zal kleiner zijn dan het door geluid verstoorde gebied. Eventuele verstoring zal minimaal zijn. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten.
Verstoring door licht

Het potentieel door licht verstoorde gebied is gering van omvang. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Er is geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van het
leefgebied van Rivier-, Zeeprik en Fint.
Habitatverlies

Omdat sprake is van continuering van de bestaande situatie, is er geen sprake van habitatverlies voor Fint, Rivier- en Zeeprik.
7.2.3 EFFECTEN OP ZEEZOOGDIEREN
Vertroebeling
Zeehonden

Zeehonden zijn niet erg gevoelig voor verhoogde vertroebeling. Zeehonden foerageren bovendien voor een belangrijk deel buiten het estuarium. Als zeehonden dus al worden gehinderd door de toename van de vertroebeling, dan hebben zij voldoende alternatieve foerageermogelijkheden. Er is geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Gewone en Grijze zeehond.
Bruinvis

Omdat de Bruinvis echolocatie gebruikt om prooien te vangen is de soort niet erg gevoelig
voor een verhoogde vertroebeling. Het estuarium is van marginale betekenis voor de soort.
Als de soort al gehinderd zou worden door een verhoogde vertroebeling als gevolg van de
baggerspecieverspreidingen, hetgeen onwaarschijnlijk is gezien de foerageerwijze, zijn er voor
de soort voldoende alternatieve foerageermogelijkheden aanwezig.
Verstoring door geluid
Zeehonden

Verstoring door bovenwatergeluid

De verstoringscontour voor verstoring door bovenwatergeluid reikt niet tot aan ligplaatsen
van de Gewone zeehond in de Dollard. Verstoring is dus niet aan de orde.
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De Dollard is niet van belang als leefgebied van de Grijze zeehond, ook voor deze soort zijn
geen effecten te verwachten.
Verstoring door onderwatergeluid

In het door onderwatergeluid verstoorde gebied komen gemiddeld maximaal 36 Gewone
zeehonden voor. Dit betreft 0,3% van de totale populatie van de Gewone zeehond in de
Nederlandse Waddenzee. Het is echter goed mogelijk dat zeehonden reeds gewend zijn aan
de aanwezigheid van baggerschepen op de vaarroutes en op de verspreidingslocatie, omdat
het gaat om voortzetting van gebruik dat al sinds langere tijd plaatsvindt. Een significant
effect op de Gewone zeehond kan worden uitgesloten.
Omdat het middengebied van het estuarium en de Dollard hooguit van marginale betekenis
is als leefgebied van de Grijze zeehond kunnen negatieve effecten op deze soort worden
uitgesloten.
Bruinvis

Het estuarium heeft een marginale betekenis voor de Bruinvis als leefgebied. De kans op het
optreden van verstoring door de aanwezigheid van een sleephopperzuiger op de verspreidingslocatie Dollard, in de haven en op de vaarroutes is dan ook uiterst klein. Eventuele
verstoring van deze individuen heeft geen gevolgen voor de populatie van Natura 2000gebied Wattenmeer of Noordzeekustzone. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect.
Optische verstoring
Zeehonden

Verstoring door aanwezigheid van een baggerschip zal tegelijkertijd met verstoring door
geluid optreden. Hiervoor is reeds geconcludeerd dat significante effecten kunnen worden
uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de optische verstoring door het baggerschip.
Bruinvissen

Verstoring door aanwezigheid van het baggerschip treedt gelijk op met de verstoring door
geluid. Hiervoor is geconcludeerd dat de verstoring door geluid niet leidt tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen. Deze conclusie geldt ook voor optische verstoring.
Verstoring door licht

Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de omvang van het door geluid
verstoorde gebied. Hierdoor is zeker dat er voor zeehonden en Bruinvissen voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en onverstoord gebied resteert. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen kunnen met zekerheid worden uitgesloten.
Habitatverlies

Het voorzetten van de huidige praktijk van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl leidt niet tot verlies van leefgebied van zeehonden of Bruinvissen.
7.2.4 EFFECTEN OP VOGELS
Vertroebeling

Vooral de zichtjagers die onder water hun prooi achtervolgen, zoals Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Fuut, Roodkeelduiker en Parelduiker (Consulmij, 2007) worden mogelijk gehinderd door het verminderd gezichtsvermogen. Tegelijkertijd zullen hun prooidieren de vogels
minder snel opmerken. In de omgeving van de haven van Delfzijl en de verspreidingslocatie
komen deze soorten nauwelijks voor. De aantallen visetende vogels in de Dollard zijn laag
(Werkgroep Dollard, 2001). Hierdoor kunnen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fuut, Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote en Middelste zaagbek worden uitgesloten.
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Verstoring door geluid en aanwezigheid
Bulkverspreiden

Tijdens het verspreiden van baggerspecie kan op de verspreidingslocatie sprake zijn van tijdelijk verstoring van vogels. De omvang van het verstoorde gebied is zeer gering en verwaarloosbaar in vergelijking tot de totale oppervlakte van droogvallende platen in de Dollard.
Tijdens het varen van en naar de verspreidingslocatie kan ook verstoring optreden. Op het
open water van de Dollard zullen de dichtheden van vogels laag zijn, in het gebied komen
weinig visetende vogels voor. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels aanwezig.
Op basis van voorgaande kan een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen
voor vogels voor Natura 2000-gebied Waddenzee.
Agitatie

De agitatiemethode wordt in de haven en op locatie Paapsand süd tijdens afgaand water
ingezet. Het verstoorde gebied is beperkt tot de directe omgeving van de haven en de haven
zelf. Binnen dit gebied komen rustgebieden, foerageergebieden en broedgebieden voor. Deze
vogels zullen echter gewend zijn aan de aanwezigheid en het geluid van (bagger)schepen.
Verstoring van deze vogels is daarom uitgesloten.
Verstoring door licht

Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de omvang van het door geluid
verstoorde gebied. Hierdoor is zeker dat er voor vogels voldoende uitwijkmogelijkheden zijn
en onverstoord gebied resteert. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen kunnen met
zekerheid worden uitgesloten.
Habitatverlies

Het voorzetten van de huidige praktijk van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Delfzijl leidt niet tot verlies van leefgebied van vogels.
7.2.5 EFFECTEN OP SYSTEEMEIGENSCHAPPEN
Macroalgen

Macroalgen komen litoraal voor en worden op verspreidingslocaties zelf dus niet beïnvloed.
Fotosynthese vindt voornamelijk plaats tijdens laagwater en daardoor worden deze organismen niet of nauwelijks door vertroebeling beïnvloed.
Microalgen en dierlijk plankton
Bulkverspreiden

Door de actieve wolk die ontstaat bij het verspreiden zullen microalgen en dierlijk plankton
worden gedood. Het betreft een lokaal en kortdurend effect, in een gebied waarin de primaire productie van nature laag is en de dichtheden van zoöplankton ook laag zijn in vergelijking
tot de rest van het estuarium. De vorming van een passieve wolk kan door langduriger verhoogde vertroebeling ook negatieve effecten hebben op de primaire productie en dierlijk
plankton. De grootste vertroebeling treedt echter op in de Dollard, waar de primaire productie hoofdzakelijk wordt bepaald door het microfytobenthos op de platen. Deze producenten
zijn het productiefst tijdens laagwater en zijn daardoor minder gevoelig voor een verhoogde
vertroebeling. In de overige delen van het estuarium is de invloed van de verspreidingen op
locatie Dollard op de zwevend stof gehalten veel geringer. De hoeveelheid slib die jaarlijks
verspreid zal worden is beperkt en bedraagt maximaal 460.000 m3. De verspreidingen vinden
verspreid over het jaar plaats, waardoor het per aaneengesloten periode om relatief kleine
hoeveelheden zal gaan. Dit betekent ook dat de mate van verhoging van de vertroebeling en
de vertroebelingsduur telkens beperkt zijn. Een aanzienlijk deel van de verspreidingen vindt
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bovendien buiten de het groeiseizoen plaats. Op basis hiervan kan het optreden van significante effecten op de biomassa van fyto- en zoöplankton in het estuarium als gevolg van het
verspreiden van maximaal 460.000 m3 slib op locatie Dollard worden uitgesloten.
Agitatie

De Airset wordt tijdens afgaand water ingezet. De slibwolk die ontstaat wordt via de geulen
afgevoerd. Vooral in de directe omgeving van het vaartuig treedt sterke vertroebeling op. Er
treedt snel verdunning van de slibwolk op, de vertroebeling neemt sterk af op enkele honderden meters van het vaartuig. Bij het verspreiden door middel van agitatie treedt bovendien geen resupsensie van slib op; er ontstaat dus geen passieve wolk. Agitatie is daarom een
meer natuurlijke wijze van bagger verspreiden dan bulkverspreiden.
Op basis van de ervaringen met de Airset wordt ingeschat dat vooral door de sterke vertroebeling in de directe omgeving van het vaartuig plankton kan worden ingevangen en gedood.
Er treedt echter snel verdunning van de slibwolk op, waardoor het effect beperkt blijft tot
een gebied met geringe oppervlakte. Daarom worden ook indien de Airset in het voorjaar
wordt ingezet geen significante effecten op de primaire productie en de biomassa van zooplankton in het estuarium als geheel verwacht.
Bodemfauna

Effecten op bodemfauna zijn reeds behandeld als zijnde onderdeel van habitattypen 1110,
1130 en 1140. Er is geconcludeerd dat er geen sprake is van significante effecten.
Voedselaanbod

Het voedselaanbod voor vissen, vogels en zeezoogdieren zal niet wezenlijk worden beïnvloed door de baggerwerkzaamheden.
Landschappelijke waarden en rust

De aanwezigheid, het geluid en de verlichting van baggerschepen in de haven, vaargeul en op
de verspreidingslocatie leidt niet tot aantasting van landschappelijke waarden en rust. Er is
sprake van voortzetting van de huidige baggerpraktijk en de werkzaamheden vinden plaats in
het gebied met intensief scheepvaartverkeer.

7.3

EFFECTEN VOORGENOMEN ACTIVITEIT IN CUMULATIE MET GEBRUIK LOCATIE K2
Er zal jaarlijks gemiddeld ca. 1 miljoen m3 bagger uit het Emder Vaarwater worden verspreid
op locatie K2 (zie figuur 14). Tot voor kort werden hiervoor drie verspreidingslocaties nabij
de Eemshaven gebruikt. Een van deze locaties is al enige jaren niet meer in gebruik en zal
ook in de toekomst niet meer worden gebruikt. Daarvoor in de plaats wordt locatie K2 ingericht. De te verspreiden bagger bestaat voornamelijk uit slib. Er kan zowel tijdens eb als
vloed worden verspreid, maar een groot deel van de verspreidingen vindt waarschijnlijk tijdens vloed plaats (BIOCONSULT, 2008).

7.3.1 EFFECTEN OP HABITATTYPEN
Vertroebeling
Bodemfauna

De zwevend stof gehalten zullen ter hoogte van de schelpdierbanken op Hond en Paap maar
in beperkte mate worden verhoogd in de ordegrootte van max. enkele tientallen mg/l. De
zwevend stof gehalten zullen daardoor ruim onder 250 mg/l blijven, ook indien locatie Dollard en K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Onder deze omstandigheden is groei van schelpdieren mogelijk.
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Vissen

Ook voor het verspreiden van bagger op locatie K2 geldt dat de slibwolk niet verder reikt
dan de riviermonding van Emden en daar al sterk verdund is. Er zijn geen effecten op de
zwevend stof gehalten stroomopwaarts van Emden te verwachten. De verhoogde vertroebeling blijft ruim onder de grenswaarde van 1 g/l voor gevoelige soorten. Ook als beide verspreidingslocaties tegelijkertijd worden gebruikt zal er geen sprake zijn van barrièrevorming
voor het bereiken van de rivier de Eems.
Er zijn alleen lokaal effecten op de vangstefficiency van zichtjagende vissen te verwachten,
vooral tijdens vorming van de actieve wolk. Er echter zijn voldoende uitwijkmogelijkheden
voor deze vissen (BIOCONSULT, 2008), ook indien beide verspreidingslocaties tegelijkertijd
worden gebruikt.
Zeegras

De zwevend stof gehalten ter hoogte van de Groot zeegrasvelden op Paap zullen door de
verspreidingen op locatie K2 in beperkte mate kunnen worden verhoogd in de ordegrootte
van max. enkele tientallen mg/l. Gezien de heersende relatief lage achtergrondwaarden zal de
totale vertroebeling ter hoogte van Paap beperkt blijven. Daarom worden geen negatieve
cumulatieve effecten op zeegras verwacht.
Verstoring door geluid

Het gaat om een effect dat in ruimte en tijd beperkt is en plaatsvindt in een gebied waarin
veel scheepvaartbewegingen plaatsvinden. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor
vissen (BIOCONSULT, 2008). Dit geldt ook voor de situatie waarin beide verspreidingslocaties tegelijkertijd worden gebruikt. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect. Van significante cumulatieve effecten op de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140 is geen sprake.
Optische verstoring
Het effect is beperkt in ruimte en tijd en beperkt zich tot de directe omgeving van het schip
en de verspreidingslocatie. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Er is sprake
van een verwaarloosbaar effect, ook indien locaties Dollard en K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Van significante cumulatieve effecten op de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en
1140 is geen sprake.
Verstoring door licht

Het door verlichting verstoorde gebied beperkt zich tot de directe omgeving van het baggerschip. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Het effect is verwaarloosbaar,
ook indien locaties Dollard en K2 tegelijkertijd worden gebruikt. Van significante cumulatieve effecten op de kwaliteit van habitattypen 1110, 1130 en 1140 is geen sprake.
Habitatverlies

De permanente ingebruikname van K2 zal niet leiden tot areaalverlies van een habitattype,
maar wel tot aantasting van de aanwezige bodemfaunapopulatie en het gebruik leidt er tevens
toe dat de verspreidingslocatie minder aantrekkelijk wordt voor vissen. Er is dus sprake van
lokale aantasting van de kwaliteit van (waarschijnlijk) habitattype 1130. Daar staat tegenover
dat K6 niet langer wordt gebruikt, waardoor de bodemfaunapopulatie zich daar kan herstellen. Netto is er dus geen sprake van aantasting van de kwaliteit van habitattype 1130. Ook in
cumulatie met de voorgenomen activiteit is er geen sprake van significante cumulatieve effecten op habitattype 1130.
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7.3.2 EFFECTEN OP VISSEN
Vertroebeling
Barrièrevorming

De slibwolk die optreedt bij het verspreiden van bagger op locatie K2 reikt niet verder dan
de riviermonding van Emden en is daar al sterk verdund. Ook als beide verspreidingslocaties
tegelijkertijd worden gebruikt zal er geen sprake zijn van barrièrevorming voor het bereiken
van de rivier de Eems. Er is geen sprake van significante cumulatieve effecten op Fint, Zeeprik en Rivierprik.
Effecten op zichtjagers

Er zijn alleen lokaal effecten op de vangstefficiency te verwachten, vooral tijdens vorming
van de actieve wolk. Er echter zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor de Fint, ook indien
de verspreidingen op K2 tegelijkertijd worden uitgevoerd met de voorgenomen activiteit. Op
grond daarvan kan een significant cumulatief effect op het instandhoudingsdoel voor de Fint
worden uitgesloten.
Verstoring door geluid

Het gaat om een effect dat in ruimte en tijd beperkt is en plaatsvindt in een gebied waarin
veel scheepvaartbewegingen plaatsvinden. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor
vissen (BIOCONSULT, 2008). De vaarbewegingen op het Emder Vaarwater leiden er niet
toe dat de Fint de mogelijke paaigronden in de getijdenrivier niet meer kan bereiken.
Ook als de verspreidingen op locatie K2 tegelijkertijd met de voorgenomen activiteit plaatsvinden, zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Geconcludeerd wordt dat er
geen sprake is van een significant cumulatief effect op Rivier- en Zeeprik en Fint.
Optische verstoring

De invloedssfeer van dit effect zal kleiner zijn dan het door geluid verstoorde gebied. Eventuele verstoring zal verwaarloosbaar zijn. Significante cumulatieve effecten kunnen worden
uitgesloten.
Verstoring door licht

Het potentieel door licht verstoorde gebied is gering van omvang. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vissen. Er is geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van het
leefgebied van Rivier-, Zeeprik en Fint.
Habitatverlies

Tijdens verspreidingen zullen vissen K2 mijden. Ook buiten verspreidingen zal de locatie bij
jaarlijks gebruik weinig aantrekkelijk zijn voor vissen, omdat er weinig voedsel aanwezig zal
zijn. De verspreidingslocatie heeft geen bijzondere betekenis voor Fint, Rivier- en Zeeprik.
Er is geen sprake van een significante aantasting van de omvang van het leefgebied. Ook in
cumulatie met het gebruik van locatie Dollard is er geen sprake van significante effecten.
7.3.3 EFFECTEN OP ZEEZOOGDIEREN
Vertroebeling
Zeehonden

Zeehonden zijn niet erg gevoelig voor verhoogde vertroebeling en foerageren voor een belangrijk deel buiten het estuarium. Als zeehonden dus al worden gehinderd door de toename
van de vertroebeling, dan hebben zij voldoende alternatieve foerageermogelijkheden. Er is
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geen sprake van significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Gewone en Grijze zeehond.
Bruinvis

Omdat de Bruinvis echolocatie gebruikt om prooien te vangen is de soort niet erg gevoelig
voor een verhoogde vertroebeling. De Dollard is van marginale betekenis voor de soort. Als
de soort al gehinderd zou worden door een verhoogde vertroebeling als gevolg van de baggerspecieverspreidingen, hetgeen onwaarschijnlijk is gezien de foerageerwijze, zijn er voor de
soort voldoende alternatieve foerageermogelijkheden aanwezig.
Verstoring door geluid
Zeehonden

Verstoring door bovenwatergeluid

De verstoringscontour voor verstoring door bovenwatergeluid op locatie K2 reikt net tot aan
ligplaatsen van de Gewone zeehond in de Dollard. Voor verstoorde zeehonden zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden op de ligplaatsen in de Dollard. Bij regelmatig gebruik van K2
zal waarschijnlijk gewenning aan de aanwezigheid en het geluid van het baggerschip optreden. Er is daarom geen sprake van significante cumulatieve effecten. Dit geldt ook voor het
gebruik van ligplaatsen langs het Emder Vaarwater. Individuen die van deze ligplaatsen gebruik maken, zullen gewend zijn aan de aanwezigheid en het geluid van (bagger)schepen.
De Dollard is niet van belang als leefgebied van de Grijze zeehond, voor deze soort zijn
significante cumulatieve effecten te verwachten.
Verstoring door onderwatergeluid

In de omgeving van de verspreidingslocatie komen gemiddeld 12-24 Gewone zeehonden per
2 km2 voor. Binnen het verstoorde gebied kunnen hierdoor 55-109 Gewone zeehonden
worden verstoord. Dit is maximaal 0,9% van de totale populatie in de Nederlandse Waddenzee in 2011. Indien locatie Dollard tegelijkertijd wordt gebruikt, kan sprake zijn van een verstoring van in totaal 1,2% van de totale populatie Gewone zeehonden in de Nederlandse
Waddenzee.
Omdat de verspreidingen en vaarbewegingen plaatsvinden in een gebied met veel scheepvaartbewegingen, is het goed mogelijk dat Gewone zeehonden gewend zijn aan de aanwezigheid van schepen op de verspreidingslocaties en de vaarroutes en er of niet meer door verstoord raken of het gebied mijden. Bovendien is sprake van een incidenteel en tijdelijk effect,
dat voor een belangrijk deel tijdens vloed optreedt, wanneer de aantallen Gewone zeehonden
rond de ligplaatsen lager zullen zijn. Een significant cumulatief effect op het instandhoudingsdoel voor de Gewone zeehond kan worden uitgesloten
De Dollard is niet van belang als leefgebied van de Grijze zeehond, voor deze soort zijn
significante cumulatieve effecten te verwachten.
Bruinvis

De Dollard heeft een marginale betekenis voor de Bruinvis als leefgebied. De kans op het
optreden van verstoring door het geluid van een sleephopperzuiger op de verspreidingslocaties K2 of Dollard is dan ook uiterst klein. Er is sprake van een verwaarloosbaar cumulatief
effect, dat geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen voor de Bruinvis.
Optische verstoring

Verstoring door aanwezigheid van een baggerschip zal tegelijkertijd met verstoring door
geluid optreden. Voor zowel verstoring door bovenwater- als onderwatergeluid is reeds geconcludeerd dat significante cumulatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Hetzelfde
geldt voor de optische verstoring door het baggerschip.
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Verstoring door licht

Het is niet uitgesloten dat de verlichting van schepen ook in het water zichtbaar is. Het verstoorde gebied zal met zekerheid kleiner zijn dan de omvang van het door geluid verstoorde
gebied. Hierdoor is zeker dat er voor zeehonden en Bruinvissen voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en onverstoord gebied resteert. Significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen kunnen met zekerheid worden uitgesloten.
Habitatverlies
Gewone zeehond

Regelmatig gebruik van verspreidingslocatie K2 zal er toe leiden dat de locatie arm wordt aan
bodemfauna en vissen. Hierdoor is het gebied niet langer aantrekkelijk voor Gewone zeehonden. Zij foerageren echter voor een belangrijk deel buiten het estuarium. Bovendien staat
tegenover de ingebruikname van K2 het staken van het gebruik van K6. Hier kan de bodemfaunapopulatie en visfauna zich herstellen.
Het gebruik van de verspreidingslocatie kan tot verstoring van Gewone zeehonden leiden.
Vanwege de uitwijkmogelijkheden en mogelijke gewenning die optreedt, is echter geen sprake van een significant effect op de omvang van het leefgebied.
Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat het gebruik van K2 ook in cumulatie met
de voorgenomen activiteit niet leidt tot significante effecten op de omvang of kwaliteit van
het leefgebied van de Gewone zeehond.
Grijze zeehond

De verspreidingslocaties hebben voor de Grijze zeehond geen betekenis als leefgebied. Van
aantasting van omvang of de kwaliteit van het leefgebied is dan ook geen sprake.
Bruinvis

De Dollard heeft een marginale betekenis voor de Bruinvis als leefgebied. De kans op het
optreden van verstoring door de aanwezigheid van een sleephopperzuiger op de verspreidingslocaties K2 of Dollard is dan ook uiterst klein. Er is sprake van een verwaarloosbaar
cumulatief effect, dat geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen voor de Bruinvis.
7.3.4 EFFECTEN OP VOGELS
Vertroebeling

In de omgeving de verspreidingslocaties en de haven van Delfzijl komen visetende, zichtjagende vogelsoorten nauwelijks voor. De aantallen visetende vogels in de Dollard zijn laag
(Werkgroep Dollard, 2001). Hierdoor kunnen significante cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor Fuut, Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote en Middelste zaagbek
worden uitgesloten.
Verstoring door geluid en aanwezigheid

Het gebied dat tijdens de verspreidingen op K2 en op de vaarroute verstoord wordt is beperkt van omvang. De verstoring treedt op in een gebied met veel scheepvaartbewegingen.
Het is dus mogelijk dat vogels gewend zijn geraakt aan het geluid en de aanwezigheid van
schepen. Er zijn bovendien voldoende uitwijkmogelijkheden.
Langs het Emder Vaarwater zijn droogvallende platen en mogelijk ook hvp's en broedgebieden gelegen. De vogels die hier voorkomen, zullen echter gewend zijn aan de aanwezigheid
en de geluidsbelasting van schepen. Hierdoor is verstoring niet te verwachten.
Geconcludeerd wordt dat het gebruik van locatie K2 op zichzelf en in cumulatie met de
voorgenomen activiteit niet tot significante cumulatieve effecten op vogels leidt.
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Verstoring door licht

Het gaat om een effect dat zeer gering is in omvang en tijd en optreedt in een gebied met
veel scheepvaartbewegingen. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels. Het effect
is verwaarloosbaar, ook in cumulatie met de voorgenomen activiteit. Van significante effecten is geen sprake.
Habitatverlies

Door regelmatig gebruik van locatie K2 zal de verspreidingslocatie minder aantrekkelijk
worden voor vogels, omdat er weinig voedsel beschikbaar is. Andere vogels, zoals meeuwen,
zouden misschien aangetrokken kunnen worden door het verspreiden van bagger op de verspreidingslocatie. Tegenover het gebruik van locatie K2 staat het niet meer verspreiden van
bagger op locatie K6. Netto is er daarmee geen sprake van areaalverlies van leefgebied van
vogels. Ook in cumulatie met de voorgenomen activiteit is er geen sprake van effecten op de
omvang van het leefgebied van vogels.
7.3.5 EFFECTEN OP SYSTEEMEIGENSCHAPPEN
Macroalgen

Macroalgen komen litoraal voor en worden op verspreidingslocaties zelf dus niet beïnvloed.
Fotosynthese vindt voornamelijk plaats tijdens laagwater en daardoor worden deze organismen niet of nauwelijks door vertroebeling beïnvloed. Significante cumulatieve effecten kunnen worden uitgesloten.
Microalgen en dierlijk plankton

Door de actieve wolk die ontstaat bij het verspreiden op de verspreidingslocaties zullen microalgen en plankton gedood worden. Het betreft hier lokale en kortdurende effecten.
Wat betreft de primaire productie is vooral het buitengebied van het estuarium van belang.
Juist in dit buitengebied is sprake van een afname van de hoeveelheid verspreide bagger,
omdat locatie K6 (nabij de Eemshaven) bij ingebruikname van locatie K2 niet meer zal worden gebruikt. Door ingebruikname van locatie K2 zal de negatieve invloed van de Duitse
baggerwerkzaamheden op de primaire productie in het estuarium daardoor afnemen ten
opzichte van de huidige situatie. Hoe dieper in het estuarium, hoe lager de primaire productie. De grootste vertroebeling als gevolg van het verspreiden van bagger op locaties Dollard
en K2 treedt op in de Dollard. Dit gebied kent een lage primaire productie en is van daardoor van beperkt belang voor de primaire productie van het estuarium als geheel. Bovendien
wordt de primaire productie in de Dollard voornamelijk bepaald door de primaire producenten op de wadplaten, die tijdens eb het productiefst zijn en daardoor minder gevoelig zijn
voor verhoogde vertroebeling. Daarnaast wordt een deel van de baggerspecie in het najaar en
de winter en daarmee buiten het groeiseizoen van algen verspreid. Dit zal ook voor het gebruik van locatie K2 gelden. Op grond van voorgaande kunnen significante cumulatieve
effecten op de primaire productie in het Eems-Dollard estuarium worden uitgesloten.
Bodemfauna

Effecten op bodemfauna zijn reeds behandeld als zijnde onderdeel van habitattypen 1110,
1130 en 1140. Er is geconcludeerd dat er geen sprake is van significante cumulatieve effecten.
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Voedselaanbod

Het voedselaanbod voor vissen, vogels en zeezoogdieren zal niet wezenlijk worden beinvloed door de baggerwerkzaamheden. Er is geen sprake van significante cumulatieve effecten.
Landschappelijke waarden en rust

De aanwezigheid, het geluid en de verlichting van baggerschepen in de haven, vaarroutes en
op de verspreidingslocaties leidt niet tot aantasting van landschappelijke waarden en rust. De
werkzaamheden vinden plaats in het gebied met intensief scheepvaartverkeer.

7.4

MITIGATIE
Omdat de voorgenomen activiteit op zichzelf of in cumulatie niet tot significante effecten
leidt, is er geen noodzaak voor het treffen van mitigerende maatregelen. Toch voelt GSP
zich verantwoordelijk effecten op het ecologisch functioneren van het estuarium zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. In dat kader zal GSP zich inspannen om tijdens de
bloeiperiode van fyto- en zoöplankton geen bagger te verspreiden op locatie Dollard. In
plaats daarvan zal worden ingezet op toepassing van de agitatiemethode in de haven.
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BIJLAGE 1 Toetsingskader Beschermde Natuurmonumenten
Waddenzee

NATUURBESCHERMINGSWET 1998
TOETSINGSKADER

WADDENZEEGEBIED IN RELATIE TOT
PROJECTEN IN /NABIJ DE EEMSHAVEN

Habitatrichtlijngebieden
•
•
•

Waddenzee
Noordzeekustzone
Duinen Schiermonnikoog

Vogelrichtlijngebieden
•
•
•

Waddenzee
Duinen Schiermonnikoog
Noordzeekustzone

Voormalige Beschermde Natuurmonumenten en Staatsnatuurmonumenten
•
•
•

Dollard
Kwelders langs de noordkust van Groningen
Waddenzee

1

© DRZ-Noord, juli 2006

2

HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN
*: prioritair type of prioritaire soort

WADDENZEE
HABITATTYPE-NR.

OMSCHRIJVING

1110

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

1130

Estuaria

1140

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

1310

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere zoutminnende planten

1320

Schorren met slijkgrasvegetatie

1330

Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie

2110

Embryonale wandelende duinen

2120

Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)

2130*

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)

SOORT-NR.

OMSCHRIJVING

1095

Zeeprik

1099

Rivierprik

1103

Fint

1364

Grijze Zeehond

1365

Gewone Zeehond

NOORDZEEKUSTZONE
HABITATTYPE-NR.

OMSCHRIJVING

1110

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

SOORT-NR.

OMSCHRIJVING

1095

Zeeprik

1099

Rivierprik

1103

Fint

1351

Bruinvis

1364

Grijze Zeehond

1365

Gewone Zeehond

DUINEN SCHIERMONNIKOOG
HABITATTYPE-NR.

OMSCHRIJVING

1310

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere zoutminnende planten

2110

Embryonale wandelende duinen

2120

Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)

2130*

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)

2140*

Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei

2160

Duinen met Duindoorn

2170

Duinen met Kruipwilg

2190

Vochtige duinvalleien

SOORT-NR.

OMSCHRIJVING

1903

Groenknolorchis

3

VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN
Soorten aangeduid met een * staan vermeld op Bijlage I van de Vogelrichtlijn

WADDENZEE
Aalscholver

Noordse Stern*

Bergeend

Rotgans

Bontbekplevier

Rosse Grutto*

Bonte Strandloper

Scholekster

Brandgans*

Stormmeeuw

Brilduiker

Toppereend

Dwergstern*

Tureluur

Eidereend

Visdief*

Groenpootruiter

Wulp

Grote Stern*

Zilvermeeuw

Kanoetstrandloper

Zilverplevier

Kleine Mantelmeeuw

Zwarte Ruiter

Kluut*

Zwarte Stern*

Kokmeeuw
Lepelaar
Middelste Zaagbek
De permanent onder water staande gebieden in de Waddenzee, de geulen en watervlakten hebben een belangrijke functie als overwinteringsgebied voor onder andere de Eidereend, Toppereend, Middelste Zaagbek en Brilduiker.
De wadplaten zijn door hun hoge biomassa aan bodemfauna van groot belang als voedselgebied voor vogelsoorten, zoals de Bergeend,
Eidereend, Scholekster, Kanoetstrandloper, Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilverplevier,
Tureluur, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter en Bontbekplevier.
De geulen en waterranden vormen een belangrijk voedselgebied voor vogels die vanuit de lucht zoekend en duikend hun voedsel
bemachtigen: meeuwen, sterns en aalscholvers. Daarvan zijn de verschillende sternsoorten (Grote Stern, Visdief, Noordse Stern en
Dwergstern en gedurende de trektijd ook de Zwarte Stern) aanwezig van voorjaar tot herfst, terwijl de Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Aalscholver het hele jaar te zien zijn.
De kwelders, zowel langs de eilanden als langs het vasteland, vormen een belangrijke voedselbron voor plantenetende vogelsoorten,
zoals de Rotgans, Brandgans en verschillende eendensoorten.
De kwelders, zowel langs de eilanden als langs het vasteland, hebben grote betekenis als foerageergebied voor de Rotgans, Brandgans
en verschillende eendensoorten.
De kwelders, zowel langs de eilanden als langs het vastland, zijn van groot belang als broedgebied voor bijvoorbeeld grote aantallen
tureluurs, kluten, scholeksters, kokmeeuwen en visdieven.
De kwelders, zowel langs de eilanden als langs het vastland, zijn van groot belang als broedgebied voor bijvoorbeeld grote aantallen
tureluurs, kluten, scholeksters, kokmeeuwen en visdieven.
De kwelders van Terschelling en Texel zijn onder meer waardevol als broedgebied voor de Lepelaar.
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DUINEN SCHIERMONNIKOOG
Blauwborst *

Lepelaar *

Blauwe Kiekendief *

Roerdomp *

Bruine Kiekendief *

Velduil *

Eidereend
Grauwe Klauwier *
Het gebied is één van de vijf belangrijkste broedgebieden voor de Blauwe Kiekendief in Nederland.
Het gebied is verder van belang als broedgebied voor de Velduil, de Bruine Kiekendief en de Eidereend (trekvogel opgenomen in de
nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten).
Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief en Velduil, die verspreid in het duingebied broeden, zoeken hun voedsel zowel in het open duingebied als in de duinen en op de kwelders van het Vogelrichtlijngebied ‘Waddenzee’. De Eidereend nestelt verspreid in het duingebied. Na
het uitkomen van de eieren trekken de eiders met hun kuikens naar de Waddenzee.
De (zoete) Westerplas heeft een ecologische relatie met de Waddenzee wegens het belang als rust en-/of slaapplaats voor lepelaars
en zwemeenden.
Het gebied fungeert als broedgebied (onregelmatig en in relatief kleine omvang) voor de Roerdomp, de Blauwborst en de Grauwe
Klauwier.

NOORDZEEKUSTZONE
Aalscholver

Rosse Grutto *

Bergeend

Scholekster

Bontbekplevier

Slechtvalk

Bonte Strandloper

Steenloper

Drieenteenstrandloper

Strandplevier

Eidereend

Toppereend

Grote Stern *

Visdief

Grote Zaagbek

Wulp

Kanoetstrandloper

Zilverplevier

Kluut *

Zwarte Zee-eend

Middelste Zaagbek
Parelduiker *
Roodkeelduiker *
Het gebied is één van de vijf belangrijkste gebieden voor de Roodkeelduiker en Parelduiker in Nederland.
Roodkeelduiker en Parelduiker, doortrekkers en wintergasten in het gebied, worden verspreid op zee in de gehele kustzone waargenomen. Hun aantallen worden tijdens tellingen sterk onderschat door hun verspreide levenswijze.
Het gebied is verder van belang voor de Slechtvalk en Kluut. Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is
als overwinteringsgebied en/of rustplaats zijn de Aalscholver, Bergeend, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek, Scholekster, Wulp,
Bontbekplevier en Steenloper.
De Middelste Zaagbek verblijft meestal vlak onder de kust (vooral bij Texel). Zowel tijdens het broedseizoen als daarbuiten is de Noordzeekustzone voedselgebied voor Aalscholver, Grote Stern en Visdief. In het broedseizoen zijn beide sternsoorten vooral afkomstig uit de
grote broedkolonies op het eiland Griend in de Waddenzee (verder op De Schorren, Schiermonnikoog, Rottumerplaat) . De in het gebied
gelegen zandplaten en stranden zijn rustplaats voor de beide sternsoorten en rustplaats en voedselgebied voor diverse soorten steltlopers
die plaatselijk binnen het gebied maar vooral ook in het getijdengebied van de Waddenzee foerageren (Kluut, Scholekster, Zilverplevier,
Rosse Grutto, Wulp, Kanoetstrandloper, Bonte Strandloper). Deze stranden en platen vormen soms ook een uitwijkplaats voor overtijende steltlopers uit de Waddenzee.
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De stranden van de eilanden zijn verder van belang als broedgebied voor Bontbekplevier en Strandplevier (trekvogels opgenomen in
de nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten).
De Slechtvalk wordt meestal vastgesteld in de omgeving van concentraties steltlopers. De Drieteenstrandloper, en op Vlieland ook de
Steenloper, is aan de stranden gebonden. Strandvlakten en plekken met primaire duinvorming op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog worden verder door Bontbekplevier en Strandplevier als nestplaats gebruikt.
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VOORMALIGE BESCHERMDE NATUURMONUMENTEN EN
STAATSNATUURMONUMENTEN
DOLLARD
Beschermd- en Staatsnatuurmonument, aangewezen bij besluiten van resp. 20 mei 1977 en 19 oktober 1978
Ingesloten ligging

Grauwe Gans

Vlakke kwelder- en slikkenstructuur

Kolgans

Aanwezigheid van zeer fijn slib met een hoog gehalte aan organisch stof

Wintertaling

Vrij grote getijdeverschil

Wilde Eend

Brakwaterkarakter

Smient

Bijzondere vegetaties (a.g.v. gradienten zout-zoet, hoog-laag, slib-zand en combinaties hiervan)

Pijlstaart

Hoog stikstofgehalte van de bodem (Zee-aster vegetatie)

Bergeend

Zeebies (vastlegging van slib als pionier)

Slobeend

Zeehondenpopulatie binnen het staatsdeel van de Dollard

Zilverplevier

Pleisterplaats en voedselgebied voor honderdduizenden trekvogels.

Wulp

(grote voedselrijkdom, grote mate van rust, kwelders als hvp’s).
Broedgebied (m.n. Kluut, Tureluur en Bruine Kiekendief)

Rosse Grutto
Tureluur
Zwarte Ruiter
Kluut

KWELDERS LANGS DE NOORDKUST VAN GRONINGEN
Beschermd natuurmonument, aangewezen bij besluit van 23 juli 1982
Natuurschoon (weidse en ongerepte karakter) (verbinding met het natuurschoon van de aangrenzende delen van het

Brandgans

Waddenzeegebied)
Natuurwetenschappelijke betekenis (ook mede vanuit de functie en plaats in het geheel van het Waddenzeegebied)

Wulp

Voor avifauna noodzakelijke rust in het buitendijkse gebied (m.n. van belang voor ruiende vogels)

Tureluur

Hydrologische en sedimentologische processen

Kluut

Geomorfologische en bodemkundige structuur

Zilverplevier

Aanwezigheid van een kwelderklif (afslagrand) als overgang tussen de hoge groene kwelders en de lage gelegen land-

Scholekster

aanwinningswerken
Grote verscheidenheid aan vegetatietypen en grote ruimtelijke variatie (door beweiding met schapen, jongvee en paar-

Bergeend

den alsmede door begrazing van Brandganzen)
Grote variatie aan zoutplantengemeenschappen op de kwelders: slikpest-associatie, Zeekraal-associatie, Kweldergras-

Grutto

associatie, Zoutmelde-associatie, Zeealsem-associatie, Zilverschoonverbond,
Buitenterreinen langs de Groninger Waddenzeekust: van grote betekenis voor doortrekkende en overwinterende een-

Kievit

den, ganzen en steltlopers alsmede als rust-, rui-, broed- en voedselgebied
Landaanwinningswerken en kwelders: hvp’s voor diverse vogelsoorten (geringe vliegafstand tot de voedselgronden)

Patrijs

Buitendijkse gronden: broedgebied voor weidevogelsoorten

Visdieven

Foerageergebied voor de ganzen

Noordse Stern
Kokmeeuw

WADDENZEE I EN WADDENZEE II
Staatsnatuurmonument, aangewezen bij besluiten van resp. 18 mei 1981 en 17 november 1993
Voorkomen van Gewone en Grijze Zeehond: zoogplaatsen op droogvallende wadplaten, zandbanken als werp-, zoog- en rustlocaties, voortplantingslocaties op de standen van de Waddeneilanden of evt. randen van hoge zandplaten
Voorkomen van uitgestrekte kwelders met zoutminnende vegetatie
Kraamkamer, paai- en opgroeigebied voor tal van vissoorten en bv. garnalen: functie in het functioneren van het Noordzee-ecosysteem
Voedselbronnen (bodemfauna, vissen en vegetatie van de buitendijkse gebieden) voor steltlopers en andere watervogels welke de Waddenzee
tevens gebruiken als rustgebied en soms als rui- en broedgebied
Tamelijk troebel water
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Natuurlijke slibafzetting (m.n. in beschutte gebieden langs de vastelandskust, op wantijen en op kwelders) alsmede in gebieden waar de geomorfologische situatie door de mens gewijzigd is (de watervlaktes ten noorden van de Afsluitdijk, het Amsteldiep, het gebieden ten westen en noorden
van Harlingen, de Zoutkamperlaag, de vaargeulen naar de div. havens rond de Waddenzee en de havens zelf)
Slibkwaliteit is makkelijk beïnvloedbaar door de aanwezigheid van zware metalen en organische micoverontreinigingen (hechten zich aan slib). Met
het bezinken van dat slib worden de verontreinigingen in de sedimentatiegebieden vastgelegd. Vanuit de bodem van die gebieden kunnen de voedselketens van de Waddenzee steeds opnieuw weer met de verontreinigingen in aanraking komen. Op enkele slibrijke plaatsen, met name bij de
spuigaten en havens, kunnen al schadelijke effecten op vissen worden aangetoond
Algen: belangrijkste voedselbron voor het waterleven en bodemdieren welke hun voedsel uit het water halen.
Larven van diverse soorten wormen, alle schelpdieren (Mossels, Kokkels, Strandgapers, Nonnetjes en dergelijke) en de meeste grotere kreeftachtigen (Krabben, Zeepokken) zijn in het voorjaar heel talrijk in het plankton. Via het water kunnen bodemdieren zich dus over alle wadplaten en geulbodems verspreiden
Veel bodemdieren in de Waddenzee hebben jeugdstadia die in het water zweven. Daardoor treedt altijd snelle (her)bevolking op van nieuwe gebieden en gebieden die ontvolkt zijn geraakt. Behalve de larven van bodemdieren komen in het voorjaar ook nog verscheidene soorten vislarven in het
plankton voor (Schol, Bot en Tong). Deze minuscule jonge visjes leven van klein dierlijk plankton totdat ze vrij snel na aankomst in de Waddenzee
overgaan tot het gewone platvisleven
Voorkomen van diverse schelpdieren, waaronder de Mossel, Kokkel en het Nonnetje
Voorkomen van garnalen, kreeftachtigen, platvis en bodemvissen als de Zeedonderpad, Harnasmannetje en de Puitaal
Geulranden en watervlakten: voedselgebied voor vogels die vanuit de lucht zoekend en duikend hun voedsel bemachtigen: meeuwen, sterns, Aalscholvers. De sterns (Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern en gedurende de trektijd ook de Zwarte Stern) zijn aanwezig van voorjaar tot
herfst, terwijl (bv.) de Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en de Aalscholver het hele jaar te zien zijn
Geulen en watervlaktes: overwinteringsgebied voor de Eidereend, Toppereend, Middelste Zaagbek en de Brilduiker
voedselrijkdom na het droogvallen van de zand- en slibbanken voor grote aantallen vogels welke bodemdieren eten (o.a. Scholekster (mosselen,
kokkels en nonnetjes), Rosse Grutto en Wulp (grotere Zeepieren en wormen), Ruiter (Zeeduizendpoten en Slijkgarnaal). Andere vogels zoals Lepelaars en Kluten zijn door hun bouw en voedingswijze juist aangewezen op de periode met ondiep water boven de platen; een aantal eendensoorten
heeft weer dieper water nodig
Karakteristieke bodemdieren zijn de Zeepier, Kokkel, Mossel, Strandgaper en de Zager
Foerageergebied voor ca. 50 vogelsoorten (eenden, steltlopers, meeuwen en sterns). O.a. Bergeend, Eidereend, Scholekster, Kanoetstrandloper,
Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Zilvermeeuw en de Kokmeeuw. In slibrijke gebieden: Kluut en diverse ruitersoorten; in de meer zandige
platen voedsel o.a. Rosse Grutto, Kanoetstrandloper en Scholekster
Kwelders op de Waddeneilanden: natuurlijke geomorfologie, met fraaie hooggradiënten, meanderende kwelderkreken en afwisseling in de mate
van natuurlijke drainage
De vegetatie van de eilandenkwelders is, mede door de veelheid aan gradiënten, veelzijdig, en tegelijkertijd specifiek door de invloed van het zoute
water. Van zee naar duin gaand vallen verschillende vegetatiezones op: de Zeekraal- en Slijkgrasbegroeiing vlakbij het wad, de Kweldergraszone iets
hogerop, de Lamsoorvelden in de vlakke, niet te hoog liggende delen, de iets hoger gelegen gebieden met Rood zwenkgras, vervolgens de gebieden
Zeerus en de zones met Rode ogentroost in de buurt van de duinrand. In de uiterste uitlopers van de kwelders, die slechts zelden overstroomd worden met zout water, zijn ook moerasachtige gebieden te vinden met Riet, Watermunt en dergelijke
De kwelders langs de vastelandskust hebben van nature een ander karakter dan die op de eilanden. De bodem is zwaarder en in plaats van de min of
meer geleidelijke overgang naar hoger gelegen delen vormt de zeedijk een abrupte grens met het achterland
De natuurlijke vegetatiezones op de gradiënt van wad naar achterland zijn veelal goed te herkennen. Afhankelijk van de mate van beweiding en
ontwatering ontwikkelen zich binnen deze zones vegetaties met Zeeaster, Zoutmelde of Strandkweek
Kwelders: veelzijdige vegetatie en specifieke milieuomstandigheden: daarmee een rijke en bijzondere fauna van ongewervelde dieren. Voorts functie als broedlocatie en hvp (voor steltlopers en meeuwen). Een aantal vogelsoorten broedt behalve in de noordelijker streken ook op de kwelders in
het Waddengebied, zoals Eidereenden, meeuwen, sterns en diverse steltlopersoorten. Als broedgebieden worden aangemerkt de gebieden waar
kolonies van meeuwen en sterns voorkomen en de gebieden waar de Tureluur, Kluut, Lepelaar en plevieren in grote dichtheid broeden. O.a. de
Zilvermeeuw vormt een bedreiging voor de jongen en eieren in door de (verstoorde) ouders verlaten nesten
Kwelders: foerageerfunctie: met het ritme van het getij kunnen vogels tweemaal daags een aantal uren foerageren op de droogvallende platen. In
de gedwongen rustperiode van twee uur vóór hoogwater tot twee à drie uur na hoogwater concentreren de vogels zich op de hvp’s (o.a. Scholeksters, Rosse Grutto’s, Kanoetstrandlopers en Bonte Strandlopers). Vaak zijn hvp’s tevens ruigebied (in het bijzonder in de zomerperiode voor een
groot aantal steltlopers). Als hvp verkiezen vogels open plaatsen waar verstoringsbronnen van verre kunnen worden gezien. Uitgestrekte jvp’s
worden aangetroffen op kwelderranden, maar ook op bepaalde strandvlaktes
Voorkomen van zandplaten en jonge duinformaties: m.n. op de oostkant van Ameland, de oostzijde van Schiermonnikoog en de eilanden Rottumeroog en –plaat. Enkele plantensoorten, zoals Biestarwegras, Helm, Strandhaver en (op aanspoelranden) Zeeraket
Zandplaten en jonge duinformaties vormen broedbiotoop van de Visdief, Noordse Stern en (bij aanwezigheid van schelpenbanken) de Dwergstern
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Bijzondere landschappelijke schoonheid; weidse karakter, het vrije spel der elementen, de voortdurende wijziging van de grenzen van land en water
en de grote vormenrijkdom. Het landschap kenmerkt zich door zijn vrijwel ongeschonden en open karakter. Van wezenlijk belang is voorts de in het
gebied heersende rust
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BIJLAGE 2 Overzicht onderhoudsbaggerwerk Delfzijl en
Paapsand süd

ONDERHOUDSBAGGERHOEVEELHEDEN PAAPSAND SÜD
Jaar

Bocht van
Watum
(beun-m3)

Dollard
(beun-m3)

Airset
(in situ m3)

Totaal
(beun-m3 + in situ m3)

2005

0

0

182.250

182.250

2006

1.712

63.344

164.500

229.556

2007

0

31.672

187.000

218.672

2008

0

0

166.250

166.250

2009

0

0

198.250

198.250

2010

0

0

208.750

208.750

2011

0

0

199.500

199.500

gemiddelde 2005-2011 (7 jr): 200.461

Overzicht van de inzet van de Airset en een sleephopperzuiger (aantal
gewerkte uren/week) in de maanden oktober t/m december in de haven van
Delfzijl in 2008 t/m 2011

BIJLAGE 3 Overzicht niet-broedvogels in telgebieden tussen
Holwierde en Termunten

Holwierde

In telgebieden WG4131 nabij Holwierde, worden maandelijks watervogeltellingen verricht.
In onderstaand figuur is de ligging van dit telgebied weergegeven. In het gebied liggen hvp's.
De aantallen vogels in dit telgebied zijn weergegeven in tabel 1. Het betreft relatief lage aantallen; in geen geval betreft het aantallen van meer dan 1% van het instandhoudingsdoel.

Figuur 1. Ligging watervogeltelgebieden nabij Holwierde (De Boer, 2009b)
WG4131

Instandhoudingsdoel
(seizoensgemiddelde)

Seizoensgem.'02-07

% instandhoudingsdoel

Aalscholver

4200

7

0,2

Bergeend

38400

140

0,4

Bonte strandloper

206000

2

0,0

7000

6

0,1

Grauwe gans
Groenpootruiter

1900

1

0,1

Kievit

10800

3

0,0

Kluut

6700

3

0,0

Pijlstaart

5900

1

0,0

Rosse Grutto

54400

1

0,0

Rotgans

26400

1

0,0

Scholekster

150000

180

0,1

Smient

33100

104

0,3

Steenloper

2650

1

0,0

Tureluur

16500

2

0,0

Wilde eend

25400

163

0,6

Wintertaling

5000

2

0,0

Wulp

96200

40

0,0

Tabel 1. Aantallen niet-broedvogels in telgebied WG4131 in de periode 2002-2007. Weergegeven zijn het instandhoudingsdoel voor Natura 2000-gebied Waddenzee, het seizoensgemiddelde (gem) in het telgebied en het
percentage van het instandhoudingsdoel. Alleen de niet-broedvogels die daadwerkelijk zijn aangetroffen in het
telgebied zijn in de tabel opgenomen. Bron: De Boer, 2009b.

Haven Delfzijl en Termunten

In de periode van september tot mei worden jaarlijks vogeltellingen uitgevoerd in telgebieden
WG4141 en WG4151 door vrijwilligers van SOVON. In figuur 2 is de ligging van deze telgebieden weergegeven.

Figuur 2. Ligging telgebieden WG4141 en WG4151. Ontleend aan Arcadis, 2008

In tabellen 2 en 3 staan de seizoensgemiddelde aantallen van vogelsoorten die zijn waargenomen in de periode 2002-2006 in de telgebieden. In beide telgebieden zijn circa twintig
soorten niet-broedvogels aangetroffen. Het betreft relatief lage aantallen; in geen geval betreft het aantallen van meer dan 1% van het instandhoudingsdoel.

WG4141

Instandhoudingsdoel
(seizoensgemiddelde)

Seizoensgem. '02-06

% instandhoudingsdoel

Aalscholver

4200

27

0,6

Bergeend

38400

18

0,0

Bontbekplevier

1800

6

0,3

Bonte strandloper

206.000

7

0,0

Drieteenstrandloper

3700

1

0,0

Kanoet

44400

2

0,0

Kievit

10800

9

0,1

Kluut

6700

1

0,0

Rosse Grutto

54400

15

0,0

Scholekster

150000

366

0,2

Smient

33100

181

0,5

Steenloper

2650

5

0,2

Tureluur

16500

28

0,2

Wilde eend

25400

51

0,2

Wintertaling

5000

1

0,0

Wulp

96200

48

0,0

Tabel 2. Aantallen niet-broedvogels in telgebied WG4141 in de periode 2002-2006. Weergegeven zijn het instandhoudingsdoel voor Natura 2000-gebied Waddenzee, het seizoensgemiddelde (gem) in het telgebied en het
percentage van het instandhoudingsdoel. Alleen de niet-broedvogels die daadwerkelijk zijn aangetroffen in het
telgebied zijn in de tabel opgenomen. Ontleend aan Arcadis, 2008. Bron gegevens: SOVON.
WG4151

Instandhoudingsdoel
(seizoensgemiddelde)

Seizoensgem. '02-06

% instandhoudingsdoel

4200

3

0,1

Bergeend

38400

36

0,1

Bonte strandloper

206000

73

0,0

Brandgans

36800

143

0,4

Goudplevier

19200

10

0,1

Grauwe gans

7000

6

0,1

Grutto

1100

1

0,1

Kievit

10800

16

0,1

Kluut

6700

21

0,3

Aalscholver

Rosse Grutto

54400

3

0,0

Rotgans

26400

2

0,0

Scholekster

150000

21

0,0

Smient

33100

30

0,1

Tureluur

16500

51

0,3

Wilde eend

25400

95

0,4

Tabel 3. Aantallen niet-broedvogels in telgebied WG4151 in de periode 2002-2006. Weergegeven zijn het instandhoudingsdoel voor Natura 2000-gebied Waddenzee, het seizoensgemiddelde (gem) in het telgebied en het
percentage van het instandhoudingsdoel. Alleen de niet-broedvogels die daadwerkelijk zijn aangetroffen in het
telgebied zijn in de tabel opgenomen. Ontleend aan Arcadis, 2008. Bron gegevens: SOVON.
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