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Inleiding 

Water is bescherming waard 

Water is een voorwaarde voor leven en is daardoor een van de belangrijkste hulpbronnen op aarde. 

Onze planeet wordt ook wel de blauwe planeet genoemd: er is enorm veel water aanwezig. Echter, 

slechts een klein gedeelte ervan (3%) is beschikbaar voor mensen, dieren en planten als zoet water.  

(McKinney, M.L., Schoch, R.M., Yonavjak, L. 2007) De kwaliteit van water in Nederland, maar ook in 

andere landen is sterk achteruit gegaan; experts vrezen zelfs een nieuwe mondiale voorraadcrisis. 

Daarom is het van groot belang om deze waardevolle bron te koesteren. (Moll, H., Ree, K. 2011). Een 

slechte chemische en/of ecologische waterkwaliteit kan er toe leiden dat het hele ecosysteem onder 
druk komt te staan. We krijgen van de natuur veel ecosystem services zoals het reinigen van grond- 

en drinkwater (McKinney,2007). Dit soort natuurlijke processen, die cruciaal zijn voor het leven op 

aarde, komen steeds vaker in het gedrang door menselijke ingrepen. (Karel, E.H., 2011) 

Ondanks deze grote relevantie heeft het kabinet kort geleden besloten om het budget voor water-
kwaliteit met 75% te korten, wat het lastig maakt om oplossingsgericht te werken. (Planbureau voor 

de Leefomgeving 2011) Toch is dat nodig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rapport “Ranking The Stars” 

waarin Europese landen vergeleken worden naar milieukwaliteit volgens verschillende Europese 

milieukwaliteitseisen. Hieruit blijkt dat Nederland op veel punten ver achteraan staat, vooral in wa-

terkwaliteit. (Natuur en Milieu, 2011) 

Het begrip slechte waterkwaliteit doet denken aan vervuiling door chemische stoffen die in 

het water terechtkomen. Dat is echter niet het enige aspect. In een landelijke omgeving, zoals rond 

de Eems-Dollard, speelt de landbouw een belangrijke rol bij de overbelasting van het systeem. Door 

een sterke bemesting van het land komen veel nutriënten in het water terecht (eutrofiëring) en 

brengen het systeem uit balans. Een bijdrage aan de chemische vervuiling wordt geleverd door de 

industrie, die zich meer noordelijk bevindt, bijvoorbeeld in de Delfzijl. Naast de chemische kwaliteit is 

de ecologische kwaliteit van belang voor een goed functionerend ecosysteem. Dit houdt in dat een 

waterlichaam een goede of slechte leefomgeving voor flora en fauna biedt, afhankelijk van omstan-

digheden zoals stroming, troebelheid, et cetera. 

Europese Kaderrichtlijn Water 

Nederland neemt sinds 2000 deel aan de Europese integrale aanpak genoemd Kaderrichtlijn Water. 

(Rijksoverheid, 2011) Velen vragen zich af of de doelstellingen in Nederland wel bereikt kunnen wor-

den met een relatief klein budget van 200 miljoen euro. (Planbureau voor de Leefomgeving, 2011) 

De KRW verdeelt Europa in stroomgebieden; één daarvan is het stroomgebied van de Eems, waarvan 

het Eems-Dollard estuarium een deel vormt. De doelstellingen van de KRW zijn er op gericht om een 

“goede toestand” in dit soort gebieden te bewerkstelligen.  

Ontwikkeling van een gezond ecosysteem tot een “ziek” estuarium 

Het estuarium van de Eems is een nagenoeg dood systeem. (Het Groninger Landschap, 2010) Een 

kunstmatige hydromorfologie zorgt voor verhoogde troebelheid en vervolgens zuurstofloosheid, wat 

veel negatieve gevolgen heeft, zoals het uitsterven van bijzondere species. Het ingrijpen door de 
mens in de natuurlijke processen van het Eems-Dollard gebied gebeurt al sinds de middeleeuwen 

door het aanleggen van dijken. (Interview Bos, D., 2011) Mensen hebben de voorkeur om dicht bij 

het kustgebied te settelen, omdat visserij en vruchtbaar land hier voldoende voedsel biedt, maar 

tegelijk brengt een ongecontroleerd dynamisch systeem gevaren met zich mee, dus mensen bouw-

den dijken voor hun veiligheid. De Eems kan dus al sinds honderden jaren niet zijn natuurlijke 

stroomrichting volgen. 
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Vanaf de 20e eeuw begon het baggerwerk in de Eems; tegenwoordig wordt er een diepe 

vaargeul gegraven om enorme schepen door het water te laten varen. In Papenburg is de scheeps-

werf “Meyer werft” gevestigd, waar de grootste cruiseschepen van de wereld gebouwd worden. Om 

deze ‘Ozianriesen’ via de Eems en de Waddenzee naar zee te laten varen, moet de vaargeul op vol-

doende breedte en vooral diepte gebaggerd worden. De gevolgen van deze activiteiten waren niet te 

voorzien, maar vandaag is de schade goed zichtbaar. De Eems wordt de “gele rivier” genoemd, van-

wege de sterke vertroebeling van het water. (Natuur en Milieufederatie Groningen, 2011) De aan-

passing van de hydromorfologie zorgt voor extreme getijdenwerking en dus voor aanvoer van veel 

zwevend slib dat niet kan bezinken en in het water blijft. Troebelheid leidt er toe dat zonlicht minder 
ver kan doordringen, vervolgens produceren algen minder zuurstof. In het getijdengebied heersen 

soms zuurstofloze perioden, wat veel negatieve effecten heeft voor bijzondere soorten die in een 

uniek systeem als dit leven. Een gezond estuarium, een overgang van zoet- naar zoutwater, biedt een 

leefomgeving of trekgebied voor veel buitengewone soorten. (Waddenvereniging, 2011) Op grond 

hiervan is het estuarium in 2007 tot Natura 2000 gebied verklaard. (Ministerie voor Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie, 2011) Volgens dit Europees project moet de natuur van unieke re-

gio’s zoals de Eems-Dollard beleefd, gebruikt en beschermd worden en vallen ze onder het Natuur-

beschermingswet. (Regiogroep Natura 2000, 2011) 

Grensoverschrijdende problematiek 

De Eems-Dollard is het noordelijkste grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Uit sociaalecono-

misch onderzoek blijkt dat het een zwakke streek is, werkloosheid is een groot probleem. (Tuinstra, 
J., 2011) Economische bedrijven die het baggerwerk stimuleren en uitvoeren zorgen voor een 

kunstmatige morfologie van de rivier maar tegelijk voor werkgelegenheid voor veel omwonenden. 

Het dilemma bestaat erin om economische groei samen te laten gaan met het in stand houden en 

verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Eems-Dollard. De kwestie wordt bovendien gecom-

pliceerder door de ligging van het stroomgebied. Duitse en Nederlandse overheden, natuurorganisa-

ties, bedrijven en andere belanghebbenden moeten samenwerken.  

Vraagstelling 

Binnen de minor People, Planet, Profit aan de Rijksuniversiteit Groningen worden duurzaamheidpro-

blemen van integraal karakter onderzocht. De Eems-Dollard problematiek heeft veel raakvlakken 

binnen de economie, ecologie en maatschappij; dat maakt het een uitstekend project om aan te 

werken. Na het uitvoeren van een vooronderzoek is volgende vraagstelling ontstaan: 

Is het mogelijk om de ecologische waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium te verbeteren vol-
gens de KRW doelstelling voor 2027 en welke knelpunten ontstaan hierbij? 

 

De problematiek heeft veel verschillende facetten die belicht worden met behulp van deelvragen: 

1. Aan welke eisen moet het water voldoen volgens de Kaderrichtlijn Water en hoe is 

de huidige situatie van de stroomgebieden? (Planet) 

2. Wat heeft geleid tot de verslechterde ecologische waterkwaliteit van het Eems-

Dollard estuarium? (Planet) 

3. Wie zijn de belangrijkste actoren bij de veroorzaking van het probleem en welke rol 

spelen zij? (People) 

4. Welke conflicten ontstaan er tijdens het zoeken naar oplossingen bij de samenwer-

king tussen Nederland en Duitsland? (People) 

5. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor het probleem? (Change) 
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Doelstelling 

 Voor een ingewikkeld vraagstuk zoals dit zijn er vaak veel verschillende oplossingsmogelijkheden. Zo 

is er ook een aantal opties voor projecten om het estuarium sterker te maken. (Interview Bos, D., 

2011) Door beantwoording van hoofd- en deelvragen zal er een advies ontstaan over wat er op korte 

termijn zou moeten gebeuren om het probleem aan te pakken, op een manier waarmee de betrok-

ken partijen het zo veel mogelijk eens zijn. Dit advies zal op milieukundig en beleidsvlak geformu-

leerd worden. 

In het onderzoek wordt niet ingegaan op technische details, want de expertise binnen het 

team is op dit vlak niet voldoende om daarover gekwalificeerd te oordelen. Vanwege de multidisci-

plinariteit binnen ons team bieden wij een brede kijk op de problematiek. Zo bestaat de projectgroep 

uit studenten vanuit verschillende studierichtingen (bedrijfskunde, bedrijfseconomie, biomedische 
wetenschappen, filosofie en mariene biologie) en twee van de vijf studenten hebben een Duitse ach-

tergrond. Deze variatie zorgt voor een vertegenwoordiging van allerlei interesses, die ook binnen het 

vraagstuk van groot belang zijn. Het onderzoek wordt zo objectief mogelijk uitgevoerd terwijl er re-

kening wordt gehouden met alle partijen.  
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Methode 
 

De manier waarop wij te werk zijn gegaan is een combinatie van empirisch en theoretisch onderzoek. 

Ons empirisch onderzoek bestond uit het houden van interviews, wat heeft geleid tot een actorana-

lyse. Naast de interviews hebben we literatuuronderzoek gedaan. Hiervoor hebben we (milieueffect) 

rapporten, nieuwsartikelen, gepubliceerde onderzoeken, overheidsdocumenten, beleidsplannen etc. 

doorgenomen. Daarnaast zijn wij naar het symposium ‘Samen investeren in de Eems-Dollard’ dat op 

1 december in Bad Nieuweschans plaatsvond, geweest.  

Voor de actorenanalyse hebben we de verschillende partijen onderverdeeld in de categorieën Beleid, 

Natuur en Economie – ofwel people, planet, profit. Met de volgende actoren hebben we contact 
gehad: 

 

Beleid 

• Douwe Hollenga (oud-gedeputeerde Provincie Groningen); 

• Marjan Datema (Ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 

  

Natuur  

• Daan Bos (ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga); 

• Marike Boekhoff (NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V.); 

• Herman Verheij (Waddenvereniging) 

 

Economie 

• Monique van der Dungen (manager Ruimte en Milieu, Sepots Groningen); 

• Tobias Linke en Markus Jänen (Schifffahrtsamt Emden) 

• Meyer werft en de burgemeester van Papenburg; deze hebben geen medewerking verleend.  

Theoretisch framework 
 

Het kader waarin wij onderzoek uitvoeren wordt door verschillende keuzes bepaald. Het project wa-

terkwaliteit hebben wij al afgebakend tot een specifiek KRW-gebied, namelijk het Eems-Dollard estu-

arium. Daarnaast schrijven we met een bepaalde studieachtergrond, namelijk een combinatie van de 

disciplines biologie (mariene en medische), bedrijfseconomie, bedrijfskunde en filosofie. Deze disci-

plines kunnen we gebruiken om de verkregen informatie van verschillende kanten te beoordelen.  

Ten slotte hebben we de theoretische achtergrond van het eerste deel van de PPP-minor; dit houdt 
in dat we vanuit een bepaalde invalshoek te werk kunnen gaan. We belichten zowel de People- Pla-

net- als de Profit-kant en bovendien speelt het kader een rol door te kiezen voor een bepaald analy-

semodel, het onderscheid in natuurvisies. Op deze manier kunnen we de verschillende actoren en 

oplossingen indelen naar natuurbeeld ‘arrangement’ (zie fig.1).  
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Figuur 0.1. Natuurbeeld ‘arrangementen’(College H. van der Windt 29/09/2011) 
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Hoofdstuk 1: Aan welke eisen moet het water voldoen volgens de 
Kaderrichtlijn Water en hoe is de huidige situatie van de stroomge-
bieden? 

 

1.1 KRW in Nederland en Europa 

Sinds eind 2000 maakt Nederland deel uit van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn houdt 

in dat Europese landen in samenwerking ervoor moeten zorgen dat het oppervlakte- en grondwater 

zich in 2015 in een ‘goede toestand’ bevindt. Deze termijn kan twee keer worden uitgesteld voor een 

periode van 6 jaar en de uiteindelijke doelstellingen moeten dus voor 2027 gehaald zijn. (Interview 

Jänen, M., Linke, T., 2012) Het is voor Nederland een groot voordeel dat ook andere landen mee 

werken om dit doel te bereiken; vanwege zijn geografische eigenschappen wordt Nederland ook het 

‘afvoerputje’ van Europa genoemd. (TNO innovation for life, 2009) De kwaliteit van het water is dus 

niet alleen afhankelijk van ons eigen handelingen, maar ook die vanuit het buitenland. De deelne-

mende landen worden opgedeeld in stroomgebieden wat nog meer samenwerking vraagt tussen de 

landen, omdat rivieren, meren, kustwateren en grondwater zich niet houden aan politieke grenzen. 

1.2 Chemische kwaliteitseisen 

Europese wateren worden beoordeeld binnen twee categorieën, de chemische en de ecologische 

waterkwaliteit. De chemische kwaliteit wordt bepaald aan hand van een, binnen de EU vastgelegde, 

lijst van 33 prioritaire stoffen die de wateren kunnen vervuilen, welke beoordeeld dienen te worden. 

Prioritaire stoffen zijn substanties die gevaarlijke eigenschappen voor mens, dier en milieu hebben. 

(Europa Decentraal, 2012) De primaire bron van chemische vervuiling zijn industrie en landbouw. 

(Rijksoverheid, 2012) Echter, over het algemeen is de situatie erg verbeterd in vergelijking tot de 

hoeveelheid giftige stoffen die in de jaren ’60 en ’70 geloosd zijn. (interview Bos, D., 2011) 

1.3 Ecologische kwaliteit onder druk 

De tweede te beoordelen categorie is de ecologische waterkwaliteit, die is opgedeeld in drie typen 

criteria: biologische, fysisch-chemische en hydromorfologische.  

Ten eerste wordt er gekeken naar de biologische samenstelling van het water. De hoeveelheid bio-

massa wordt gedefinieerd door de aan- of afwezigheid van algen, macrofauna, waterplanten en vis-
sen. Ten tweede wordt een systeem als een gunstige of minder gunstige leefomgeving beoordeeld, 

afhankelijk van verschillende abiotische factoren die worden beschreven in de volgende twee crite-

ria.  

Fysisch-chemische eigenschappen zijn bepalend voor de kwaliteit van het ecosysteem, waarbij het 
draait om de pH-waardes, zuurstofgehaltes en hoeveelheid nutriënten. Deze aspecten bepalen of 

een soort kan overleven onder de specifieke omstandigheden, afhankelijk van de tolerantiegrenzen. 

De bepalende factor voor de mate van bemesting in brakke wateren, zoals in een estuarium, is de 

hoeveelheid opgelost anorganisch stikstof. Door het overmatig gebruik van meststoffen in de land-

bouw is de input van nutriënten hoger dan de natuurlijke waardes. De meeste gebieden in Nederland 

worden met matig tot slecht beoordeeld; er heerst een situatie van eutrofiëring. Dit wordt zichtbaar 

in figuur 1.1, de zwarte cirkel geeft de Eems-Dollard aan, die een matige beoordeling krijgt. 
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 Figuur 1.1: Beoordeling fysisch-chemische parameters, KRW 2009. (Compendium voor de leefomgeving, 2009) 

Een gezond zoet-zout overgangsgebied kan door zijn unieke eigenschappen veel uitzonderlijke soor-

ten het leven mogelijk maken. Daarnaast wordt het water door andere soorten gebruikt als trekroute 

of paaigebied zolang de hydromorfologische parameters dit toestaan. (Rijksoverheid – Helpdesk Wa-

ter, 2012). De hydromorfologie is een ander belangrijk element van het karakter van een waterli-

chaam. Er heerst een sterk verband tussen de biologie en de stroomsnelheid, diepte en getij. De in-

richting en vormgeving van een systeem bepaalt welke structuren, habitats en substraten aanwezig 

kunnen zijn. (Portielje, R., 2007) 

1.4 Referentiekader 

Voor een kunstmatig water, zoals een gegraven kanaal, lijkt het bijna onmogelijk om de toestand van 

een natuurlijk water te bereiken. Om een goed referentiekader te creëren worden de stroomgebie-

den ingedeeld in verschillende types waterlichamen: natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige 

wateren. (Interview Boekhoff, M., 2011) Hoe natuurlijker het water is, hoe hoger de kwaliteitseisen 

liggen. Het referentiepunt voor een natuurlijk water, zoals de Waddenzee, is de natuurlijke toestand. 

Sterk veranderde wateren moeten aan het zogenaamde goed ecologisch potentieel (GEP) voldoen. 

Voor kunstmatige wateren is het doel gesteld om het maximaal ecologisch potentieel (MEP) te berei-

ken. In Nederland zijn alle wateren, behalve de Waddenzee en enkele riviertjes, sterk veranderd of 
kunstmatig (figuur 1.2). Deze classificering zorgt er voor dat de lat voor de doelstellingen niet al te 

hoog ligt, wat de doelen aan de ene kant realistischer maakt maar aan de andere kant niet erg ambi-

tieus (interview Boekhoff, M., 2011). 
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Figuur 1.2: Status waterlichamen, 2008. (Compendium voor de Leefomgeving, 2008) 

1.5 Huidige situatie  

Landen die deel uitmaken van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn verplicht om de toestand van 

stroomgebieden te monitoren en te protocolleren. Op deze manier wordt geprobeerd om al voor 

2015 zo veel mogelijk verbeteringen te maken. Afgaande op de huidige situatie in Nederland is het 

twijfelachtig of de chemische en ecologische doelstellingen voor oppervlaktewaterlichamen tot 2015 

gehaald kunnen worden. Figuur 1.3 en 1.4 laten de beoordelingen van achtereenvolgens de chemi-

sche en de ecologische toestand in 2009 zien. 

 

                           

Figuur 1.3: Beoordeling chemische toestand opppervlaktewaterlichamen, 2009. (Planbureau voor de Leefomgeving, 2009) 
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Figuur 1.4: Beoordeling ecologische toestand oppervlaktewaterlichamen, 2009 (Planbureau voor de Leefomgeving,2009) 
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Hoofdstuk 2: Wat heeft geleid tot de verslechterde ecologische wa-
terkwaliteit van het Eems-Dollard estuarium? 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de ecologie van het Eems-Dollard estuarium centraal. De toestand van het 

estuarium ecosysteem is momenteel van een dusdanig laag niveau, dat verbetering noodzakelijk is. 

Hoe het levende ecosysteem is veranderd in een bijna levenloos estuarium wordt hieronder be-

schreven. Daarbij moet rekening worden gehouden met een referentie toestand – wanneer werd het 

estuarium als gezond beschouwd? Door in de historische ontwikkelingen te zoeken naar omslagpun-

ten, wordt duidelijk wat ertoe heeft geleid dat een verslechtering is opgetreden in de ecologische 

waterkwaliteit.  

2.2 Referentie toestand  

Bij het bestuderen van de ontwikkelingen die in het verleden hebben plaatsgevonden en nu invloed 
hebben op de ecologische toestand van het estuarium, is het belangrijk een referentie toestand aan 

te houden. Dit is ook noodzakelijk bij het zoeken naar oplossingen om de ecologische kwaliteiten te 

verbeteren. Als je iets wilt veranderen aan een systeem zoals de Eems-Dollard, moet je een doel 

hebben, dit wordt ook wel de ‘target-reference’ genoemd. Dit kan een referentie in de ruimte bete-

kenen, het systeem moet zo worden als een ander gebied, of een referentie in de tijd – het systeem 

moet worden zoals vroeger. Teruggaan naar een situatie zoals vroeger is vaak moeilijk of zelfs onmo-

gelijk. Sommige veranderingen in het verleden zijn onomkeerbaar. (interview Bos, D., 2011) 

Fig. 2.1 Theoretisch estuarium model (Bos, D. et al, 2011) 
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In Figuur 2.1 is een estuarium model te zien. Dit is zowel een referentie in tijd als ruimte, omdat het 

om een theoretisch model gaat. Karakteristieke elementen zijn de meanderende rivier met haar af-

takkingen, de ondergelopen riviervallei die in contact staat met de open zee, en de habitats in ver-

schillende saliniteit zones. Oorspronkelijk is er een grote diversiteit in deze habitats, vanwege de 

combinatie van verschillende waterlichamen en getijdenzones met verschillende zoutgradiënten, 

stroomsnelheden en waterhoogtes. (Bos, D. et al, 2011) Al deze eigenschappen dient men in het 

achterhoofd te houden bij het vergelijken van de historische en huidige toestand van het Eems-

Dollard estuarium. 

2.3 Historische toestand  

Met het oog op verslechtering van de ecologische toestand van de Eems is het belangrijk onder-

scheid te maken tussen historische ontwikkelingen en korte termijn verslechtering. Het opmerkelijke 

is namelijk dat de toestand van de Eems twintig jaar gelden nog helemaal niet kritiek was, maar van-

uit ecologisch perspectief zijn de historische ontwikkelingen die daarvoor hebben plaatsgevonden 

ook niet ideaal. (interview Boekhoff, M., 2011) 

De Dollard heeft zijn grootste omvang bereikt eind 1500. Vanaf dat moment werd er door de mens al 

ingegrepen en werd er structureel ingedijkt. De geschiedenis van menselijke activiteiten aan de Eems 

begint dus na de Middeleeuwen, rond 1600. Alle indijkingen die vanaf dat moment plaatsvonden 

hebben invloed gehad op de morfologische toestand van het estuarium, maar sprake van een toe-

standsverandering was er toen nog niet. In 1899 werd de dam bij Herbrum gebouwd, waarna men al 

begon met baggerwerk. (interview Bos, D., 2011) 

De echt grote veranderingen beginnen pas in de jaren ’80, wanneer men structureel begint de vaar-

geul van Papenburg naar Emden te verdiepen om schepen van Meyer Werft erdoor te kunnen laten 

varen. Hierop volgt een serie verdiepingen in de Eems (zie Tabel 2.1) die maken dat de veranderingen 

extreem worden. Na 1980 is daarom pas sprake van een toestandsverandering, de korte termijn 

verslechtering. (interview Bos, D., 2011) 

Periode Ingreep 

1958 - 1961 Bouw van de Geiseleitdam, verdieping van de vaargeul 

1984 - 1985  5.7 m verdieping voor Meyer-Werft (‘Homeric-verdieping’) 

1991 6.3 m verdieping voor Meyer-Werft (‘Zenith-verdieping’) 

1993 6.8 m verdieping voor Meyer-Werft 

1994 - 1995  7.3 m verdieping voor Meyer-Werft (‘Oriana-verdieping’) 

2001 Bouw van het Emssperrwerk bij Gandersum, klaar in 2002 

Tabel 2.1. Verdiepingen van de Eems bovenstroom van Emden ten behoeve van scheepvaart.  Waardes ten opzichte van de gemiddelde 
hoogwaterstand. (WWF, 2006). 

  



17 

 

2.4 Huidige probleemtoestand  

De huidige toestand van de Eems-Dollard is alar-

merend slecht. (Bos, D. et al, 2011) Concrete pro-

blemen worden veroorzaakt door de kunstmatige 

morfologie die het estuarium in de loop van de 

geschiedenis heeft gekregen. Intensieve bagger-

werkzaamheden en kanalisatie van de rivier heb-

ben grote gevolgen voor de vorm van de rivier. 

Hierdoor zijn de getijdenrange, de stroomsnelheid 
en de golfwerking enorm vergroot. Omdat modder 

(slib) op deze manier geen kans krijgt om te bezin-

ken, is de hoeveelheid zwevend slib toegenomen. 

De extreme troebelheid van het water vormt dan 

ook het grootste probleem.  

Doorgaans wordt het volgende onderscheid ge-

maakt in de verschillende delen van het estuari-

um: de getijdenrivier, het middendeel en het 

mondingsgebied (zie Fig. 2.2). De hypergeconcen-

treerde hoeveelheden modder bevinden zich 

hoofdzakelijk in de getijdenrivier, in het gebied 

van Herbrum tot Emden. (interview Bos, D., 2011) 

De toegenomen troebelheid van het water veroorzaakt een kettingreactie aan gevolgen voor de eco-

logische toestand van het water. Door de afgenomen lichtdoordringing ontstaat er plaatselijke zuur-

stofloosheid. De basis van de voedselketen raakt hierdoor in gevaar, wat tot uitdrukking komt in de 

afname van fytoplankton. Alle andere organismen staan boven het fytoplankton in de voedselketen, 

dus met een afname in fytoplankton neemt direct ook hun overlevingskans af. Daarnaast sterft bo-
demfauna door baggeractiviteiten en het storten van bagger. De troebele zone vormt ook een barri-

ère voor trekvissen. (interview Bos, D., 2011) In Fig. 2.3 is de toestand van verschillende populaties 

organismen in de Eems-Dollard weergegeven. Hieruit blijkt dat de totale biologische toestand voor 

zeker meer dan 90% als matig tot slecht wordt beoordeeld. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat et 

al, 2009) 

 

 
Fig. 2.3 Beoordeling toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebied Eems op basis van de biologische parame-

ters (% waterlichamen) (Ministerie van Verkeer en Waterstaat et al, 2009). 

 
Fig. 2.2 Kaart Eems-Dollard (Programma naar een Rijke Waddenzee, 2012) 
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In het project dat de Waddenvereniging samen met Het Groninger Landschap en Stichting Reinwater 

in 2007 is begonnen, Red de Eems, wordt de Eems als ‘zieke patiënt’ gezien. In het project worden de 

volgende problemen genoemd: (Waddenvereniging, 2011)  

1. Het water van de Eems is troebel 

2. De Eems is verontreinigd 

3. De Eems is ingesnoerd tussen dijken 

4. De bestuurlijke verschillen tussen Duitsland/Nederland staan verbeteringen in de weg. 

Naast troebelheid van het water worden dus ook waterverontreiniging, insnoering van de rivier en 

bestuurlijke knelpunten gezien als een belangrijke bijdrage aan de probleemtoestand van de Eems. 

Het estuarium raakt vervuild door contaminanten afkomstig van industriële afvalwaterlozingen, lo-
zingen uit afvalwaterzuiveringen en atmosferische belasting. Contaminanten zijn stoffen die onbe-

doeld in een product of in het milieu voorkomen. Bronnen zijn voornamelijk landbouw, vrachtver-

keer, industrie, scheepvaart en huishoudens. De gevaarlijke stoffen zijn stikstof, fosfaat, kwik, zink, 

chroom, PAK’s, TBT, nikkel, koper en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. (Waddenvereniging, 

Stichting Reinwater & Stichting Groninger Landschap, 2007) 

Echter, deze verontreinigingen zijn de laatste decennia al sterk teruggedrongen. In de jaren ’60 en 

’70 gebruikten mensen nog massaal gif, fosfaten en nutriënten die zomaar in de omgeving werden 

geloosd. Dat is sindsdien al flink omlaag gegaan.(interview Bos, D., 2011) 

Samengevat is de natuurlijke loop van de rivier door de mens permanent veranderd. Dit gebeurt 

door inpolderingen, bochtafsnijdingen, dijken, dammen en uitdiepingen ten behoeve van de scheep-

vaart en landbouw. De rivier is hierdoor beperkt in zijn bewegingsvrijheid, met als effect dat het slib 

minder kans heeft om te bezinken. Als de rivier nog zou meanderen zoals in haar oorspronkelijke 

toestand, kon er makkelijker water afstromen om sediment af te voeren. (Waddenvereniging, Stich-

ting Reinwater & Stichting Groninger Landschap, 2007) 
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Hoofdstuk 3: Welke actoren zijn betrokken bij het probleem? 

3.1 Inleiding  

Het Eems-Dollard estuarium tussen Nederland en Duitsland wordt tegenwoordig de ‘Gele Rivier’ 

genoemd, gelijknamig aan de ‘Gele Rivier’ in China die, net als de Eems, bekend staat om zijn grote 

sedimenttransport. De afgelopen jaren is er een toenemende concentratie slib in de Eems waarge-

nomen als gevolg van intensieve baggerwerkzaamheden en ingrepen in de loop van de rivier. Waar 

de rivier vroeger volop meanderde, is er nu een recht kanaal zonder kromming en is de rivier sneller 

gaan stromen. 

Het Eems-Dollard estuarium is het laatste grootschalige brakwater-stroomgebied in Europa en een 

belangrijke voedplaats. Ook is het estuarium een vogelbroedplaats met mondiale significantie en is 

er een unieke biotoop ontstaan na de Marcellusvloed in het jaar 1362. Het Eems-Dollard gebied is 

een ecologisch rijk gebied met verschillende specifieke flora en fauna. 

Door menselijk ingrijpen is de Eems in een keurslijf geplaatst om te voldoen aan de eisen van de in-

dustrie en de scheepsvaart, waarbij meanders uitgesneden zijn, dijken opgehoogd zijn en er sluizen 

en stuwen aangelegd zijn zoals de stuw bij Herbrum begin 1900 en het Emssperrwerk (Waddenver-
eniging 2011). De kanalisatie heeft vooral in dienst gestaan van de scheepswerf Meyer Werft te Pa-

penburg die cruiseschepen via de Eems naar zee vaart om ze vervolgens elders af te leveren. 

Ten gevolge van deze ontwikkelingen is in de rivier de slibconcentratie toegenomen, de lichtpenetra-

tie afgenomen, de stroomsnelheid toegenomen, het zogenaamde ‘tidal hub’ toegenomen (niveaus 

van waterinstroom tijdens vloed en uitstroom tijdens eb), de turbiditeit van het water erg toegeno-

men en is de zuurstofloze periode langer geworden en uitgespreid over een grotere afstand (15 km-

25 km). Daardoor is de waterkwaliteit achteruitgegaan met gevolgen voor de biodiversiteit in en 

beschermen waardigheid van het gebied.  

Dit probleem heeft veel los gemaakt bij verschillende groepen en belanghebbenden. Daarom is het 

belangrijk dat alle actoren zo goed mogelijk worden toegelicht om te ondervinden waar het goed 

gaat of beter kan, maar ook waar het fout gaat en beter moet. Nu volgt een beschrijving van de bij 

het Eems-Dollard estuarium betrokken actoren. Deze zijn onderverdeeld in de groepen Natuur, Eco-

nomie en Beleid. 

 3.2 Natuur 

 

De Waddenvereniging 

“Een gezonde economie is gebaseerd op een gezonde ecologie.” 

 

De Waddenvereniging is als organisatie betrokken bij het beschermen en bevorderen van de kwali-

teit van het waddengebied en is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in het gebied. Om de rol 

van de Waddenvereniging met betrekking tot het Eems-Dollard estuarium te verhelderen is er een 

interview gehouden met Herman Verheij (interview Verheij, H., 2011). Hij is al sinds 2001 betrokken 
bij de Waddenvereniging en sinds 2007 betrokken bij het Eems-Dollard estuarium. In 1999 is er een 

publicatie ‘De Levende Eems: Herstelplan voor de Eems-Dollard’ (Van der Welle, J. & P. Meire, 1999) 

uitgekomen. Met deze publicatie is destijds niet veel gedaan. In 2007 kwamen er veel signalen bin-

nen dat het slecht ging met de Eems en het begon te dagen dat actie nodig was: op 26 oktober over-

handigde de Waddenvereniging het ‘patiëntendossier’ van de Eems aan de heer Nijpels, commissaris 

van de Koningin in Friesland. Minister Verburg heeft destijds beloofd werk van de slechte conditie 

van de Eems te maken. (Waddenvereniging, 2007) Niemand bleek zich voor het probleem verant-

woordelijk te voelen. Zodoende ging de Waddenvereniging op onderzoek uit, onder andere in de 

vorm van een boottocht van Papenburg naar Delfzijl. Tijdens deze tocht werd gesproken met verte-



20 

 

genwoordigers van veel organisaties en partijen. Het resultaat was dat een grotere bewustwording 

van het probleem ontstond en dat het gesprek op gang kwam.  

De teloorgang van de Eems-Dollard werd geweten aan de activiteiten van economisch belangheb-
benden in het gebied: ontwikkeling van de Eemshaven, de ontwikkeling van het Delfzijl-Chemiepark, 

de Volkswagen fabriek in Emden en de scheepswerven in Leer en Papenburg.  

In 2009 werd vervolgens de bijeenkomst Waddenaangelegenheden in Delfzijl gehouden om te pra-
ten, vooral met Duitsland, over het probleem. Weer werd er weinig resultaat geboekt omdat Duits-

land op dat moment bezig was met juridische procedures om tegen te gaan dat de exploitatiegebie-

den onder de Natura 2000 wetgeving (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992) zouden 

gaan vallen. Dit lukte deels met uitzondering van een aantal toegewezen gebieden. 

 

NABU (Naturschutz Bund Niedersachsen) 

 

De NABU heeft een vergelijkbare rol als de Waddenvereniging in dit proces: volgens Marike Boekhoff 

van de NABU is het doel van de NABU om onafhankelijke expertise over het Eems-gebied op te bou-

wen omdat kennis nodig is om invloed te hebben in het debat. Het verzamelen van deze data word 
gedaan door enthousiaste veldwerkers die zich bij het gebied betrokken voelen. Sinds kort is er een 

nieuw overlegplatform gestart op initiatief van de NABU, genaamd ‘Eems Dollard Natuurlijk’ (inter-

view Boekhoff, M., 2011) ter bevordering van de grensoverschrijdende communicatie tussen Duits-

Nederlandse natuur- en milieuorganisaties om gezamenlijke doelen en natuurbeschermingsmaatre-

gelen te ontwikkelen. Daarvoor staat in de toekomst een aantal bijeenkomsten gepland. Hiernaast 

loopt bij de NABU het project ‘Perspektiv Lebendige Unterems’ (BUND, NABU, WWF, TU Berlin, 2010) 

waar verschillende scenario’s voor herstelmogelijkheden voor de Ondereems onderzocht en getoetst 

worden op basis van de Kaderrichtlijn Water, de vogel- en habitatrichtlijnen en de ecologische ont-

wikkelingspotentie van de Eems, waar, een duurzame visie voor de Ondereems centraal staat.  

Deze projecten staan synoniem voor de doeleinden die de NABU zichzelf heeft aangemeten, namelijk 

het generen van oplossingen, de dialoog opbouwen met mensen in de regio en aansturen op de 

daadwerkelijke uitvoering van herstelmaatregelen. Hiertoe worden kennis van lokale NABU groepen 

en lokale experts meegenomen in het project en worden er gesprekken gevoerd met natuurbe-

schermers, tevens worden er workshops en lezingen gegeven over de problemen van het Eems-

Dollard estuarium. Daarnaast vertegenwoordigt de NABU een groot aantal NGO’s in de samenwer-

king met de BUND. Met een ledenaantal van 70.000 mensen in Niedersachsen heeft NABU een ge-

zaghebbende positie ingenomen in de discussie over de problematiek betreffende de Ondereems.  

Coalitie Wadden Natuurlijk 

 

De Coalitie Wadden Natuurlijk is een overkoepelend geheel van de volgende organisaties: 

● Natuurmonumenten 

●  Groninger Landschap 

●  Staatsbosbeheer 

●  Waddenvereniging 

●  Vogelbescherming 

●  Stichting WAD 

●  Natuur en Milieufederatie Groningen 



21 

 

Deze coalitie houdt zich bezig met het in lijn brengen van de visies en voortgang van alle bovenge-

noemde partijen in een samenwerkingsverband. Uit alle invalshoeken die deze partijen bieden, 

wordt getracht een algemeen plan van aanpak en algemene visie te ontwikkelen met betrekking tot 

het Eems-Dollard gebied; een combinatie van alle ecologische kennis en denkwijzen die heeft geleid 

tot een sectorale conceptvisie als basis voor gesprek met bedrijven, overheden en de intern betrok-

ken organisaties. Het is de wens van de Coalitie Wadden Natuurlijk om de hydrologie en morfologie 

van het gebied te herontwikkelen en de aan het gebied inherente flora en fauna in de natuurlijke 

balans terug te laten keren. Het is belangrijk dat er ruimte is voor co-creatie van economische en 

ecologische processen in het gebied, maar eveneens dat betrokken partijen de juiste mate van ver-
antwoordelijkheid nemen naar gelang van de te beschermen natuurwaarde, of naar gelang van de 

geïnventariseerde waardering (interview Datema, M., 2012) van het gebied relatief ten opzichte van 

de mate van exploitatie. Om dit te bereiken is het volgens de Coalitie belangrijk dat opgaven en be-

langen worden verbonden, dat er wederzijds begrip is tussen Duitsland en Nederland en dat er tij-

dens de herstelwerkzaamheden geschakeld kan worden in strategieën vanwege de wisselende ze-

kerheden bij uitvoering van specifieke plannen. Centraal bij het uitvoeren van alle plannen, econo-

misch of ecologisch, staat Building with Nature: ‘Building with Nature is de naam van een kennispro-

gramma met als missie het ontwikkelen van nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde kennis, experti-

se, hulpmiddelen en ontwerpconcepten voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebie-

den. Deze kennis dient om, binnen gegeven infrastructurele, economische en maatschappelijke 
randvoorwaarden, de kansen die het natuurlijke systeem biedt optimaal te benutten: ecodynamische 

gebiedsontwikkeling. 

3.3 Economie 

 

Meyer Werft 

 

De Meyer Werft wordt door vrijwel elke partij aangewezen als de grootste veroorzaker van de Eems-

Dollard problematiek in de huidige manifestatie. Of dit terecht is hebben wij gevraagd aan alle geïn-

terviewden (zie bijlage). Meyer Werft zelf heeft geen gehoor aan ons verzoek voor een interview 

gegeven. Wel hebben wij een toeristische tour rond het complex bijgewoond. Hierdoor hebben wij 

een beeld gekregen van de werf. Meyer Werft is gelegen in Papenburg, net over de grens met Neder-

land. Meyer Werft is een grote speler op de cruiseschepenmarkt. Het bedrijf vervaardigt onder ande-

re passagiersschepen, gastankers, diervervoerschepen en cruiseboten. Voor de tewaterlating van 
elke nieuwe boot wordt van tevoren wekenlang gebaggerd om de rivier op de gewenste diepte te 

krijgen zodat de boot er zonder belemmering door kan varen. De enige limiet op dit moment voor de 

bootgrootte en baggerdiepte is de tunnel die onder de Eems loopt. 

Meyer Werft is in Papenburg erg goed horizontaal geïntegreerd. Alle componenten die de werf nodig 
heeft, worden in de buurt vervaardigd. Dit houdt Meyer Werft concurrerend ten opzichte van soort-

gelijke bedrijven in bijvoorbeeld Korea. Meyer Werft is werkverschaffer voor een groot deel van de 

bevolking in de directe regio met ongeveer 2500 werknemers. De werf trekt jaarlijks veel toeristen 

die de enorme schepen in de haven komen bewonderen. Vooral wanneer er een nieuw schip uit-

vaart, zijn er veel toeristen.  

De belangrijke financiële positie die Meyer Werft inneemt in het gebied is niet te ontkennen en de 

instandhouding van dit bedrijf op de huidige plek is van groot belang. Voor de Meyer Werft is het 

geen optie om te vertrekken, ondanks alle protesten van natuurbeschermingsorganisaties en onder-

zoeken waaruit blijkt dat de Eems-Dollard ten onder gaat door toedoen van de baggerwerkzaamhe-

den. Meyer werft betaalt zelf niet voor de baggerwerkzaamheden. Dit is de verantwoordelijkheid van 

de Duitse overheid. De overheid is verantwoordelijk voor de infrastructuur van het water. De kosten 

van het baggeren worden zo door de gemeenschap betaald.  
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3.4 Overheden 

 

Groningen Seaports 

 
Groningen Seaports is verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandse havens in de regio 

Eems-Dollard. Seaports is een bepalende actor met betrekking tot de scheepsvaart in het gebied en 
draagt zorg voor het uitvoeren van vergunningen voor baggerwerkzaamheden en baggerverspreiding 

op Nederlands grondgebied rond het Eems-Dollard estuarium. Seaports wil zich op duurzame eco-

nomische wijze ontwikkelen. Bij het innoveren van nieuw beleid wordt getracht de ecologische effec-

ten zo laag mogelijk te houden. (interview Dungen, M. van, 2012) Seaports houdt zich niet bezig met 

de KRW en Natura2000 wetgeving. Wel draagt Seaports zorg voor het behalen van de doelstellingen 

ter bemachtiging van het EcoPort certificaat. Duurzaamheid staat zodoende wel centraal. Echter, de 

doelstelling voor duurzaamheid mag niet in conflict komen met de kernactiviteiten van Seaports.  

Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd wanneer dat nodig is. Seaports zal altijd zorgen dat de 

infrastructuur in het gebied aan de gestelde kwaliteit voldoet, zodat schepen geen belemmeringen 

ondervinden tijdens het varen. 

Provincie Groningen 

De provincie Groningen is bevoegd om vergunningen op basis van bestaande wetgeving te verlenen.  

De provincie streeft ernaar om alle bij de Eems-Dollard betrokken partijen bij elkaar te brengen en 

heeft hiervoor een nieuw platform ontwikkeld, namelijk het project ‘Economie en Ecologie in Balans.’ 

(van Dorp, 2010). De provincie Groningen onderhoudt ook goed contact met de Duitse plaatselijke 

overheden.  

De provincie voert de aangenomen wetten uit, maar de landelijke overheden en de Europese Com-
missie zijn eindverantwoordelijk en zij zijn de enige actoren met genoeg geld, subsidies en fondsen 

om daadwerkelijk verschil te kunnen en mogen maken binnen het estuarium. 

 

Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie 

Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie is de trekker van het Integraal Management 

plan (IMP), dat eind 2012 klaar zal zijn, om de Natura 2000 wetgeving uit te voeren. Nederland be-

paalt eerst een afbakening waarvoor het IMP wordt geschreven. Dit noemt men ook wel de ‘aanwij-

zing’. In Duitsland gaat dit proces andersom. (interview Datema, M., 2012) Tijdens het aanwijzen van 

gebieden in het Eems-Dollard estuarium staat de waarde van het gebied centraal en is het ook het 

uitganspunt van opereren. Dit wordt door het huidige kabinet helaas belemmerd doordat er een 

minimale natuurbeschermingswet is doorgevoerd om bedrijven zo min mogelijk te belemmeren in 

deze tijden van financiële crisis. Niettemin gaat het ministerie door met het beschermen en is ze 

bezig met de volgende stap in het IMP: het Aanwijzingsbesluit, waarbij er inventarisaties van na-
tuurwaarden wordt gemaakt. Daardoor krijgt de natuur een economische factor, die mee kan wegen 

in het vergaderproces. Het doel van het ministerie is om door middel van het IMP het estuarium te 

restaureren tot het referentiejaar 2003. 



23 

 

Hoofdstuk 4: Welke conflicten ontstaan er bij de samenwerking tus-
sen Nederland en Duitsland? 

 

4.1 Onduidelijke grensligging 

De samenwerking tussen Duitsland en Nederland wordt belemmerd door een principiële vraag: Waar 

ligt de grens? Hierover zijn de twee landen het niet met elkaar eens. Figuur 4.1 laat de verschillende 

opvattingen zien over waar de grens precies loopt. 

 

Figuur 4.1: Grensverloop tussen Nederland en Duitsland in het Eems-Dollard gebied. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dollard, 13-01-2012) 

Dit probleem speelt vandaag nog net als vroeger. Duitsland is van mening dat de grens langs de 

laagwaterlijn aan de Groninger kust loopt, in tegenstelling tot Nederland, dat vindt dat de grens door 
het diepste punt van de vaargeul in de Eems loopt. Het overlappend gebied wordt ‘betwist’ ge-

noemd. Eigenlijk al sinds het ontstaan van het gebied konden de twee landen het niet met elkaar 

eens worden. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen voor het be-

schermen en onderhouden van het gebied. Sinds ca. 40 jaar bepaalt het Bundeswasserstraßengesetz 

dat het Schifffahrtsamt Emden beheerder van de Eems is. Deze dienst zorgt voor het onderhoud en 

geeft vergunningen voor schepen die de Eems gebruiken. Het baggeren behoort tot de taak van het 

Schifffahrtsamt Emden, evenals het onderhouden van het Sperrwerk dat de waterstand binnen van 

de Eems regelt. Bij verdieping van de Eems moet het Schifffahrtsamt een vergunning bij het Land 

Niedersachsen vragen om te baggeren, bij ingrijpende veranderingen die ook het Natura2000 gebied 

betreffen wordt deze vergunning in Brussel aangevraagd. Op dit moment geldt een open regeling: de 
Eems wordt door het Schifffahrtsamt Emden onderhouden, Nederlands scheepvaartverkeer wordt 

geduld. Beide partijen accepteren deze regeling omdat zo geen groter conflict ontstaat waardoor een 

partij van een gedeelte zou moeten afzien. 

4.2 Historie 

Om samenwerking te stimuleren, werd in 1960 een Eems-Dollardverdrag opgesteld. (Provincie Gro-

ningen, 2010) Opvattingen zijn hierin verwerkt en het ‘betwist’ gebied is tot gezamenlijk beheersge-

bied verklaard, wat het mogelijk maakt om afspraken over scheepvaart, waterhuishouding etc. te 

maken. (Het Groninger Landschap, 2011) Als samenwerkingsorgaan voor dit doel is de Eemscommis-

sie in het leven geroepen. (interview Jänen, M., Linke, T., 2012) In de Eemscommissie zitten verte-

genwoordigers van de ministeries van beide landen. 
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Het verschil in opvattingen is niet beperkt tot de grensligging maar betreft ook natuur- en milieube-

heer. In 1996 is door Nederland en Duitsland een aanvullend milieuprotocol opgesteld, dat het be-

heer van het ‘betwist’ gebied beschrijft. Deze concretisering zorgt voor een meer soepele samen-

werking tussen de twee landen maar conflicten blijven bestaan (Het Groninger Landschap, 2011). 

Voor het overleg over deze zaken is de zogenoemde permanente Nederlands-Duitse Grenswateren-

commissie opgesteld. (Raad voor de Wadden, 2010) 

4.3 Natura 2000 en IMP 

Een meer recente ontwikkeling is de aanwijzing van de Eems-Dollard als Natura 2000 gebied. Dit is 

een belangrijke stap, want nu kunnen concrete handelingen richting effectieve milieubescherming 
worden uitgevoerd. (interview Hollinga, D., 2012) Natura 2000 is een Europese aanpak om gebieden 

met bijzondere flora en fauna te beschermen. Een uniek systeem als een estuarium, met specifieke 

omstandigheden dat veel uitzonderlijke soorten een leefomgeving biedt, wordt bescherming waard 

bevonden. Voor het uitvoeren van Natura 2000 wordt het Integraal Management Plan (IMP) of Inte-

graal Beheer Plan (IBP) opgesteld, dit proces loopt tegelijk met de Kaderrichtlijn Water en Natura 

2000. (interview Boekhoff, M., 2011) Het IMP betrekt de belanghebbenden uit politiek, economie en 

ecologie bij het uitwerken van een gemeenschappelijk plan waarin de bestemmingsplannen voor het 

Eems-Dollard gebied in kaart gebracht worden. (Rijksoverheid, 2010) 

4.4 Beleidsverschillen 

Een struikelblok is het verschil tussen Nederlandse en Duitse beleidsculturen. In Nederland wordt als 
volgt gehandeld: een gebied wordt bescherming waard bevonden en krijgt het Natura 2000 stempel. 

Vervolgens wordt een specifiek beheersplan voor het aangewezen gebied geschreven. Nederland 

werkt dus van grootschalig aanwijzen van een gebied toe naar de details, hoe het gebied verbeterd 

kan worden. Deze wijze van werken wordt “top-down” genoemd. Duitsland echter werkt op een 

“bottom-up” manier. In een gebied wordt eerst gekeken naar waarden en belangen en hoe deze met 

elkaar botsen, aansluitend wordt een “Verordnung” (verordening) gemaakt om het gebied te be-

schermen. (Interview Datema, M., 2012) 

Figuur 4.2 laat zien dat Nederland werkt met een aanwijzing (A) en vervolgens een beheerplan (B). 

Aan Duitse kant zitten beide elementen in de Verordnung (V). Het IMP is de basis van alles. Binnen 

het IMP proces zelf moeten beide partijen er samen over na denken wat er in het gebied moet ge-

beuren om verbetering te krijgen. In deze fase kunnen verschillen in rechtssystemen voor moeilijk-

heden zorgen. Niet alleen verschillen in procedures maar ook de duur van de procesvoering vertraagt 

de vaststelling en uiteindelijke uitvoering van maatregelen (interview Jänen, M., Linke, T., 2012).  
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Figuur 4.2: Visualisatie van verschil in Duitse en Nederlandse uitvoering IMP (Datema, M.,2012) 

4.5 Cultuurverschillen 

Naast deze belemmering bestaat er een cultuur- en taalbarrière; begrippen kunnen in de twee ver-

schillende talen net een ander inhoud hebben wat er voor zorgt dat het langer duurt om consensus 

te bereiken (interview Datema, M.,2012). Bovendien bestaat er een verschil in mentaliteit, bijvoor-

beeld heerst er in Duitsland niet een strikte 9.00 tot 17.00 uur werkcultuur zoals in Nederland. Dit 

kan praktische problemen veroorzaken voor wat betreft het maken afspraken en het plegen van 

telefoontjes.  

Ook de uitvoering van de KRW verloopt verschillend in de twee landen. Duitsland is vaak sterk in zijn 

eigen belangen geïnteresseerd en blijft aan de eigen plannen vasthouden, zonder andere ideeën toe 

te laten. Zo vond de invoering van het IMP pas in 2010 plaats omdat de betrokken Duitse Landkreise 

er niet mee eens waren dat het Eems gebied tot Natura 2000 gebied verklaard zou worden. Deze 

verklaring zou als gevolg hebben dat het gebied naar Europese wetgeving beheerd moet worden. 
Een dergelijke procedure duurt gemiddeld ca. drie jaar. (interview Jänen, M., Linke T., 2012) Pas na 

een lange juridische procedure is deze wetgeving wel ingevoerd en vervolgens is het IMP ontstaan. 

(interview Verheij, H., 2011) In Nederland is het voordeel dat vaker alle betrokken partijen aan één 

tafel gaan zitten en discussiëren. Dit stimuleert een oplossingsgerichte werkwijze. (interview Date-

ma, M., 2012) De samenwerking tussen de Duitse partijen onderling verloopt niet altijd even soepel. 

In Nederland zien we dat dit beter gaat. (interview Verheij, H., 2011).  

De landen hebben verschillende opvattingen over wat er aan de andere kant van de grens zou moe-

ten gebeuren (interview Verheij, H., 2011), terwijl het doel van het IMP juist is om de natuurbe-

scherming gelijk te trekken. De afwezigheid van gezamenlijke objectieve kennis van het functioneren 

van het systeem en een gelijke aanpak van praktische zaken zoals monitoring, hindert een goede 

samenwerking (Raad van de Wadden,2010). 

4.6 Geografische eigenschappen 

Bovendien is de ligging van Nederland ten opzichte van Duitsland in dit opzicht niet ideaal. Nederland 
ligt benedenstrooms van Duitsland. Dit betekent dat de wateren van Duitsland richting Nederland 

stromen. Nederland heeft dus vaak meer last van bijvoorbeeld schadelijke stoffen. In Duitse wateren 

worden deze met de stroom weggespoeld. Echter, in Nederland accumuleren ze. Nederland heeft 
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dus grotere belangen bij het verbeteren van de chemische waterkwaliteit dan Duitsland. Dit verschil 

in belangen kan voor problemen bij de samenwerking zorgen.  

Samengevat kan men zeggen dat een duurzaamheidsprobleem binnen één land vaak al moeilijk ge-
noeg is om op te lossen. Dit vraagstuk wordt nog gecompliceerder door de grensoverschrijdende 

ligging van het Eems-Dollard gebied, waardoor er enorm veel belanghebbenden betrokken zijn. Ver-

schillen in beleidsvormen en wetgeving zorgen voor obstakels. Maar ook contrasten in culturele as-

pecten en opvattingen zijn niet onbelangrijk. Openheid en veel overleg tussen de groepen is van gro-

te betekenis bij het oplossen van dit probleem. 
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Hoofdstuk 5 Welke mogelijke oplossingen zijn er voor het pro-
bleem?  

 

5.1 Inleiding 

In deze paragraaf staat welke oplossingen volgens de actoren mogelijk zijn voor verbetering van de 

ecologische toestand in het estuarium. De oplossingen, die hier beschreven staan, verschillen in het 

effect dat zij veroorzaken en op welke wijze zij te implementeren zijn. Daarnaast verschillen de op-

lossingen in de mate van draagvlak bij de verschillende actoren. Elke actor heeft een eigen soort idee 

over de rol van de natuur.  

5.2 Beknopte beschrijving huidige probleemtoestand 

De huidige ecologische probleemtoestand is te wijten aan de menselijke interventie in de morfologie 

en in de natuurlijke getijdenrange van het Eems-Dollard estuarium. Door de aanpassingen in de mor-

fologie is het water in het stroomgebied troebel geworden. Door de hogere stroomsnelheid, grotere 
getijdenrange en de toename in golfwerking zit er veel slib in het water. De troebelheid als gevolg 

van menselijk ingrepen in de morfologie is de bron van andere ernstige gevolgen voor de ecologische 

toestand. Er bevinden zich op een groot aantal plaatsen in het estuarium gebieden van zuurstofloos-

heid. Deze zuurstofloosheid verstoort het leven van flora en fauna in het water en is zodoende ken-

merkend voor de slechte ecologische toestand. Samenvattend zijn de zuurstofloosheid in de getij-

denrivier en de troebelheid van het water in het hele estuarium de belangrijkste problemen. (Bos, D. 

et al, 2011) 

5.3 Reëel target-reference 

Idealiter zou er, vanuit ecologisch perspectief, een oplossing moeten komen waardoor de ecolo-

gische situatie verbetert tot het niveau is als waren er geen menselijk ingrepen geweest. Dit is echter 
op korte en wellicht ook op langere termijn niet realistisch, daar er meer belangen dan alleen ecolo-

gische meespelen in de keuze voor een geschikte oplossing. Teruggaan naar een historische situatie 

is in de regel moeilijk, als het niet zelfs onmogelijk is. Dit betekent concreet dat het doel om de kwali-

teit van het Eems-Dollard estuarium op historisch niveau te brengen, zowel in ecologische kwaliteit 

als de historische morfologie, waarschijnlijk niet haalbaar is. 

De actoren moeten zoeken naar een reëel haalbaar doel. Aan dit doel zijn eisen verbonden op natio-

naal en Europees niveau zoals de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Hierdoor zijn de betrokken 

actoren, vooral de Nederlandse en Duitse overheden, genoodzaakt binnen een vast kader en tijdsli-

miet een managementplan te schrijven en dit te verwezenlijken. De EU zal toekijken op de naleving 

hiervan en eventuele sancties opleggen wanneer de waterkwaliteit niet voldoet binnen de daarvoor 

gestelde tijdsnorm, zoals beschreven in hoofdstuk 1. 

De lokale, regionale en nationale overheden in Nederland en Duitsland zijn verantwoordelijk voor 

het bepalen voor het target-reference. Dit target-reference moet passen in de daarvoor bestaande 

raamwerken Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Andere actoren, zoals natuur- en milieuorganisa-

ties en bedrijven, proberen invloed uit te oefenen op de keuze van het target-reference en het soort 

oplossingen die de beslissende actoren kiezen. De verscheidenheid aan actoren en hun verschillende 

natuurbeelden maakt deze keuzen tot een complexe aangelegenheid.  

5.4 Potentiële oplossingen  

Bij het oplossen van problemen kan men stellen dat er in het algemeen drie verschillende soorten 

oplossingen zijn. Als eerste kan men de negatieve effecten van het probleem verminderen of verhel-

pen. Dit soort oplossingen wordt ook wel ‘end of pipe solutions’ genoemd omdat er alleen gesleuteld 



28 

 

wordt aan het einde van het proces. Er komt als het ware een oplossing voor het negatieve effect van 

het probleem. De tweede manier is het proces aan te passen om zo de negatieve effecten af te laten 

nemen. Dit soort oplossingen zorgen dat het probleem permanent minder ernstig zal zijn. De derde 

soort vormen oplossingen die effect hebben op de oorzaak van het probleem. Een probleem bij de 

oorzaak oplossen is het meest effectief. Figuur 5.1 geeft schematisch aan welke oplossingen het 

meest effect hebben. 

�  Mate van Effectiviteit  � 

 

 

Fig. 5.1 Schematische weergave van type oplossing en mate van effectiviteit.  

 

Ook oplossingen voor de verbetering van de waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium zijn vol-

gens dit model in drie groepen te verdelen. Namelijk een groep oplossingen die ingaat op het tegen-

gaan van de negatieve effecten, een groep die invloed heeft op het hele proces en een groep die 

oplossingen biedt voor de oorzaak en zodoende het meest brongericht is. Elke soort oplossingen 

heeft voor- en nadelen. 

De oplossingen die hier beschreven staan, zijn een samenvatting van de oplossingen beschreven in 

het onderzoek ‘The ecological state of the Ems estuary and options for restoration’. (Bos, D. et al, 

2011) In onze conclusie staan de oplossingen naar draagvlak bij de verschillende actoren beschreven.  

End of pipe solutions 

De eerste groep oplossingen heeft doorgaans een meer eenvoudige implementatie dan de andere 

soorten oplossingen. Je zou kunnen zeggen dat er meer gesleuteld wordt in de marges van de pro-

blematiek. Daarom zijn deze oplossingen gemakkelijker om op korte termijn te concretiseren en ver-

gen ze een lagere initiële investering. Kenmerkend voor deze oplossingen is dat deze een negatief 

effect hebben op de natuurlijke situatie van het gebied. Het zijn als het ware onnatuurlijke kunstma-

tige oplossingen. Daarom blijven ze in de toekomst veel onderhoud vergen wat samengaat met 

steeds terugkomende kosten. 

De volgende oplossingen passen bij deze groep. Het manipuleren van en tegenhouden van sedimen-

ten in de vloedstroom. Hierdoor ontstaat er een schonere rivier en hebben verschillende flora en 

fauna meer kans om te overleven. Het beïnvloeden van de getijdenrange kan ditzelfde effect veroor-

zaken. Beide oplossingen kunnen een verbetering van de ecologische kwaliteit als gevolg hebben 
zonder dat de bedrijvigheid in het gebied hier veel van merkt. Het aanleggen van extra sluizen en 

dammen valt ook binnen deze groep. 

Oorzaak

Proces

Effect
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De keuze voor dit soort oplossingen wordt door het bedrijfsleven gesteund omdat zij hun werkzaam-

heden op de normale manier kunnen voortzetten. Zo zou Meyer Werft nog steeds met haar boten 

gebruik blijven maken van de Eems. Hierdoor lijkt het onwaarschijnlijk dat door deze oplossingen het 

gebied kwalitatief sterk zal verbeteren. De keuze voor een end of pipe solution heeft als nadeel dat 

de vooruitgang door extra menselijk ingrepen wordt gerealiseerd. Het zijn kunstmatige oplossingen 

die op de lange termijn het probleem niet oplossen. Voor het Eems-Dollard estuarium betekent dat 

zulke oplossingen het natuurlijk karakter zullen verkleinen. Het wordt een nog meer door de mens 

gestuurd gebied. 

Invloed op het proces 

De middelste groep oplossingen, die invloed uitoefent op het hele proces, zijn oplossingen die naar 

verwachting minder effect sorteren, maar die het gebied niet verder verwijderen van de natuurlijke 

situatie, zoals bij de eerste groep kunstmatige oplossingen het geval is. Deze oplossingen hebben 

invloed op de morfologie en de omgeving van het Eems-Dollard estuarium. Bijvoorbeeld het creëren 

van ondiepere gronden in de Noordzeekust aangrenzend aan het rif. Het verwijderen van de hoofd-

dijk en het verlagen van de omliggende grond om de stroming meer vrijheid te geven. Maar ook het 

verlagen van de uiterwaarden waardoor hier water kan stromen en dat dit water voorziet van extra 
zuurstof. Het reduceren van de breedte van de vaarroute hoort bij deze categorie.  

Deze oplossingen geven het estuarium en de rivier de mogelijkheid om zichzelf beter te herstellen. 

De effectiviteit is volgens het onderzoek (Bos, D. et al, 2011) lager dan bij de eerste groep oplossin-

gen. Echter heeft deze groep oplossingen geen negatief effect op de natuurlijke staat van het estua-

rium.  

Omdat het effect van deze oplossingen lager is, is het onzeker in hoeverre deze oplossingen het pro-

bleem kunnen oplossen. Door kleine aanpassingen wilt men het negatieve effect van bijvoorbeeld 

het baggeren compenseren. Het voordeel van deze oplossingen is dat ze relatief eenvoudig te reali-

seren zijn. Hierdoor is het mogelijk om via een snelle en eenvoudigere manier verbetering te regisse-

ren. Met deze oplossingen kan het ecologische probleem in het gebied niet worden opgelost omdat 
het effect daarvoor te laag is. Een combinatie van dit soort oplossingen met andere zou wel tot het 

gewenste resultaat kunnen leiden.  

Oorzaakgerichte oplossingen 

De laatste groep zijn oplossingen die het probleem bij de bron aanpakken. Deze hebben zowel een 

positief effect op de ecologische situatie als op de natuurlijke situatie van het gebied en verloop van 

de rivier. Het brengt het estuarium als het ware naar de natuurlijke oorsprong. Kenmerkend voor 
deze oplossingen zijn de hoge initiële kosten en de nadruk op het ecologische perspectief ervan.  

Bijvoorbeeld het herstel van het twee geulen systeem. Of het bouwen van een zomerdijk om het 

getij te reduceren om zo een verhoging van de productie van zuurstof in het estuarium te realiseren. 

Maar ook het ontwikkelen van vegetatie om de natuurlijke flora en fauna te stimuleren, behoort tot 

deze categorie oplossingen. Oude meanders implanteren en oude zijrivieren zoals de Westerwolde 

weer bevestigen aan de Eems. Hierdoor komt er weer wat terug van de hydraulische ruwheid. Door 

het toevoegen van meanders wordt de leefomgeving groter wat een positief effect heeft op flora en 

fauna.  

Het accent op de het ecologische perspectief maakt de oplossingen minder realistisch. Het twee geu-

len systeem is uit ecologisch oogpunt een oplossing. Toen een dergelijk voorstel werd geopperd, 
bleek het niet haalbaar. Vanuit sociaaleconomisch perspectief kan het niet uit om een tweede geul te 

financieren. Bovendien was er ook weerstand onder grondeigenaren waar de rivier zou moeten lo-

pen. Dit geldt evenals voor de oplossing om de Eems weer minder diep te maken.  

Vanuit ecologisch perspectief is dit een goede oplossing om de kern van het probleem te raken. Bij 

deze oplossing zijn het niet de hoge initiële kosten en omwonenden die het onrealistisch maken. Hier 

spelen andere sociaaleconomische belangen een rol. Wanneer de Eems minder diep is kunnen de 

grote cruiseschepen van Meyer Werft niet meer vanaf de werf naar de zee worden gevaren. Ook al 
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gebeurt dit in de regel maar één keer per zes maanden. De Eems moet hiervoor een diepte van rond 

de 7 meter hebben. De Eems is voor Meyer Werft een essentieel stuk infrastructuur. Daarnaast zorgt 

Meyer Werft in een gebied met weinig werkgelegenheid voor banen. Hierdoor is het onwaarschijnlijk 

dat deze sociaaleconomische belangen ondergeschikt worden aan de ecologische belangen. Juist 

deze discrepantie heeft een belangrijk aandeel in de besluiteloosheid in het zoeken naar oplossingen.  

5.5 Actoren en hun natuurbeelden  

 

Zoals beschreven in dit hoofdstuk zijn er diverse oplossingen mogelijk om de ecologische waterkwali-

teit in het Eems-Dollard estuarium te verbeteren. De actoren die bij de problematiek betrokken zijn 
verschillen van mening over de urgentie en de juiste maatregelen voor het probleem. Dit heeft te 

maken met de verschillen in natuurbeelden van de actoren. De natuurbeelden zijn grofweg in drie 

soorten te verdelen. Namelijk in de wildernisvisie, de arcadische visie en de functionele visie.  

De wildernisvisie heeft als uitgangspunt dat de natuur zo min mogelijk door de mens beïnvloed mag 

worden. Natuurbehoud staat in deze visie centraal. Deze visie zie je in bepaalde mate terug bij na-

tuurorganisaties. De arcadische visie zit tussen de wildernis- en de functionele visie. In deze visie 

staat een evenwichtige samenwerking tussen mens- en natuurlijke ontwikkeling centraal. Je zou 

kunnen zeggen dat in deze situatie economische- en ecologische belangen aan elkaar gelijk zijn. Deze 

visie zie je terug bij natuurorganisaties en politieke partijen als GroenLinks en D66. De functionele 

visie heeft de mens en haar benodigdheden als uitgangpunt. De natuur staat in dienst van de mens. 
Deze visie is in de praktijk bij o.a. Meyer Werf terug te zien. Haar economische belangen stelt zij dui-

delijk en bewust boven ecologische belangen. Ook bij andere bedrijven zien we dat economische 

belangen altijd de belangrijkste factor zijn. Naast bedrijven tonen de overheden in Nederland en 

Duitsland beleid dat strookt met de functionele visie, omdat de bedrijvigheid de ruimte wordt gege-

ven. Figuur 5.1 laat een meer gedetailleerd beeld zien van het onderscheid tussen de natuurvisies.  

Doordat deze natuurbeelden van actoren onderling verschillen, is de weg naar consensus lang. Daar 

er nog geen consensus bestaat over de probleemstelling, kunnen actoren nog niet gezamenlijk kijken 

naar een oplossing. Daarvoor is immers overeenstemming over de probleemdiagnose nodig. Zolang 

deze er niet is, zal er een verschil van mening blijven over welke oplossing en target-reference de 

juiste is. Hoe langer de consensus op zich laat wachten, des te lastiger wordt het om de kwaliteit van 
het estuarium te verbeteren. Op dit moment worden nog steeds nieuwe economische activiteiten in 

het gebied gepland. Deze activiteiten zullen ook hun invloed in het estuarium hebben. (Jager, et al, 

2009) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
   Figuur 5.2 Natuurbeeld ‘arrangementen’(College H. van der Windt 29/09/2011) 
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Conclusie 
 

Hoe realistisch is het om de ecologische waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium te verbeteren 

volgens de KRW doelstelling voor 2027 en welke knelpunten ontstaan hierbij? 

Een antwoord op de hoofdvraag kan worden samengesteld door alle deelvragen te beantwoorden. 

Daarom wordt hieronder kort ingegaan op de verschillende deelonderwerpen, zodat elk onderdeel 

van de hoofdvraag uitgelicht wordt.  

 
In 2000 zijn eisen gesteld aan het oppervlakte- en grondwater; deze zijn vastgelegd in de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Met het oog op 2015, wanneer de eerste KRW termijn afloopt, is het 

duidelijk dat de chemische waterkwaliteit gehaald kan worden. De ecologische waterkwaliteit is 

moeilijker bereikbaar, in 2009 werd de ecologische toestand nog als matig tot ontoereikend beoor-

deeld. Echter, er zijn twee uitlooptermijnen van zes jaar dat betekent dat er nog tot 2027 tijd is om 

de doelstellingen te halen. 

 

De verslechtering van de ecologische waterkwaliteit is een vrij recente ontwikkeling. Pas na 1980 was 

er sprake van een toestandsverandering, toen men structureel begon de vaargeul van Papenburg 

naar Emden te verdiepen. Deze intensieve baggerwerkzaamheden hebben grote gevolgen gehad 
voor de zuurstofgraad van het water: door een verhoogde slibconcentratie en een verminderde be-

zinkingskans voor het slib, blijft het water zo troebel dat er nauwelijks licht kan doordringen. De basis 

van de voedselketen, fytoplankton, sterft af, waardoor de hele voedselketen verstoord raakt. Biodi-

versiteit neemt af.  

 

Er zijn diverse actoren betrokken bij de Eems-Dollard, onder te verdelen in drie categorieën. Uit elke 

categorie (Natuur, Beleid en Economie) is een aantal betrokken partijen geïnterviewd. Belangen en 

natuurbeelden blijken tussen de categorieën sterk van elkaar te verschillen. Milieubewegingen zoals 

de Waddenvereniging willen het estuarium graag weer tot rust brengen, om de ecologie een kans te 

geven zich te herstellen. Economische partijen, zoals de Meyer Werft, zien juist graag grote bedrij-
vigheid in het gebied. Politici hebben uiteindelijk de taak belangen te koppelen en samen te brengen 

in beleid, zoals het Integraal Management Plan (IMP).  

 

De overheden staan voor de uitdaging hun regelgeving aan te passen aan internationaal beleid: 

Duitsland en Nederland moeten voor eenzelfde regelgeving zorgen voor het gemeenschappelijke 

gebied de Eems-Dollard. Hierbij ontstaan veel knelpunten, te beginnen bij de verantwoordelijkheid: 

waar ligt de grens precies? Vervolgens is er een verschil in aanpak tussen de twee landen – waar 

Nederland een natuurbeleid van grote schaal naar gedetailleerd uitwerkt, doet Duitsland het anders-

om. Positieve samenwerking heeft echter wel geleid tot het vormen van het Integraal Management 
Plan, dat eind 2012 klaar dient te zijn. 

 
Concrete oplossingen voor de probleemtoestand van het estuarium zijn onder te verdelen in end of 

pipe solutions, procesgerichte oplossingen en brongerichte oplossingen. Bij end of pipe solutions 

wordt er gesleuteld binnen de marge, zoals het aanleggen van extra sluizen en dammen om de getij-

denrange te beïnvloeden. Oplossingen die het hele proces aanpakken, zijn bijvoorbeeld het reduce-

ren van de breedte van de vaarroute. Voorbeelden van brongerichte oplossingen zijn het herstel van 

het twee geulen systeem en oude meanders en zijrivieren implanteren en verbinden met de Eems. Er 

is echter nog geen keus gemaakt tussen de oplossingen. Daarvoor moeten kosten en baten nog in 

detail worden afgewogen. 
 

Dit leidt tot de eindconclusie dat de bedrijvigheid die nu heerst onder alle actoren om de probleemsi-

tuatie aan te pakken, laat zien dat er kansen liggen voor de ecologie van de Eems. Echter, optimisme 
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is hier niet op zijn plek. Het is geen nieuws dat het slecht gaat met het estuarium – al jarenlang 

schreeuwen milieubewegingen om actie. Van goede plannen is nog maar weinig gerealiseerd.  

Herstel van de ecologische waterkwaliteit van de Eems-Dollard is op korte termijn onrealistisch. Be-

halve de KRW doelstellingen, komen er over anderhalf jaar wel IMP doelstellingen, om de Natura 

2000 doelen te halen. Het IMP is echter primair gericht op behoud van het estuarium, niet op her-

stel. Daarom blijft het moeilijk te bepalen of de KRW doelstellingen voor 2027 gehaald zullen wor-

den.  

Het enige wat hier nog verandering in zou kunnen brengen, is het in praktijk brengen van één of 

meer van de vele oplossingen die op tafel liggen. Daarom is het van groot belang dat hier vervolgstu-
dies van komen. Overheden moeten de open houding naar andere partijen toe handhaven; pas dan 

kunnen de knelpunten verdwijnen. 

 

Discussie en Advies 

Een korte sterkte-zwakte analyse van ons eigen werk is nu op zijn plek. Een sterk punt uit het onder-

zoek is de diversiteit van actoren die we hebben gesproken. Vanwege onze people, planet, profit- 

achtergrond hebben we actoren uitgekozen in de categorieën Natuur, Economie en Beleid. Dit zorgt 

voor een volledig beeld van de (botsende) belangen. Hierdoor krijgt het verslag een toegevoegde 

waarde, aangezien veel andere actoren hun eigen belangen voorop hebben staan – wij zijn in deze 

situatie belangeloos. Een ander sterk punt is het helder plaatsen van de probleemsituatie en de 
daarbij betrokken verantwoordelijken. Het is gelukt om dit in de beperkte tijd uit te zoeken en op 

papier te krijgen. 

 

Een zwak punt is de onvolledigheid van informatie van bepaalde actoren. Omdat we het project be-

gonnen zijn bij een symposium waar hoofdzakelijk milieubewegingen aan het woord waren, konden 

we makkelijk interviews met deze partijen plannen. Het is echter veel moeilijker om actoren als 

Meyer Werft of de burgemeester van Papenburg te interviewen. Zij zijn minder open en laten hun 

mening niet zomaar horen. Dit zorgt voor een gat in de actorenanalyse – belangen van natuurorgani-

saties konden we uitvoerig beschrijven, terwijl je over andere partijen alleen maar kunt speculeren. 

De vraag is dan of je uit deze analyse wel significante conclusies kunt trekken. 
 

Uit de actorenanalyse kwam nog meer naar voren dan alleen dan de belangen en natuurbeelden van 

de verschillende partijen. Er kwam ook een advies, dat hier genoemd zal worden. Er blijkt namelijk 

een vraag te zijn naar een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Dit kwam tijdens inter-

views met Daan Bos, Marike Boekhoff en Douwe Hollenga naar voren.  

Een overtuigende sociaaleconomische analyse mist nog als breekijzer om (economische) partijen 

ervan te overtuigen dat er concrete oplossingen gerealiseerd moeten worden. Op deze manier wordt 

namelijk duidelijk hoeveel kosten er verloren gaan vanwege de huidige standsplaats van Meyer 

Werft. Een dergelijke analyse zou uitgevoerd kunnen worden door een PhD student in de Economie, 

of bijvoorbeeld door onafhankelijke bedrijfjes zoals Triple-E. (interviews Boekhoff, M., 2011, en Bos, 
D., 2011) Zij kunnen politici ervan overtuigen dat het uit kan om te investeren in natuur.  

 

Een ander advies is het vervolgen van de studies naar de mogelijke oplossingen. Door ecologische 

adviesbureaus en milieubewegingen zijn al veel scenario’s onderzocht, maar ook hiervoor geldt dat 

er kosten-baten analyse moet komen. Is deze er niet, dan blijven overheden roepen dat het veel te 

duur is om concrete oplossingen in de praktijk uit te voeren. Op deze manier blijft herstel van het 

estuarium uit.  
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Übersetzung der Schlussfolgerungen aus dem Niederländischen ins Deutsche 

Schlussfolgerungen 
Ist es realistisch, um die ökologische Wasserqualität im Ems-Dollart Ästuar vor 2027 zu verbessern 

entsprechend der Zielen der Wasserrahmenrichtlinie und welche Komplikationen entstehen hierbei? 

Eine Antwort der Hauptfrage kann gegeben werden durch die Beantwortung der Teilfragen. Darum 

wird kurz eingegangen auf verschiedene Themen, so dass alle Teile der Hauptfrage hervorgehoben 

werden. 

Im Jahr 2000 wurden Anforderungen gestellt an alle Oberflächen-und Grundgewässer, diese sind 

festgelegt in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Im Hinblick auf die erste Frist in 

2015, ist es sicher, dass die chemische Qualität erreicht werden kann. Die ökologische Qualität des 

Wassers ist schwer zu erreichen. Im Jahr 2009 wird der ökologische Zustand als mäßig bis ungenü-

gend beurteilt. Es gibt jedoch zwei Ausstellperioden von sechs Jahren, das heißt, es ist noch Zeit bis 

2027, um die Ziele zu erreichen. 

Die Verschlechterung der ökologischen Qualität des Wassers ist eine relativ neue Entwicklung. Erst 

nach 1980 gab es eine grundsätzliche Änderung des Zustandes, dies geschah durch die strukturelle 

Vertiefung der Fahrrinne von Papenburg nach Emden. Diese intensive Baggerarbeiten haben großen 

Effekt auf den Sauerstoffgehalt im Wasser: durch die erhöhte Schlickkonzentration und das vermin-

derte Sinken der Sedimentteile entsteht eine zugenommen Trübung des Wasser, sodass weniger 
Licht das Wasser durchdringen kann. Die Basis der Nahrungskette Phytoplankton stirbt hierdurch ab, 

wodurch die gesamte Nahrungsmittelkette unterbrochen wird. Artenvielfalt nimmt ab. 

Es gibt mehrere Akteure die an der Ems-Dollart beteiligt sind, diese sind in drei Kategorien ein zu 
teilen. Von jeder Kategorie (Natur, Politik und Ökonomie) wurde eine Vielzahl von Parteien inter-

viewt. Belangstellungen und Naturvisionen sind stark unterschiedlich zwischen den Kategorien. Um-

weltgruppen so wie die Niederländische Waddenvereniging möchten das Ästuar wieder zur Ruhe 

bringen, um der Ökologie eine Chance zu geben, sich zu erholen. Wirtschaftliche Akteure, wie zum 

Beispiel die Meyer Werft, möchten große Aktivität in der Gegend sehen. Schlussendlich hat die Poli-

tik die Rolle, um Interessen miteinander zu verbinden, solch eine Maßnahme ist der Integrierten 

Management-Plan (IMP). 

Die Regierungen stehen vor einer Herausforderung: das Rechtssystem auf internationalem Niveau an 

zu passen: Deutschland und die Niederlande brauchen gemeinsame Gesetze  für die Fläche der Ems-

Dollart. Hierbei entstehen viele Probleme, beginnend bei Verantwortungen: Wo verläuft genau die 

Grenze? Außerdem gibt es einen Unterschied in der Herangehensweise zwischen den beiden Län-

dern – während die Niederlande von großen Maßstäben zu kleinen Details arbeiten, geschieht dieses 

in Deutschland andersrum. Positive Zusammenarbeit hat jedoch zur Entstehung des Integralen Ma-

nagement-Plan geführt, der im Jahr 2014 fertig gestellt sein muss. 

Konkrete Lösungen für den Problemzustand des Ästuars können eingeteilt werden in End of Pipe-

Lösungen, prozessorientierte Lösungen und ursprungsorientierte Lösungen. Bei End of Pipe-
Lösungen wird innerhalb der Margen operiert, wie zum Beispiel der Bau zusätzlicher Schleusen und 

Dämmen im Bereich des Gezeiteneinflusses. Lösungen, die mit dem gesamten Prozess zu tun haben, 

sind zum Beispiel die Verringerung der Breite der Fahrrinne. Beispiele für ursprungsorientierte Lö-

sungen sind die Wiederherstellung eines verzweigten Rinnensystems und alter Mäander und Neben-

flüsse oder die Befestigung der Ems. Es jedoch noch keine Entscheidung getroffen, welche der Lö-

sungen ausgeführt werden soll. Um eine gute Wahl zu treffen, müssen erst Nutzen und Kosten des 

Systems bis in Detail analysiert werden. 
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Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Aktivität, die jetzt herrscht bei allen Beteiligten, um das 

Problem der Situation anzugehen, zeigt, dass es Chancen gibt für die Ökologie der Ems. Allerdings ist 

Optimismus hier nicht an guter Stelle. Es ist nicht unbekannt, dass es schlecht gestellt ist um das 

Ästuar  - seit vielen Jahren rufen die Umweltschützer um Hilfe. Von guten Plänen ist noch wenig in 

Realität umgesetzt. 

Wiederherstellung der ökologischen Wasserqualität des Ems-Dollarts ist in absehbarer Zeit nicht 

realistisch. Neben den WRRL-Zielen gibt es ab 2013 auch IMP-Ziele, um die Natura 2000 Anforderun-

gen zu erfüllen. Jedoch ist der IMP in erster Linie auf die Erhaltung des Ästuars ausgerichtet, nicht auf 

eine Widerherstellung. Deshalb bleibt es schwierig, um festzustellen, ob die WRRL-Ziele vor 2027 

erreicht werden. 

Das einzige, was noch Verändern verrichten könnte, wäre um einer der vielen Pläne in die Praxis zu 

bringen. Daher ist es von großer Bedeutung, dass mehr an dieser Problematik geforscht wird. Die 

Regierungen sollten weiterhin eine offene Haltung gegenüber anderen Parteien behalten. Nur dann 

können Engpässe überwunden werden. 
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Concluding summary 
 

Are the improvements needed for the Ems-Dollard estuary to meet the standards of the EU Water 

Framework Directive realistic? What bottlenecks are to be expected? 

The EU Water Framework Directive (WFD) (2000) defines chemical and ecological goals and stand-

ards for a good quality of surface waters. Water bodies of good ecological status should deviate only 

slightly from the biological, structural and chemical characteristics that one would expect under un-

disturbed conditions. At the first WFD time limit (2015) the chemical standards for the Ems basin 
(including the Dollard estuary) will probably be reached. However, it is unlikely that the Ems ecology 

will come up to the standards, as the status was classified as moderate to poor in 2009. Neverthe-

less, the WDF time limits can be extended for two more periods up until 2027. 

 

The dramatic deterioration of the Ems ecological status happened only recently. It started in the 

eighties, with a series of extensive dredging operations in the fairway from Papenburg up to Emden. 

Dredging and canalization have resulted in a strong increase in tidal range and turbidity in the tidal 

river upstream of Emden. The river can be characterized as fluid mud. As light penetration has de-

creased, there has been a huge loss of primary production of phytoplankton, resulting in prolonged 
periods of oxygen deficiency, affecting both the riverine and the estuarine ecosystem.   

 

Three categories of actors in the Ems-Dollard ecological status can be distinguished: environmental 

NGO’s, policy and economics. In the project we interviewed both Dutch and German actors from 

each of these categories.  We found strong differences in interests and perceptions of nature.  Envi-

ronmental organizations aim to restore the ecosystem to a more natural state. Business parties, for 

instance the Meyer Shipyard, aim to expand economic activities. Government agencies are con-

cerned to gear all interests into policy, like the Integrated Management Plan (IMP).   

 

Governments face the challenge to adapt local and national policies to international directives. Ger-
man and Dutch governments have to provide uniform regulations for the shared Ems-Dollard basin. 

Many bottlenecks arise. The exact location of the Dutch-German border in the estuary is disputed. 

There’s also a difference in style of planning. Dutch planning develops from large-scale objectives up 

to local measures, while German planning develops the other way round. Nevertheless, the joint IMP 

is to be expected at the end of 2012. 

 

Options for improvement of the Ems-Dollard ecology can be distinguished into end- of- pipe treat-

ments, process interventions, and restoration at source. The effects of end-of-pipe treatments are 

marginal, like the manipulation of tides by new weirs and sluices. Reducing the width of the shipping 

lane is an example of a process intervention. These options might affect the ecological situation (tur-
bidity, oxygen); the natural situation however will not be restored. Restoration in the direction of the 

natural reference can be achieved by for instance restoration of a system with two gullies or recon-

nection of old river meanders. Restoration probably conflicts with economic interests. A detailed 

cost-benefit analysis is needed for a funded selection of options.  

 

Should we be optimistic about the future of the Ems-Dollard ecology? At least we noticed some ac-

tivity among all actors. However, the ecological problem is not new. Environmental organizations 

have been urging for measures for years, but little is progress has been made.  Restoration of the 

natural reference is not realistic on short term. WFD standards are urging and so will the IMP and 

Natura 2000 policy.  IMP and Natura 2000 policy however is aiming at conservation, not restoration 
of the estuary. Therefor it remains uncertain whether the WFD standard of natural conditions will be 

met. Serious elaboration, selection and implementation of the options for improvement are needed, 

as well as continued attention and openness among the actors to pass the bottlenecks.     
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Bijlage  
 
Interview Daan Bos (Altenburg & Wymenga) 16-12-2011  
 
Uitwerking Jorien Rippen 

 

Hoe bent u betrokken bij het Eems-Dollard estuarium? 

“Ik ben als bioloog betrokken bij de Waddenzee. Ik heb onderzoek gedaan op Schiermonnikoog en in 

de Westerschelde naar scholeksters, kokkelvisserij en bodemdieren als voedsel voor vogels. Nu werk 

ik bij het ecologische adviesbureau Altenburg en Wymenga, en wij zijn gevraagd om een onderzoek 

klus te doen voor het Programma voor de Rijke Waddenzee. Wij hebben literatuur doorgenomen en 

samengevat zodat de mensen het makkelijker kunnen begrijpen. Mijn werk eraan is momenteel af-

gerond. Het document is in het Engels geschreven en wordt momenteel in het Duits en Nederlands 

vertaald; vervolgens wordt het in januari gedrukt. Jullie kunnen deze tekst ook inkijken als jullie wil-

len.”  

Hoe zou u de huidige toestand van de Eems-Dollard beschrijven? 

“Slecht. Het kan echt heel veel beter als het gaat om het ecosysteem. Concreet: er is een hele 

kunstmatige morfologie; het water schiet er in en uit met het getij; de golfwerking, stroomsnelheid 

en de getijdenrange zijn groot; daarmee zijn er eigenlijk weinig luwe plekken. Er zit vooral heel veel 

modder in het water door die grote getijdenrange en stroomsnelheden, wat maakt dat er weinig 

zuurstof zit. Dus er is een heel groot gebied van de Eems praktisch dood. Ik maak onderscheid in het 

stuk getijdenrivier, dan een middendeel en het mondingsgebied. In de getijdenrivier zit het grote 

probleem met de hypergeconcentreerde hoeveelheden modder/slik. Daar speelt dan ook steeds 
vroeger in het jaar zuurstofloosheid, die steeds langer duurt. Vóór de jaren ’90 was het niet zuurstof-

loos, nu zijn er echt perioden dat het zuurstofgehalte nul is, ook vindt het in een steeds groter gebied 

plaats.” 

Kunt u meer vertellen over de historische toestand van Eems? Wanneer is de mens begonnen met 
ingrijpen in de natuurlijke toestand van het estuarium? 

“ Daar hangt een kaart aan de muur van het Eems-Dollard gebied, misschien vinden jullie het leuk om 

te bekijken? (We lopen erheen) Je moet de rivier niet gescheiden zien van de rest van het estuarium. 
Dit moet 1700 ongeveer zo zijn geweest, ze zijn hier al aan het bedijken. Er staat geen exacte datum 

op deze kaart, maar het is geweest in de tijd van Willem V. Deze Dollard is ontstaan na de Sint Lu-

ciavloed en heeft zijn grootste omvang bereikt eind 1500. Vanaf dat moment is er structureel inge-

dijkt. Op deze kaart zie je trouwens nog allemaal riviertjes uitstromen in de Eems en Dollard, dat is 

nu allemaal voorbij – die riviertjes zijn nu afgedamd. De geschiedenis begint dus vanaf 1600, na de 

Middeleeuwen op het moment dat ze begonnen met indijken. Alle indijkingen hebben gevolgen voor 

de vorm van het estuarium gehad. Verder was er in 1899: de dam bij Herbrum. Vanaf dat moment 

begon met ook al met baggerwerk. De echt grote verandering begint in 1980, wanneer ze structureel 

beginnen om de vaargeul van Papenburg naar Emden te verdiepen. Dan krijg je een serie verdiepin-
gen in de Eems die maken dat de veranderingen erg extreem worden. Voor 1980 waren er wel dege-

lijk effecten, maar meer geleidelijk. Na 1980 was er echt sprake van een toestandsverandering.” 
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Hebben die verdiepingen vanaf 1980 ook de grootste slibtoename veroorzaakt, of was er daarvoor 
ook al (geleidelijk) sprake van? 

“De gegevens over slib zijn ontzettend moeilijk te interpreteren. Het hangt er vanaf wanneer je meet 
(getij, seizoen, locatie). Er zijn wel metingen beschikbaar, maar dat zijn puntenwolken. Om daarin 

een trend te ontdekken is ontzettend moeilijk. Er is zelfs lang gediscussieerd of er wel slibtoename 

was in het mondingsgebied. In de getijdenrivier hebben ze op gegeven moment wel echt een veran-

dering gezien. En ik geloof dat begin jaren ’90 een omslagpunt is geweest.” 

Hoe denkt u over de KRW? Is het een realistisch kader? Een vloek of zegen? 

“Ja, ik denk dat het haalbaar is. Je moet echt blijven zien wat voor positieve dingen er gebeurd zijn in 
het verleden, als je alleen maar negatief blijft, houdt het op. Er is dus meer een filosofische reden ‘Als 

je er niet voor gaat, heb je nooit kans dat het gebeurt’, maar er is ook een realistische, rationele ach-

tergrond daarbij dat ik ook in het verleden heb voorbeelden heb gezien van dingen die gewoon kun-

nen veranderen, als je de gewenste samenleving anders inricht. Michael Soulé (actief in Conservation 

Biology) zei ‘There are no hopeless cases, only people without hope en very expensive cases.” In dit 

geval is het ook erg duur om er wat aan te doen. Maar er zijn bijvoorbeeld al hele grote veranderin-

gen geweest in de waterkwaliteit. In de jaren ’60 en ’70 gebruikten mensen massaal gif, fosfaten en 

nutriënten, die in de omgeving werd geloosd. Als je ziet hoeveel dat inmiddels al omlaag is gegaan… 

Maar dat is natuurlijk maar één aspect van waterkwaliteit. Slib en zuurstofloosheid zijn andere as-

pecten van waterkwaliteit. 

Je stelde de vraag in het kader van de KRW. Er is nu op Europees niveau gezegd dat we invloed kun-

nen uitoefenen op onze waterkwaliteit en er is aan de overheden gevraagd doelen te stellen. Die 

doelen zijn nu gesteld, ook voor het Eems-estuarium. En omdat je die doelen gesteld hebt, weet je 

nu dat ze nog niet gehaald zijn, dat er dus iets moet veranderen. Zo is er dus een prikkel om onder-
zoek te doen naar wat er moet veranderen. De KRW dwingt de overheid eigenlijk het probleem 

zichtbaar te maken. Dan kun je vervolgens met elkaar bijvoorbeeld bewust ervoor kiezen dat je het 

er niet voor over hebt. Dat je liever een kunstmatig systeem hebt met maximale economische bedrij-

vigheid dan een meer natuurlijk systeem met andere, minimale economische bedrijvigheid. Ik denk 

dus dat de KRW je dwingt om na te denken.” 

In uw presentatie op het symposium in Nieuweschans noemde u veertien oplossingen voor de 
toestand van het estuarium. Wat zijn volgens u de beste? 

“In de presentatie heb ik niet aangegeven wat de beste oplossing was, omdat we neutraal moesten 

blijven, we moesten van programma De Rijke Waddenzee een overzicht aan op tafel te leggen, zodat 

iedereen gelijke informatie heeft. We hebben dus geen ranking aangebracht. Wel hebben we gezegd 

dat de één natuurlijker is dan de andere. Als je iets wilt veranderen aan een systeem zoals de Eems-

Dollard, moet je een doel hebben, dat noemen ze de target-reference. Je hebt dus een soort referen-

tie in de ruimte (het moet worden zoals een bepaald ander gebied, bijvoorbeeld de Rhône) of tijd 

(het moet worden zoals vroeger) nodig. Teruggaan naar een situatie zoals vroeger is vaak moeilijk of 

zelfs onmogelijk. Sommige veranderingen in het verleden zijn onomkeerbaar.  

Omdat we bij de Westerwoldse Aa de verbinding met het estuarium hebben verbroken, is de zaak 

daar heel erg ingeklonken, de grond is veel lager geworden. Zoveel lager, dat als je nu weer een open 

verbinding zou maken, er een ontzettend groot gevaar voor de veiligheid komt.  

We hebben wel suggesties gegeven voor een doeltoestand bij het schrijven van het document. We 

vinden dat de slibbelasting omlaag moet, dat er meer ruimte moet komen voor de rivier om te over-

stromen – dan heb je meer leefgemeenschappen voor beesten om eieren te leggen of te foerageren; 

tegelijkertijd heb je dan meer oppervlak dat zuurstof produceert. De vraag was welke oplossing de 
mooiste is; van mij moet Meyer Werft weg om het bed weer te ontdiepen. Het is waanzin dat het zo 
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gegroeid is. Feitelijk kunnen de schepen veel beter in Emden dan in Papenburg gemaakt worden. Het 

is een absurde toestand, want wij betalen daarvoor de prijs. We betalen niet alleen in het verlies aan 

biologische diversiteit en andere manieren waarop je van het estuarium kan profiteren, maar er zijn 

ook gewoon tientallen garnalenvissers weg daar, die kunnen daar niet meer vissen.  

Ik snap wel dat de eigenaar van Meyer Werft niet in Emden wil zitten, omdat er kennelijk een heel 

ander werkvolk zit, tenminste voor zover ik begrepen heb. Er zitten culturele verschillen zoals hier 

tussen de Randstad en Drenthe. Ik vermoed dat dat één van de voornaamste argumenten is om niet 

te verplaatsen. Papenburg zit in de regio overwegend vooral met christendemocraten, terwijl Emden 

overwegend met socialisten in de regio zit. Er is dus een andere mentaliteit van arbeiders, met meer 

kans op stakingen en onrust. Vraag dat eens aan Marike Boekhoff, die weet daar vast meer van.  

Denkt u dat andere oplossingen dan het verplaatsen van Meyer Werft genoeg zouden zijn om de 
ecologische toestand te verbeteren? 

“Daar geloof ik eigenlijk niet in. Er wordt wel heel constructief gezocht naar andere oplossingen (het 

meer laten meanderen van de rivier, grotere getijdenbekkens erin te zetten, etc.) die meer naar de 

natuurlijke referentie teruggaan, o.a. door de Duitse WWF. Er wordt doorberekend of hierdoor mi-

nimale ecologische doelen gehaald kunnen worden. Maar dit is allemaal meer symptoombestrijding 

dan het aanpakken bij de oorzaak, ze zullen er wel achter komen dat het uiteindelijk alleen maar 

knutselen binnen de marge is. ” 

Heeft ooit iemand doorgerekend wat het kost om de Meyer Werft te verplaatsen? 

“Er is nooit een goede economische analyse gemaakt. Wat je moet hebben zijn natuurlijk de kosten 

van het langzaam verplaatsen, maar ook de baten moeten worden berekenen. De baten van het 

minder hoeven baggeren. Ook verklein je de getijdenrange, dus dijken zouden niet verhoogd te hoe-

ven worden. Tenslotte heb je baten die niet in geld zijn uit te drukken, bijvoorbeeld de intrinsieke 

waarde van de natuur. Bovendien gaat het hier om een lange termijn; op gegeven moment loopt 

Meyer Werft tegen de grens aan, je kunt niet blijven baggeren en uitdiepen. Dus ik zou het heel erg 

mooi vinden als de economen van Meyer Werft met een wat onafhankelijker econoom doorbereke-
nen wat de kosten en baten van de verplaatsing zou zijn. Een dergelijke economische analyse lijkt me 

heel waardevol.” 

Wat is de positie van Altenburg & Wymenga – hoeveel invloed heeft u op beslissingen? 

“Wij hadden in dit specifieke geval maar een kleine rol, omdat we slechts literatuuronderzoek moes-

ten doen voor het Programma voor de Rijke Waddenzee. We deden dus niet ter plekke onderzoek.” 

Wat is bij besluitvorming de verhouding tussen economie (grote bedrijven), ecologie (natuur- en 
milieuorganisaties) en de overheid?  

“Mensen die echt invloed hebben zijn de grote bedrijven, de politici in Duitsland en Nederland die 

beslissingen nemen over het wel/niet uitvoeren van studies en de Rijkswaterstaat. Eigenlijk heeft de 

Nederlandse overheid een hele belangrijke beslissing genomen om de Eemshaven te ontwikkelen 

(Minister Karla Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat in kabinetten Balkenende I en II, CDA), ze 

dwingen zichzelf hierbij de investering terug te verdienen, door er grote bedrijven naartoe te bren-

gen. Vergelijkbare processen zullen in Duitsland spelen, neem bijvoorbeeld Volkswagen, die ruimte 
nodig heeft aan het water en een diepe vaargeul om de auto’s per boot te vervoeren. Tegelijkertijd 

wil de overheid dat de natuurwaarden in stand blijven, dus ambtenaren zitten totaal klem en laten 

maar een studie doen, waarvoor ze bijvoorbeeld Deltares of A&W opdracht geven. Wat heel gevaar-

lijk is, is als zulke resultaten worden ingekocht door bedrijven. Daarvoor zijn ook wij kwetsbaar. 

Daarom is het voor ons op lange termijn gunstig om neutraal te zijn, dan heb je als adviesbureau ook 

meer invloed op wat er gebeurt in natuurbehoud. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, je 
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kunt bijvoorbeeld zorgen dat je veel onafhankelijke peer-reviewed literatuur gebruikt. Ook moet er 

iemand van buiten je bedrijf meekijken over je schouder. Daarnaast kun je zorgen dat je opdrachten 

krijgt van veel verschillende bedrijven, en natuurorganisaties, zodat je aan verschillende kanten van 

een bepaalde ingreep staat. Tenslotte probeer je je werk te publiceren, zo maak je het openbaar. 

Rapporten breng je naar de bibliotheek, zodat ze ingezien kunnen worden door de pers.” 

Merkt u bij besluitvorming veel botsing tussen economie en ecologie? Is er een manier waarop zij 
wel samen kunnen gaan? 

“Ja, er zit een enorm spanningsveld tussen ecologie en economie. Het minste wat je kunt doen is met 

elkaar praten en het eens zijn over de gegevens die je gebruikt. Verder zijn er allemaal politieke me-

chanismen in ons land waardoor de overheid uiteindelijk kan beslissen wat er gebeurt. Biologen en 

economen moeten objectieve kennis naar buiten brengen, op grond daarvan moet de overheid kie-

zen wat ze willen. Die afweging kan niet gemaakt worden zonder dat er vanuit de basis druk wordt 

uitgeoefend, dus de mensen die de kennis hebben moeten de kennis delen. Ook de mensen die er 

belang bij hebben en er last van hebben moeten daadwerkelijk aangeven dat er een probleem is.” 

Is het niet zo dat in Duitsland de organisaties meer gesloten zijn dan in Nederland? 

“Ja, dat is wel duidelijk een probleem. Een oplossing hiervoor is, bijvoorbeeld in het geval van Meyer 

Werft, dat je als burger gewoon moet eisen dat alle kosten die gemaakt worden voor het baggeren 

en veiligheid niet verhaald worden op de burger, maar op de werf, omdat er een duidelijke relatie is 

met hun activiteiten: zij verdienen geld ten koste van het ecosysteem en de veiligheid van de bewo-

ners.  

Ik zou dat in termen van geld uitdrukken en als rekening presenteren aan het bedrijf. Dan heb je een 

fantastisch bouwmiddel en kan de overheid zich constructief opstellen. Zij kunnen dan beargumente-

ren dat ze Meyer Werft niet kapot willen maken en dat ze er belang bij hebben omdat het bedrijf een 

belangrijke motor voor de economie is, dat ze eigenlijk iets heel moois hebben opgebouwd maar dat 

het eigenlijk op de verkeerde plek ligt. Dus als Meyer Werft wil meewerken, dan wil de overheid heel 

graag constructief zijn en toewerken naar een oplossing, maar dan moeten de cijfers wél openbaar 

worden gemaakt.”  

Hebt u zelf ook iets gemerkt van de Duits-Nederlandse samenwerking? 

“Ja, de overheid wil graag haar contacten daar bestendigen. Ze moeten allemaal commissies en vak-

groepen inrichten om samen een integraal management plan te schrijven, en dat vinden ze moeilijk. 

Het is een kwetsbare situatie en zodra er iets mis gaat, belt Angela Merkel met Den Haag, dat ligt 

heel gevoelig. De Nederlandse overheid is dus als een soort egeltje contact aan het zoeken met de 
Duitse overheid. Wat wij ervan gemerkt hebben, is dat ze het ook niet fijn vonden dat wij al aan het 

rondvragen waren. Dus dat gaat voorzichtig, het loopt allemaal niet soepel. 

Ken je trouwens de studies van Triple-E (Triple E is een organisatie die zich beweegt op het raakvlak 

van natuur en economie. Hierbij spelen twee ambities een rol, namelijk kennisontwikkeling en na-
drukkelijk ook het in praktijk brengen van deze kennis, zowel nationaal als internationaal)? Dat is een 

bedrijfje in Nijmegen, Tom Bade (Directeur van Triple-E) is de naam die erbij hoort. Die man heeft 

allemaal studies gedaan die laten zien dat natuur geld op kan leveren. Hij komt vanuit de consultancy 

KPMG, een accountantsbureau, en hij is er vrij succesvol in om er wat meer inhoud aan te geven. Zo 

kan hij laten zien aan politici dat het uit kan om te investeren in natuur. En dan gaat het hier echt ook 

om heel hard geld, die cijfers moeten boven tafel komen, dus een dergelijk persoon zou ik ook graag 

een paar maanden aan de Eems-Dollard laten werken. Het is niet gezegd dat hiervan de uitkomst is 

dat de Meyer Werft verplaatst moet worden, het is zelfs best heel reëel dat we geld gaan verdienen 

ten koste van het ecosysteem.” 
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Denkt u dat een probleemaanpak zoals die in de Eems-Dollard ook toegepast kan worden op ande-
re Nederlandse stroomgebieden? 

“Er zijn overal op de wereld gebieden waar rivieren uitmonden in de zee, estuaria, waar de mens een 
enorme invloed heeft, want die trekken daar naartoe. De gebieden zijn productief, aantrekkelijk voor 

scheepvaart en handel, je kunt er vissen en de vruchtbare grond gebruiken voor telen. De problemen 

treden dus in ontzettend veel estuaria op, en er zijn nog maar weinig voorbeelden waar het weer de 

andere kant opgaat: de dammen en dijken weghalen en de rivier weer ruimte geven. Misschien kun 

je het in Nederland wel zien bij het project Ruimte voor de Rivier, waar ze omwille van de veiligheid 

de dijken veel verder weg hebben gelegd en de rivier meer de ruimte hebben gegeven, dat speelt 

o.a. bij de Rijn, waar hij binnenkomt bij Nijmegen. Ook weet ik dat ze van de Senegal rivier een groot 

natuurgebied hebben gemaakt in de marge van de rivier, wat heel veel economische activiteit heeft 

opgeleverd. Bij de Hedwige polder, bij de rivier de Schelde, spelen dezelfde problemen als bij de 

Eems: er is een grote haven (Antwerpen), stroomopwaarts, de wens om te baggeren, grote invloed 

op het ecosysteem, veiligheid speelt een rol, etc.  

Dus hebben ze voorgesteld te ontpolderen, maar daar is grote politieke weerstand tegen, want het is 

heel vruchtbare landbouwgrond, die dan gewoon slikplaten wordt. Dat speelt ook al jaren. Minister 
Bleker en de Nederlandse overheid willen dus absoluut niet dat de Hedwige polder verdwijnt, het 

heeft mogelijk zelfs een rol gespeeld bij de huidige kabinetsvorming.  

Concrete ingrepen die nu in het Eems-Dollard plaatsvinden, die kunnen ook op andere estuaria van 
toepassing zijn, omdat de voorstellen die nu op tafel liggen ook aan andere estuaria ontleend zijn. 

Iedereen snapt dat het slib te maken heeft met de vorm van het estuarium, en dat je dus veranderin-

gen in de vorm moet doorvoeren om terug te gaan naar een situatie zoals vroeger.”  
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Interview Marike Boekhoff (NABU) 19-12-2011  

 

Uitwerking Martje Birker  

– Opnieuw samengevat en herschreven door M. Boekhoff 

 
Hoe bent u precies betrokken bij het Eems Dollard gebied?  

(jaartallen zijn in dit stuk iets gecorrigeerd, project is iets verder toegelicht) 

“Ik ben opgegroeid aan de Eems. De boerderij van mijn familie staat direct achter de dijk. Wij 

zwommen en zeilden op de rivier. Ik ken de Eems en de Wadden al van kindsbeen aan vrij goed. Dit is 

mijn heel persoonlijke verbinding met de Eems. Daarnaast ben ik biologe en heb ik de afgelopen 8 

jaar via mijn werk veel te maken gehad het vraagstuk waterkwaliteit en ook met de KRW. Centraal 

stond in eerste instantie het vraagstuk landbouw en de KRW. In 2003 ben ik echter ook bij het KRW 

proces aan de Eems betrokken geraakt. In de periode 2003-2007 was ik lid van het “Wassernetz Nie-
dersachsen Bremen”1 en was daar aanspreekpunt voor „Unterems en Aussenems“. Sindsdien volg ik 

het proces van de KRW en andere ontwikkelingen aan de Eems weer vrij intensief. Probeer zowel 

ontwikkelingen in NL als ook in De op de voet te volgen. Eerder deed ik dit ook al, maar door studie 

en baan zat ik iets meer op afstand. 

Sinds begin 2011 ben ik aan het werk voor de Naturschutzbund Niedersachsen (NABU) in het project 

“Perspectieve Lebendige Unterems”2. De natuurbeschermers WWF, BUND en NABU hebben dit pro-

ject opgezet om op eigen initiatief verschillende herstelmogelijkheden voor de Eems nader te kunnen 

(laten) onderzoeken en een stuk onafhankelijke expertise op te bouwen rond de Eems. Deze kennis is 

nodig om ook in het bestuurlijk debat rond de Eems voldoende invloed uit te kunnen oefenen. In het 

project wordt naar verschillende scenario’s voor de Eems gekeken, waarbij de focus ligt op herstel 

van de getijdenrivier tussen Gandersum en Herbrum. Streng genomen gaat het project dus niet over 

het gehele estuarium, maar over het middendeel en het binnenste deel ervan.  

Doel van het project Perspektive Lebendige Unterems is meerledig:  

A: Oplossingsrichtingen genereren voor de Eems,  

B: Een dialoog over de Eems opbouwen met de mensen in de regio.  

D: Aansturen op daadwerkelijke uitvoering van herstelmaatregelen.  

Naast de opdracht om ecologische kennis in te brengen in het project behoort het tot mijn opgaven 

om in de regio de dialoog over herstel van de Eems te stimuleren en te faciliteren, waar dit kan men-

sen weer meer te verbinden aan het thema. Vanuit de NABU zorg ik bv. ervoor dat de kennis en data 
van lokale NABU groepen en andere lokale experts mee word genomen in het project. Verder onder-

steun ik het projectteam bij het organiseren van workshops en lezingen. Daarnaast voer ik gesprek-

ken met natuurbeschermers in Nederland en andere partijen, probeer ook daar contacten te intensi-

veren. In 2011 is er vrij veel en intensief samengewerkt met Ellen Farwick van de Natuur en Milieufe-

deratie Groningen, Michiel Firet van het programma Naar een rijke Waddenzee3, Klaas Laansma van 

het Groninger Landschap en Herman Verheij en Esther Kuppen van de Waddenvereniging. De ge-

                                                           
1
 (http://wassernetz.org/leuchttuerme) 

2
 (http://www.wwf.de/regionen/ems/) 

3 (http://www.rijkewaddenzee.nl/) 
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noemde organisaties zijn allemaal lid van de Nederlandse “Coalitie Wadden Natuurlijk”4, een over-

legplatform van natuurorganisaties dat al langer bestaat. Dankzij een initiatief van de Natuur en Mili-

eufederatie Groningen zitten Duitse en Nederlandse natuurbeschermers nu ook weer regelmatig om 

tafel. Dit gebeurt in het kader van een nieuw overlegplatform Eems- Dollard Natuurlijk. Ook enkele 

burgerinitiatieven zijn hierbij betrokken. We hopen dat we dit platform in de benen kunnen houden 

en dat in de toekomst nog meer samenwerking over de grens plaatsvindt rond de Eems.  

Verder vertegenwoordig ik op dit moment 14 NGO's in Nedersaksen in het IBP Eems proces. Deze 

klus doe ik samen met een collega die werkt voor de Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

(BUND). Ook hier is een van mijn taken weer inbrengen van expertise, maar ook het verbinden van 

informatiestromen, regelen van afstemming tussen de NGO’s en doorgeven van informatie aan de 

achterban.  

Verbinding project Perspektive Lebendige Eems en andere lopende processen 

“Jullie hebben al gehoord van het IBP proces? Rond de Eems loopt nu een aantal processen. Ten eer-

ste het KRW proces. Dit loopt al sinds 2003 / 2004. Dan heb je nu de verplichting om de Natura 2000 

uit te voeren. Dat proces is gaande en in het kader daarvan hebben Nederland en Duitsland de ver-

antwoordelijkheid om een geïntegreerd beheerplan (IBP Eems)5 te maken. Dit proces is afgelopen 

jaar gestart. Het had eigenlijk in 2007 al moeten starten. Maar toen heeft Meyer werft een geding 

aangespannen. Zij wilden niet dat Natura 2000 gebieden aan de Eems vorm krijgen op de beoogde 

manier. In afwachting van het oordeel van de EU rechters heeft de nationale overheid van Duitsland 
de hele start van het IBP proces uitgesteld. Afgelopen jaar, eigenlijk eind 2010 / begin 2011 is er uit-

eindelijk wel een begin gemaakt. Dit was een jaar nadat de EU rechters een uitspraak hadden gedaan 

over de door de Meyer Werft aangespannen zaak. In het IBP proces moet nu in overleg met alle sec-

toren een maatregelprogramma samengesteld worden. In eerste instantie zal dit gericht zijn op uit-

voering van Natura 2000. Maar het zal ook de gehele problematiek moeten aanspreken, omdat op-

lossingen voor Natura 2000 alleen maar zullen werken onder de voorwaarde dat een aantal andere 

problemen zijn opgelost. Het IBP heeft een blikveld van 10-15 jaar. Het is dus geen hele lange termijn 

visie. Iedereen moet en mag zijn zegje doen en zijn doelen benoemen. Uiteindelijk moet er dan een 

plan uitrollen met maatregelen.  

Daarnaast heeft de overheid van Nedersaksen onder druk van de natuurbeschermers een aparte 

commissie opgezet „de Lenkungsgruppe Ems“ 6. Deze commissie had eerst de taak mee gekregen 

om te laten onderzoeken of een kanaal tussen Papenburg en Leer een haalbare oplossing zou kunnen 

zijn voor de huidige problemen. Later (halverwege 2011) is deze opdracht verruimd en nu moet de 
commissie breder onderzoek uitzetten naar oplossingen en zorgen, dat alle oplossingen die op dit 

moment voor de Unterems worden ontwikkeld met dezelfde modellen worden doorgerekend en 

volgens transparante criteria worden beoordeeld. In deze Lenkungsgruppe hebben ook de natuurbe-

heerders zitting. 

Het project “Perspektive Lebendige Unterems” loopt parallel met het KRW proces, het IBP Eems pro-

ces en het traject van de Lenkungsgruppe. Alle processen zijn onderling verbonden.  

Alleen het project Perspektive Lebendige Unterems is formeel volledig onafhankelijk. In de praktijk is 
het wel zo dat eigenlijk alle resultaten uit het project teruggekoppeld worden naar de andere proces-

sen en het ook dezelfde personen zijn, die in de verschillende commissies meedraaien.  

                                                           
4
 (http://www.hettijgekeerd.nl/) 

5
 (http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=27410&article_id=93507&_psmand=26) � login: 

IBP-Ems, password: Ems&357; jullie kunnen zelf door de documenten heen bladeren. Er is wel een beschermd gebied aan-

gemaakt, maar iedereen die wil kan toegang krijgen. Kijk dus gerust eens rond op de site. 

6
 (http://www.stk.niedersachsen.de/portal/live.php?article_id=94074&navigation_id=1130&_psmand=6) 
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Vanuit de natuurbescherming zelf is dit zo bedoeld om maximaal invloed uit te oefenen in deze fase. 

Niemand mag aan het eind van 2013 / 2014 nog kunnen zeggen “wij wisten niet hoe het probleem in 

elkaar steekt“ en het is de bedoeling, dat voor iedereen transparant wordt hoe maatregelkeuzes tot 

stand komen. Door mee te werken aan het IBP proces en in de Lenkungsgruppe hopen de natuurbe-

schermers dus op korte termijn een aantal bakens te kunnen zetten.  

Op de Lenkungsgruppe is vanuit de regio veel kritiek, omdat deze commissie niet democratisch gele-

gitimeerd is, maar nu wel veel invloed uitoefent. Bovendien heeft ook de Meyer Werft een zetel in 

de Lenkungsgruppe. Weer is het dus dit ene bedrijf, dat hier in een bevoorrechte positie verkeert. Dit 

bezien veel mensen kritisch (ik trouwens ook!)  

2013 is dus wel een belangrijk jaar?  

“Ja klopt, maar in wezen is deze hele periode erg belangrijk. Je kunt nu al zien wat sommige lopende 

onderzoeken gaan opleveren en je ziet hoe de politiek aan de Eems ermee omgaat. Wij zien ook dat 

er tal van procedures lopen, die tot verdere verslechtering dreigen te leiden. Er liggen allerlei ver-

schillende aanvragen om de Eems verder te verdiepen en te verbreden, lozingen te intensiveren etc. 

Sommige procedures dreigen sneller dan 2013 afgehandeld te worden.  

Wij roeien dus nog steeds hard tegen de stroom als wij proberen verbetering te bereiken en we kun-

nen alleen hopen dat wij snel genoeg zijn en in eigen gelederen voldoende verbondenheid hebben 

om het tij te keren.  

Hoe zou u de huidige toestand van de Eems-Dollard beschrijven? 

“Heel slecht. Ik neem aan, dat jullie daar van Daan Bos al het een en ander over hebben gehoord. Je 

hoeft maar een keer naar het water van de Eems te kijken en je kunt al zien dat het niet goed gaat. 

De Eems lijkt op een gele modderstroom. De ebstroom en de vloedstroom bereiken enorme snelhe-

den, het water is troebel, het verschil in de getijden is extreem, de zoutgrens ligt veel te ver boven-

strooms en er zit nauwelijks zuurstof in het water. Er zijn geen zandbanken meer, er wordt nauwe-

lijks nog vis gevangen enzovoorts. Actueel wordt er weer heel veel gebaggerd omdat er in januari 

2012 opnieuw een schip wordt afgeleverd door de Meyer werft. Elke keer als dit gebeurt wordt er 4-

6 maanden van tevoren aan een stuk door gebaggerd. Dat is een ramp voor de ecologie van de rivier. 

De hele getijdendynamiek is naar de knoppen. Hydrologen, waterbeheerders, ecologen en andere 

waterdeskundigen zijn het hierover eigenlijk wel eens. Waar op dit moment veel discussie over is, is 

de vraag hoe je het probleem het beste kunt oplossen en wat daarvoor nodig is” 

Kunt u meer vertellen over de historische toestand van de Eems? Wanneer is de mens begonnen 
met ingrijpen in de natuurlijke toestand van het estuarium? 
 
Laten we beginnen met de kwestie „ruimte voor de rivier“...Dat er voor het eerst dijken werden ge-

bouwd aan de Eems ligt heel lang terug. Dit proces begon al in de 9de eeuw. Ook destijds werden de 

dijken al vrij dicht naast de rivier gelegd. Op historische kaarten is dat goed te zien. Dijken waren 

toen minder hoog en breed en overstroomden of braken iets vaker, maar het waren dijken en dijken 

beperken de natuurlijke dynamiek van de rivier. Veel van de oorspronkelijke leefgebieden, zoals de 

meeste ooibossen en uitgestrekte, brakke rietmoerassen langs de Eems zijn dus al heel lang geleden 

verdwenen als gevolg van menselijk handelen. Door de eeuwen heen werden de dijken steeds verder 

verzwaard, de dijklinie werd ingekort ten koste van de uiterwaarden en zowel de uiterwaarden als 

ook het land achter de dijken werd drooggelegd en in cultuur gebracht. Het gebrek aan ruimte voor 
de rivier en het verlies aan areaal oorspronkelijke natuur langs de rivier is dus niet een probleem van 

de laatste jaren. De ontwikkeling is heel lang geleden begonnen en gaat door tot op heden. Ook de 

laatste jaren werd er verder geknabbeld aan de ruimte buitendijks. Dit had veel te maken met de 
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verdiepingen voor de Meyer Werft. Het gebrek aan ruimte voor de rivier is nu een belangrijk deel van 

het probleem.  

“Het opmerkelijke aan de Eems Dollard is dat het nog geen 20 jaar geleden is, dat het estuarium, wat 
de rijkdom aan vis en vogels, de diepte en breedte verhoudingen, de hydrologie van de getijden en 

de waterkwaliteit betreft nog te boek stond als het meest gezonde estuarium van de Waddenkust. 

Ook in de jaren ‘80 waren er al problemen. Denk bv. aan de gevolgen van lozingen van afvalwater 

door de chemische industrie in Delfzijl vanaf de jaren ‘50. Deze werden vanaf eind jaren ‘70 flink 

terug gedrongen, maar hebben de waterkwaliteit zeker geen goed gedaan. Veel van de vervuilingen 

kun je nu nog in de sedimenten van de Dollard meten en niet alle lozingen zijn gestopt. Maar over 

het geheel genomen ging het nog aardig goed met de rivier en de natuur aan de rivier. Tot ver in de 

jaren ‘80 lagen er nog zandbanken in de Eems. Deze verdeelden de eb en vloedstroom en vormden 

een natuurlijke rem op de energie van de getijden. Sinds de jaren ‘80 werd de vaargeul van de Eems 

in korte afstanden steeds verder verdiept en verbreed ten behoeve van de cruiseschepen uit Papen-
burg. In korte tijd werden vrijwel alle natuurlijke drempels weg gebaggerd, ook de zandbanken. De 

ecologische situatie is sindsdien continu en snel verslechterd. Halverwege de jaren ‘90 kregen we het 

Sperrwerk erbij. Ook dit is vooral bedoeld om Meyer schepen af te kunnen leveren (ook al is de offi-

ciële lezing, dat het Sperrwerk gebouwd werd als stormvloedkering). Kijkend naar de korte termijn 

(laatste 20 jaar) kunnen wij constateren, dat de werf in Papenburg een hele belangrijke drijvende 

kracht is geweest achter de negatieve ecologische ontwikkeling, zoals wij deze nu zien aan de Eems.  

Meer informatie over de historische ontwikkeling is ook op te vragen via Otto Knottnerus (historicus 

uit Groningen) http://ottoknot.home.xs4all.nl/werk/ Daarnaast geeft het boek “het lied van de 

Eems” van Aafke Steenhuis van sommige dingen best een mooi overzicht. 

Hoe denkt u over de KRW? Is het een realistisch kader? Een vloek of zegen?  

“De KRW is op zichzelf helemaal geen verkeerd instrument (heel Europa heeft hiermee een stap in de 

goede richting gedaan). In de uitvoering blijkt de KRW tot nu toe echter een vrij lomp instrument en 

het proces is stukken minder effectief dan oorspronkelijk was beoogd.  

In de aanloop naar de stroomgebied beheerplannen hebben veel natuurbeschermers en waterex-

perts in Nederland en in Duitsland vrij actief meegedaan aan het KRW proces en was er veel opti-

misme over wat de KRW teweeg zou brengen. Ik herinner me de discussies goed.  

Uiteindelijk hebben de meeste maatregelpakketten en beheerplannen die in 2009 werden opgele-

verd de verwachtingen geloof ik bijna nergens waar gemaakt. Ik zal jullie als voorbeeld een docu-

ment toesturen met commentaar vanuit het Duitse “Wassernetz” op het uitvoeringsproces van de 

KRW aan de Eems en de Weser t/m 2009 (zie bijlage).  

Het resultaat van het KRW proces voor het stroomgebied Eems in 2009 was vanuit ecologisch oog-

punt eigenlijk teleurstellend omdat je ziet dat er vooral ruimte is gecreëerd om vooralsnog gewoon 

de status quo te handhaven, weinig te doen of gewoon eerst maar verder onderzoek te programme-

ren. Er wordt door dit programma vrij stevig aangestuurd op uitstellen of misschien wel verlagen van 

de doelen. Hier hadden de overheden de mogelijkheid gehad veel steviger in te zetten en verbete-

ring op korte termijn af te dwingen. Het huidig maatregelprogramma voor de Eems is niet geschikt 

om de problemen aan de Eems in de kern aan te pakken en op te lossen. Daar waar concrete maat-

regelen zijn benoemd is veelal nog niet eens benoemd wanneer en in welke omvang zij uitgevoerd 

zullen moeten worden om het probleem te verhelpen. Teveel maatregelen zijn vaag omschreven en 

liggen op het vlak van “verkennen”, “verder onderzoek doen” etc.… 

In de KRW moeten alle stakeholders mee betrokken worden bij het vaststellen van doelen en maat-

regelen. Een belangrijke paragraaf in de KRW zegt, dat doelen en maatregelpakketten haalbaar en 
betaalbaar moeten zijn. Op dit punt merkte je heel goed dat er onder de stakeholders geen consen-
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sus heerste over de vraag of en in welke mate substantiële verbetering van de situatie aan de Eems 

noodzakelijk is. Iedereen ging toch vooral ook zijn eigen belang behartigen, wat op zich begrijpelijk is.  

In het KRW proces wordt een bepaalde systematiek gevolgd. Rivieren worden eerst in verschillende 
waterlichamen onderverdeeld. Daarna wordt er verschil gemaakt in natuurlijke wateren, sterk door 

de mens veranderde wateren en kunstmatige wateren. Toen wateren volgens deze systematiek 

moesten worden ingedeeld ontstond er al heel veel discussie, want hoe bepaal je nou, of een water 

nog potentieel natuurlijk is of onherroepelijk sterk veranderd? Uiteindelijk werd, afhankelijk van de 

indeling en typologie van een waterlichaam bepaald welke doelen minimaal nagestreefd en gehaald 

moeten worden. De doelen voor sterk veranderde en kunstmatige wateren liggen doorgaans stukken 

lager dan de doelen voor natuurlijke wateren. Ondanks het feit dat de Eemsmond deel is van de het 

natuurlijke systeem van de Waddenzee staan grote delen te boek als door de mens sterk veranderd. 

Deze indeling heeft veel invloed op de herstelambities en KRW doelen, die in het maatregelpro-

gramma geformuleerd zijn. De ambities werden van begin af aan vrij laag gehouden.  

Als het hele estuarium als een potentieel natuurlijk water te boek had gestaan, dan hadden de doe-

len misschien scherper gesteld kunnen worden en mogelijk was er dan ook meer druk geweest om 

een effectief maatregelprogramma op te stellen. Aan de Eems lukt het de betrokkenen tot nu toe 
niet eens om verdere verslechtering te voorkomen. Voor een deel is tegenstrijdige wetgeving een 

struikelblok voor overheden om vooruitgang te boeken, maar mijn stellige indruk is dat de ruimte die 

er wel is om verbetering af te dwingen beter en meer consequent benut zou kunnen worden. 

In 2015 zal door de EU commissie gekeken moeten worden naar de behaalde resultaten tot nu toe. 

Alles wat er aan de Eems tot 2015 zal zijn uitgevoerd valt in de categorie 'geknutsel in de marge'. De 

grootste problemen zijn nog niet aangepakt. In tegendel. Er staan verdere verslechteringen op stapel 

door steeds nieuwe grote ingrepen (denk aan vaargeulverdieping Eemshaven-Emden etc.).  

Op dit moment worden de partijen die zich wel inspannen voor verbeteringen, denk bv. aan sommi-

ge waterschappen, voor het blok gezet. Hun inspanningen zijn niet werkelijk effectief of worden zelf 

teniet gedaan door wat er met de Eems gebeurt. Het is goed denkbaar dat het proces een nieuw 

impuls krijgt, bv. doordat nu ook Natura 2000 moet worden uitgevoerd aan de Eems. Veel zal echter 

ervan afhangen hoe serieus de overheden en de verschillende sectoren met het onderwerp omgaan 

en ook wat de Europese commissie in 2015 doet. 

Wat zijn oplossingen voor het estuarium?  

 

Daan Bos heeft in zijn presentatie een lijst van 14 oplossingen laten zien zonder ranking om neutraal 

te blijven maar tijdens het interview zei hij dat de Meyer Werft gewoon moet verplaatsen. 

“Ja, zo is dat.” 

Toevoeging:  

De Eems is van nature een vrij ondiepe getijdenrivier en zal altijd op de een of andere manier probe-
ren om zijn natuurlijk evenwicht te herstellen. Als je de rivier zo diep wilt houden als hij nu, zal je 

hem meer ruimte moeten geven (in de lengte en de breedte). Zelf als dit zou lukken is het echter de 

vraag of dit tot een stabiele situatie zou leiden. We hebben nu in de Eems een getijdedynamiek die 

zorgt, dat er gigantische hoeveelheden slib in het bovenste deel van de getijdenrivier ophopen.  

Dit is een aanwijzing dat de rivier „ondieper wil worden“. Mijn inschatting is, dat hoe meer de mens 

hier tegen de natuur in werkt met technische ingrepen en oplossingen, des te meer de problemen en 

de kosten zullen toenemen.  



51 

 

Het lijkt me persoonlijk het beste om vanuit de natuur te denken en te ontwerpen. Dit betekent in 

het geval van de Eems vooral dat alle stakeholders en de grote economische partijen aan de Un-

terems en de Eemsmond (de energiesector, de Meyer Werft, de havens, de auto-industrie, maar bv. 

ook de landbouw) op een andere manier naar de toekomst en naar hun standplaats zouden moeten 

kijken. Als zij de natuurlijke randvoorwaarden weten te accepteren, misschien zouden zij op de we-

reldmarkt wel voorop kunnen lopen door innovaties voor scheepvaart, handel en duurzame industrie 

etc. aan ondiep water. Er valt daar iets te winnen, lijkt mij.  

Tegen welke problemen loopt u aan bij de realisatie van oplossingen? 

Op bestuurlijk niveau moet er aan de Eems nog veel veranderen. Zowel binnen de overheid als ook in 

het bedrijfsleven links en rechts van de grens is onvoldoende besef hoe urgent de problematiek is. 

Als het besef er wel is, dan wordt er in ieder geval onvoldoende serieus met de problemen omge-

gaan.  

Tot nu toe was de Meyer Werft de grootste veroorzaker van problemen in de Unterems door de 

drastische eisen die dit bedrijf stelt aan de diepte van de vaargeul. Nu komen er andere partijen bij, 

die ook bredere en diepere vaargeulen gaan eisen, hun lozingen willen intensiveren of andere plan-

nen hebben, die ten koste zullen gaan van de ecologie.  

Het lijkt erop, dat nog steeds word gedacht en gepland vanuit de veronderstelling dat er geen gren-

zen aan de groei en de maakbaarheid der dingen zijn. Bedrijven proberen schade aan de natuur af te 

kopen of elders te compenseren en beroepen zich op wetgeving, maar zouden eigenlijk langzamer-

hand kunnen weten, dat je een soort die uitgestorven is niet zomaar terug haalt. De schade die aan 

de rivier en het hele estuarium is ontstaan en nog ontstaat, is niet op een andere plek te compense-

ren en ook niet met geld te betalen. 

In Duitsland wordt door sommige partijen zelf gelobbyd om de Eems maar helemaal af te sluiten, de 

werking van de getijden dus uit te schakelen, zodat er geen slib meer de rivier omhoog kan worden 

getransporteerd. Een dergelijke maatregel zou de doodsteek betekenen voor het estuarium. 

Het is ongelofelijk belangrijk dat er binnen de milieu- en natuurbescherming voldoende overeen-

stemming heerst over de problemen en de doelstellingen voor de rivier en dat partijen in de natuur-

bescherming zich niet door bedrijfsleven of overheden tegen elkaar uit laten spelen. Dit wil nu nog 

wel eens het geval zijn. 

Wat is de positie van de NABU – hoeveel invloed heeft u (de NABU) op beslissingen? 

“De NABU is een ledenorganisatie en heeft alleen in Nedersaksen ca. 70.000 leden. Dit is meer dan 

bijvoorbeeld een politieke partij als de CDU heeft. Hoewel maar een kleine fractie van alle leden 

werkelijk actief is in de natuurbescherming, kan de NABU op grond van het grote aantal leden wel 

enig gezag uitoefenen en heeft de NABU de mogelijkheid druk te zetten op politiek en bedrijfsleven. 

Dit gebeurd vooral door lobbywerk, maar ook, als dit nodig is, via juridische procedures.  

De natuurbeschermers in Duitsland hebben sinds begin jaren ‘80 een wettelijke taak toebedeeld 

gekregen en de overheid moeten de natuurbeschermers dus informeren over geplande ingrepen in 

de natuur. De natuurbeschermers hebben dan recht op inspraak. Deze wettelijke status werd in de 

praktijk de laatste jaren wel iets ingeperkt door allerlei nieuwe wetgeving ten behoeve van versnel-
ling en verkorting van ruimtelijke procedures. Vergelijkbare ontwikkelingen heb je ook in Nederland. 

Aan de andere kant is er ook wetgeving bijgekomen waardoor gegevens over de natuur en het milieu 

voor elke burger toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit is een ontwikkeling waar ook de natuur-

beschermers van profiteren als zij invloed willen uitoefenen. 



52 

 

Een belangrijke kracht van de NABU was en is dat veel van de leden enthousiaste veldwerkers zijn. Zij 

verzamelen data, soms in opdracht van de overheid, soms uit eigen overweging.  

De beschikbaarheid van onafhankelijke data kan in sommige situaties betekenen, dat er meer in-
vloed kan worden uitgeoefend. Dit is bv. ook een motief achter het project Perspektive Lebendige 

Unterems. Door onafhankelijk van de overheid eigen data over de hydrologie en hydrodynamiek van 

de Eems te (laten) genereren staan de natuurbeschermers sterker in de actuele discussie over oplos-

singen voor de Eems. 

Hoe effectief de NABU en andere natuurbeschermers invloed kunnen uitoefenen op politieke be-

sluitvorming of procedures hangt echter telkens weer af van veel verschillende factoren. Ik heb eer-

der beschreven wat er op dit moment aan de Eems gebeurt. Hier is het de natuurbeschermers ge-

lukt, dat er zelf een eigen commissie is opgericht rond het thema Eems. Dit is vrij uniek. Of het een 

succes wordt, dat moet blijken. De natuurbeschermers kampen op dit moment met best wat kritiek 

uit eigen gelederen, dat ze aan tafel zijn gaan zitten met de Meyer Werft. 

Het politiek- maatschappelijke klimaat is niet onbelangrijk voor de effectiviteit van de natuurbe-

schermers, maar ook de wetgeving is bepalend.  

De Eems is voor alle natuurbeschermers tot nu toe een flinke kluif. Er zijn deelsuccessen behaald 

(denk aan het oordeel van de EU rechters over de aanwijzing van de Eems als Natura 2000 gebied in 

2010), maar in de praktijk zien we ook dat de Meyer Werft en andere grote partijen nog steeds keer 

op keer haar zin krijgen en zware ingrepen ten nadeel van de ecologie gewoon doorgaan. 

 Hoe zou het beter kunnen?  

Persoonlijk denk ik, dat het tijd is om de problemen van de Eems nog duidelijker in een nieuwe, bre-

de alliantie, samen met de Nederlandse natuurbeschermers, maar liefst ook met burgerinitiatieven 

te benaderen.  

Ook de weg naar Brussel moet voor de regionale natuurbeschermers korter worden. Industrie, 

scheepvaart en handel hebben hele goede lobbyorganisaties in Brussel, Berlijn en Hannover.  

Voor de natuurbescherming aan de Eems zouden deze dingen beter ontwikkeld kunnen worden. 

Ik heb de hoop niet opgegeven, dat er ook in het bedrijfsleven een duidelijke omslag in denken komt 

en de ecologie van de Eems ook daar serieus als een centraal thema op de agenda komt. Tot nu toe 

lijkt dit (althans aan Duitse kant) niet van de grond te willen komen.  

Ik zou al heel blij zijn als de overheden een soort „stand still“ konden realiseren en elke vergunning 

verlening voor verdere grotere projecten uitgesteld kon worden tot dat duidelijk is wat nodig is om 

het herstel te realiseren en duidelijk is, dat dit ook daadwerkelijk van de grond zal komen. (een ijdele 

hoop, vrees ik) 

Wat is bij besluitvorming de verhouding tussen economie (grote bedrijven), ecologie (natuur en 
milieuorganisaties) en de overheid?  

De overheid is penvoerder in de uitvoering en handhaving van de wettelijke kaders ( KRW proces en 

IBP proces) maar staat zwaar onder druk door bezuinigingen en heeft hierdoor aan kracht en moge-

lijk ook “gezag” ten opzichte van het bedrijfsleven ingeboet.  

De milieuorganisaties zijn de afgelopen jaren uit hun oppositierol gekomen en proberen steeds meer 

in gesprek te gaan met economische partijen om deze over te halen om mee te denken over oplos-

singen. Dit is op zich goed, maar aan de Eems aan Duitse kant zien we, dat het een vrij eenzijdig pro-

ces is. Het bedrijfsleven trekt nog niet mee, maar buit de situatie voor eigen voordeel uit. 
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De overheid is zoekende naar een goede positie en leunt in sommige dingen best zwaar op de na-

tuurbeheerders om zaken gedaan te krijgen (denk bv. aan het IBP proces).  

Tegelijkertijd zijn de betrokken overheidsdiensten er ook op beducht om hun eigen positie te verde-
digen. Politici in de streek richten zich vooral op de factor werkgelegenheid en economische groei, 

spelen daarbij nog steeds hun spel met de angst van de mensen voor de economische teloorgang en 

gaan graag een stevige band aan met het bedrijfsleven. Dit wederom zet de overheden onder druk 

en leidt ertoe, dat sommige van de wettelijke processen maar mondjesmaat van de grond komen, 

c.q. in de kiem aan kracht verliezen door flinke tegenlobby vanuit de regionale politiek. (zo ongeveer 

zou je het kunnen schetsen.) 

Waarom gaat Meyer niet verhuizen?  

Ik denk dat het werkelijk klopt, dat Meyer op dit moment mogelijk niet eens meer uit eigen kracht 

zou kunnen verhuizen zonder de race op de wereldmarkt te verliezen. Je ziet dat er elk jaar opnieuw 

ongelofelijk grote bedragen worden geïnvesteerd in de standplaats Papenburg. Het lijkt erop dat ze 

met alle macht een situatie willen creëren, waar ze met gerust hart kunnen zeggen: “nee, we kunnen 

niet verkassen, de verliezen zouden te groot zijn”. 

Er zijn grote fouten gemaakt in het verleden door niet op tijd te veranderen. Deze fouten worden nu 

gecamoufleerd door een mega lobby, die vooral de success story van Meyer en zijn cruiseschepen de 

wereld in slingert.  

Denkt u dat sociaal-culturele verschillen tussen Eemland en Ostfriesland daar mee hebben ge-
speeld? 

Ja, ik denk dat cultuurverschillen tussen Ostfriesland en Emsland in het verleden een rol hebben ge-

speeld in de keuzes die door de Meyer Werft zijn gemaakt. Of dit nog steeds zo is, dat durf ik niet te 

zeggen. Wat ik wel weet is, dat er herhaaldelijk onderhandeld is tussen de stad Emden en de Meyer 

Werft over een mogelijke verhuizing. Ook Eemshaven en andere havens hebben onderhandeld met 

Meyer. Deze onderhandelingen zijn, zover ik weet, altijd ten gunste van Papenburg verlopen. Meyer 

heeft na de opening van de grens, in de jaren ‘90, wel vrij snel een tweede (en derde?) standplaats in 

vml. Oost Duitsland opgebouwd. Elke partij heeft daar zo zijn eigen verhaal bij, waarom de ontwikke-

lingen zo zijn gegaan als ze zijn gegaan. Een theorie, die veel rondzingt is, dat Meyer niet naar Emden 

wou omdat daar de vakbonden veel sterker zijn dan in het Emsland. In het Emsland wordt Meyer 
door de bestuurders op handen gedragen. De Meyer Werft heeft daar ooit “de welvaart” gebracht. 

Elders heeft Meyer deze bonus niet. Als ondernemer heeft Meyer in het Emsland dus mogelijk ge-

makkelijker spel en via zijn netwerk uit het Emsland krijgt hij mogelijk ook op andere plekken sneller 

dingen gedaan. Het Emsland is katholiek, Ostfriesland grotendeels protestants. Ook dit wordt veelal 

genoemd als factor, waarom de Meyer Werft niet naar de kust is verhuisd. Let wel, dit is het verhaal 

dat rondgaat. Hoe het precies zit, dat zouden jullie de Meyer Werft moeten vragen. 

Persoonlijk acht ik het onwaarschijnlijk dat de Meyer Werft in Papenburg op de lange termijn zal 

overleven. Het is een kwestie van tijd, dat “de zeepbel” Meyer Papenburg zal knappen en dan is de 

schade voor de hele regio immens. Jarenlang heeft men feitelijke verzuimd om alternatieven voor de 

standplaats in Papenburg te ontwikkelen, en de politiek in de regio heeft ook veel te eenzijdig Meyer 

als „de belangrijkste werkgever“ van de regio geprotegeerd. Misschien kan de boel gered worden, als 

Meyer op tijd overschakelt op andere schepen of in het geheel een andere markt bedient. Wie weet; 

het schijnt, dat ze vrij veel investeren in technologieën, die breder inzetbaar zijn dan de scheepvaart. 
Misschien gaan ze een keer afstappen van het bouwen van de grote monsters; daarmee zou ieder-

een gediend zijn. Vooral de Eems!  
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Wat missen wij op dit moment het meest?  

Wat er mist is in feite een goede sociaal economische analyse van de hele Eems Dollard regio (Neder-

land en Duitsland samen), waarbij heel belangrijk is, dat er niet alleen wordt gekeken naar de eco-
nomische baten van een ongebreidelde groei en industrialisering van de streek, maar ook naar de 

maatschappelijke kosten, die zijn ontstaan en die op dit moment nog steeds worden veroorzaakt 

door de schade aan de rivier. In de politieke discussies over de standplaats Meyer Papenburg is tot 

nu toe steevast de conclusie: nee, Meyer kan en zal niet verhuizen.  

Er wordt bv. niet openlijk gesproken over evt. (economische) kansen van een gedeeltelijke verplaat-

sing van de werf (bv. naar Emden of Eemshaven) en er wordt ontkend, dat het in stand houden van 

de werf in Papenburg gepaard gaat met immense maatschappelijke kosten. Kosten, die feitelijk ver-

oorzaakt worden doordat de Meyer Werft vasthoudt aan Papenburg worden niet toegeschreven aan 

de werf, maar weggemoffeld onder publieke taken. Het zou gewoon goed en fair zijn als dit eens 

goed zichtbaar zou worden. Misschien zou dan menige politieke afweging anders uitvallen en zou de 

dialoog over de toekomst van de economie aan de Eems Dollard een andere richting krijgen. 

Hetzelfde kun je trouwens zeggen voor de ontwikkelingen rond uitbreiding van de havens Emden en 

Eemshaven. Ook hier wordt een flinke hypotheek op de toekomst genomen en is het onduidelijk hoe 

groot de maatschappelijke schade is en de kosten zullen zijn, die door de huidige ontwikkelingen 

ontstaan. Duurzame sectoren, zoals plattelandstoerisme verliezen aan terrein als het proces van 

industrialisatie in deze streek doorzet. De wereld van de “grote projectontwikkelaars” lijkt steeds 
vaker de boventoon te voeren. Burgerinitiatieven zijn vaak het gevolg als ontwikkelingen te ver door-

schieten. Hier in Ostfriesland zien we dat op dit moment op veel terreinen. 
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Interview Herman Verheij (Waddenvereniging) 05-01-2012  

 

Uitwerking Annemarie Jäkel 

 

Hoe bent u betrokken bij het Eems-Dollard estuarium? 

Ik ben sinds 2001 bij de Waddenvereniging en sinds 2007 betrokken bij het Eems-Dollard estuarium. 
De Waddenvereniging is al langer bij het Eems Dollard gebied betrokken, vroeger heette het Eems-

mond (industrie Delfzijl, Eemshaven). 1999 publicatie “de levende Eems’, maar niet veel mee gedaan. 

Probleem is dat Eems-Dollard een grensgeval is omdat het ver weg is en er geen duidelijke grens 

tussen NL en D is. Begin 2007 signalen van wetenschappers omdat het erg slecht is met Eems, maar 

het was belangrijk om de mening van de bevolking te horen. Oktober 2007 “Red de Eems”: sympto-

men van de Zieke Eems:  

1) vertroebeling  

2) ingesnoerd door dijken  

3) minder belangrijk puntje: vervuiling door Nederland (Delfzijl ongezuiverd industrieafval in de 

Eems). Nu ook door Duitsland.  

4) niemand voelt zich verantwoordelijk omdat het in twee landen ligt.  

Met deze analyse hebben wij een tocht van Papenburg naar Delfzijl, op verschillende plekken gestopt 

en met verschillende vertegenwoordigers gesprek gehad: iedereen gaf ons gelijk wat de problemen 

betreft. Dus nu een basis want iedereen ziet de problemen.  

Maar probleem zijn de belangen:  

1) Ontwikkeling Eemshaven in de laatste 10 jaar.  

2) ontwikkeling Delfzijl met chemiepark  

3)Emden Volkswagen fabriek  

4) Leer scheepswerf  

5) Papenburg grote Meyer Werft omdat deze ten eerste veel medewerkers heeft en ten tweede een 

sterke industrie om het bedrijf heen gemaakt hebben. Dus alles was ze nodig hebben wordt in en om 

Papenburg gemaakt (korte afstanden dus snelle levertijd � ze kunnen concurrerend bouwen in ver-

gelijken met Koreanen: marge die ze daardoor binnenhalen en winst boeken).  

Probleem: Eems wordt dieper en breder gemaakt dan die van nature is. Eind jaren 70/ begin 80 heeft 

Meyer Werft een keuze gehad om te verplaatsen omdat ze op een gebouwencomplex midden in de 

stad zaten wat te klein was, ze wilden naar de kust (Emden) maar ze werden afgewezen omdat het 

met de scheepsbouwindustrie niet goed ging, Emden had terreinen aan Volkswagen weggeven.  

De Eems wordt dieper gemaakt omdat de schepen naar de zee moeten – de Eems is daar niet diep 

genoeg voor – dus die wordt gebaggerd. Meyer betaalt het baggeren niet zelf maar dit wordt door de 

overheid betaald omdat het een zeeweg voor transport (Bundesfahrtwasser) is zoals een Autobahn, 

dus uiteindelijk betaalt de burger. De Waddenvereniging overweegt of dit niet een vorm van staats-

steun is, omdat er per jaar 12 tot 20 miljoen € voor baggeren uitgegeven wordt wat eigenlijk alleen 

Meyer ten goede komt. 
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Sperrwerk Emden: Kun je gebruiken om het water omhoog te sturen (bij dichtzetten van Sperrwerk), 

dan hebben ze wat extra speelruimte voor schepen. Maximale diepgang voor schepen ligt bij 8 me-

ter, dieper kan niet want bij Leer ligt een tunnel onder de Eems. Oorspronkelijk was de Eems rond de 

4-5 meter diep. In feite hebben ze de rivier smaller en dieper gemaakt, dus er zit meer water in de 

rivier, dus gaat bij eb en vloed meer water heen en weer, dus het slib kan niet zakken (wat normaal 

gebeurt) en er kan ook geen zonlicht door het water, dus ook geen leven, dus dat wat er is wordt 

afgebroken met zuurstof, dus is het daar zuurstofloos, en vissen die de rivier intrekken om te paaien 

komen daar niet meer. De vloedstroom is sterker dan ebstroom zodat het slib niet met de ebstroom 
wegtrekt maar blijft hangen. Het is niet alleen schuld van de Duitse maar ook van de Nederlandse 

kant: de kolen voor de centrale in de Eemshaven moeten met schepen aangevoerd worden, veel 

slingers in de rivier maakt het moeilijk om te varen dus wordt de vaarroute zo recht mogelijk ge-

maakt. Er zijn verschillende systemen van baggeren: in Duitsland wordt slib eruit gehaald en op land 

gegooid voor landbouw zodat 4-5 jaar later daar landbouw bedreven kan worden. Maar het blijkt dat 

meer slib van de zijkanten weer extra hard de rivier instroomt. Dus als je het slib weghaalt stroomt er 

meer binnen. In Nederland: als de vaargeul op diepte is gebracht moet slib alleen aan de zijkant ge-

baggerd worden (voordeel is een zekere werkplek omdat ze steeds bezig blijven). 

Dus nog een keer op een rijtje wat wij de laatste jaren gedaan hebben: 

2007: Red de Eems: met veel belanghebbenden gesproken, iedereen wel eens dat men het samen 

met Duitsland moet oplossen maar het kwam niet op gang 

2009: Bijeenkomst waddenaangelegenheden in Delfzijl, nog geen verandering, omdat in Duitsland 

juridische procedures liepen m.b.t. Leer, Landkreis Emsland, die niet wilden dat het gebied een Natu-

ra 2000 (Europees niveau) gebied zou worden. Oldenburg vond wel. Uiteindelijk werden bepaalde 

gebieden toch als Natura 2000 gebied aangewezen. 

2010: integraal management plan voor het Eemsgebied. Pas in december 2010 werd door overheid 

in Niedersachsen en Nederland een plan gemaakt om echt samen een project te starten. Dus dit is nu 

pas een beetje van start gegaan.  

Wat zijn mogelijke oplossingen? 

Als men een ecologisch gezond systeem wil hebben moet men dus wat doen aan de vertroebeling, 
het herstellen van de zoet-zout overgangen. Dus moet de energie uit het systeem gehaald worden: 

minder water in, en als water erin gaat dan minder heftig->opvangbekken, zodat er minder last van 

getijdenslag is. Bij opvangbekken minder baggeren. 

De Waddenvereniging zegt laat de rivier zo zoals die was, stop met baggeren. Er zijn verschillende 

voorstellen voor oplossingen: rivier ophogen ->kleinere opening dus minder water. Andere stellen 

voor dat men een ‘drempel’ bij Sperrwerk inzet, met opening voor schepen.  

Kanaal tussen Papenburg en Leer: zeer hoge kosten, mensen willen dit niet in de achtertuin, mensen 

waren bang voor industriekanaal, maar volgens mij gaat dit plan niet gebeuren. Omdat deze pro-

jecten lang duren en een hoop geld kosten, dan zou men ook kunnen overwegen om de hele werf te 

verplaatsen. 

De rivier zo veranderen dat die direct in de Dollard eindigt en een nieuw estuarium maken. 

Een ander voorstel is de sluis bij Herbrum 30km naar achter te leggen, maar men zou heftig in het 

ecosysteem ingrijpen en men weet niet wat dit voor gevolgen voor de Dollard zou hebben. 

Hoe realistisch zijn deze plannen? 

Op dit moment worden de plannen nog bestudeerd en er valt weinig over te zeggen. Maar 4-5 jaar 

geleden waren er nog geen concrete plannen, want de Eems is altijd gebruikt voor transport en indu-
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strie, dus ecologische overwegingen hebben nooit een rol gespeeld. Dus als men begint om aandacht 

te geven en ook vanuit Europese wetgeving, KRW (1999) pas dan beginnen mensen na te denken wat 

je daar zou kunnen doen en het zijn complexe oplossingen. Misschien zou het Sperrwerk opnieuw 

moeten gebouwd worden omdat de sluisdeur van boven naar beneden dichtgaat. Als men de sluis-

deur voor de helft dicht doet stroomt het water beneden met meer kracht naar buiten dus achter 

het Sperrwerk zou het kunnen inzakken. Dat had dus anders gebouwd moeten worden, maar daar-

voor moet je dus wel opnieuw bouwen.  

Verder zou men ook de energie uit het systeem halen door bijvoorbeeld de Westerwoldse Aa weer 

open te zetten, dus het spui weghalen en water inlaten. 

Leer toegang tot Leda? Met vrij hoog achterland bij hoogwater kan men dit daarheen laten stromen, 

maar daar zullen de boeren het benauwd krijgen als het water zo dichtbij komt. Dus hoe kleiner hoe 

realistischer: Bijvoorbeeld een zoet-zout overgang voor de vissen maken. Het wordt niet echt een 

betere zoet-zout overgang, maar de vissen worden hiermee tenminste geholpen. Als men de Duitse 

boeren zo ver zou krijgen dat die hun land beschikbaar willen stellen voor opvangbekken, technisch 

is het niet ingewikkeld, maar men moet ze wel zo ver krijgen. Dat idee van het kanaal is onderzocht 

en dat is niet realistisch. 

Hoe realistisch is het de Meyer Werft naar Emden te verplaatsen? 

Dat is het grote punt. Ik heb ze vaker gesproken en als je vertelt dat ze hier eigenlijk niet moeten 

zitten, dan kijken ze erg droevig want het is een familiebedrijf met geschiedenis en ze zijn een van de 

grootste werkgevers in die regio, niet allen de Werft zelf maar ook leveranciers. Verder trekken ze 

ook door rondleidingen te geven en de schepen te water te laten behoorlijk wat toeristen naar Pa-

penburg. Ik heb er ook wat gemengde gevoelens bij die Werft, want aan de ene kant moeten ze daar 

niet zitten, maar aan de andere kant is het zo goed gedaan en goed doordacht. 

Tegen welke problemen loopt u aan bij de realisatie van oplossingen? 

Problemen waar je tegen aan loopt zijn tijd, geld, samenwerking en economische belangen. Om een 

voorbeeld te geven: in 2007 toen we met de tour bezig waren hadden we een vertegenwoordiger 

van Meyer Werft aan boord en die zei: we zien dat er problemen zijn en we willen graag mee werken 

aan oplossingen maar we blijven zitten waar we zitten. Een vertegenwoordiger van het wereldna-

tuurfonds zei dat de werf weg moest want alles wat je dan aan het doen bent is alleen een beetje 
pleisters plakken. Dat zijn twee standpunten die moeilijk te combineren zijn. Toen heeft op een ge-

geven moment het wereldnatuurfonds wel voor zich zelf bedacht, dat ze wel kunnen vinden dat de 

werf weg moet, maar dan is die nog niet weg en ondertussen gaat het alleen slechter met het estua-

rium. Dus hebben ze besloten een situatie te bedenken met de werf zoals die er nu is. Dus ze hebben 

een stap in de goede richting gezet om met de werf te praten. Dus niet alleen zeggen dat iets niet 

deugt maar alternatieven aanwijzen, zoals het kanaal. Toen gingen wat projectontwikkelaars het stuk 

afrijden waar het kanaal gebouwd zou worden en het bleek ook alles goed. Maar ze hadden niet met 

de bevolking gesproken wat die ervan zouden vinden en dat leverde een hoop frustratie bij de bevol-

king, dus op dit moment durft het Wereldnatuurfonds nauwelijks meer te komen in dat gebied.  

Ik denk dat het heel lastig zou zijn om de Meyer Werft in Papenburg te behouden én een echte eco-

logische verbetering in dat gebied tot stand te brengen als je niet iets aan de troebelheid van het 

water kunt doen. Het zou dus kunnen zijn dat als je de rivier wat meer ruimte geeft dat de troebel-

heid dan wat minder zou kunnen worden. En als 1-2 keer per jaar een schip eruit moet dat je dan het 
Sperrwerk zou dichtzetten; dan heb je nog wel het probleem met hoog water. Maar ik weet het niet; 

dat zou je nog moeten uitzoeken. 

Het omleggen van de Eems is nog niet uitgezocht. 
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Het idee van het terugzetten van de stuw? Is theoretisch bedacht maar nog niet gemodelleerd in de 

Eems zelf. Er is een sterke lobby in Leer om het Sperrwerk gewoon dicht te zetten en er een zoetwa-

terrivier van te maken. Dat is simpel te realiseren: dam bouwen, sluis in, klaar. Zou de ecologische 

toestand veranderen: bovenstrooms van Gandersum een zoetwaterrivier, het estuarium zou stoppen 

bij die dam, dus geen estuarium. 

Kolenschepen: is het echt nodig om ze tot de stoep van de centrale Eemshaven te varen of is het niet 

beter om deze naar Rotterdam te sturen en de kolen over te laden op kleinere schepen. Dat kan.  

Verder zijn er nog mensen die van mening zijn dat in de komende tijd veel windparken op zee ge-

bouwd moeten worden. Op dit moment worden ze op land samen gezet en dat kost veel plaats. 

Maar dan vraag ik me af of dit niet ook op zee kan en als je toch met het maken van een eiland bezig 

bent kun je ook een overslaghaven maken. 

Aan de andere kant is er in Groningen de heer Menkema, die een dam wil bouwen van de Eemsha-

ven naar Delfzijl met sluizen erin. Nou kan alles. Wij zeggen altijd dat je naar het estuarium als ecolo-

gisch systeem moet kijken. Er zijn heel veel estuaria ter wereld dan is het een beetje kijken wat je 

wilt aantreffen in zo een estuarium in termen van zoet-zout gehalte en vegetatie, aantallen soorten 

dieren die je zou willen aantreffen. Je kunt ideeën hebben hoeveel kwelders er moeten zijn. Maar 

het maakt het lastig want je moet van het geheel terug redeneren naar specifieke omstandigheden 

die voor die estuaria gelden. En dat maakt het lastig, want wij willen vanuit het geheel terug redene-

ren naar specifieke maatregelen, terwijl als we met het bedrijfsleven aan tafel zitten (Seaports, RWE) 
dan vragen zij om compensatie, dan zeggen die: dan doen wij dat wel. Voorbeeld: Bij de Eemshaven 

moest compensatienatuur. Dus dan bouwen de bedrijven in een gebied typische natuurmonumenten 

(heuveltjes, plasjes), maar boeren zijn boos want het was goed voor landbouw. Dus als bedrijven iets 

bouwen wat negatieve gevolg voor het milieu heeft en er is echt geen alternatief dan moet je op 

deze manier compenseren. 

Wat is de positie van Waddenvereniging – hoeveel invloed heeft u op beslissingen? 

Wij hebben altijd gelijk. Ik denk dat we wel kunnen claimen met de actie van 2007 dat we de aan-
dacht voor de Eems terug hebben gebracht. Maar we hebben in die zin geen macht, ik zou het wel 

graag willen. Maar we hebben in die zin wel invloed dat we met bedrijven aan tafel gaan zitten en 

dat ze ons weten te vinden. Gelukkig is het klimaat in Nederland wel zo. In Duitsland is dit klimaat er 

niet.  

Wat is bij besluitvorming de verhouding tussen economie (grote bedrijven), ecologie (natuur- en 
milieuorganisaties) en de overheid?  

Vanuit de milieubeweging was het altijd zo dat de overheid het eerste aanspreekpunt was, dus men 

moet politici zo gek krijgen om een wet te bepalen en dan komt alles goed. Inmiddels hebben ook 

bedrijven door dat er wel wat te zeggen is voor duurzaamheid. Dus het verandert een beetje. 

Ooit hadden ze de EPACT. Daar probeerden ze die belangen van economie en ecologie in overeen-
stemming te brengen en daar ook afspraken over te maken van het financieren van milieuprojecten 

maar dit bleek een brug te ver.  

IMP=Integraal managementplan samen met Duitsers, maar daar zit een heel groot verschil tussen de 

meningen, dus dat is ook nog even afwachten. 

Is het niet zo dat in Duitsland de organisaties meer gesloten zijn dan in Nederland? 

Je merkt wel dat de verhoudingen anders liggen. Wij hebben in Nederland met bijvoorbeeld Seaports 
een verhouding die bestaat uit de grondgedachte dat wij verschillende belangen hebben, en sommi-

ge dingen die zij willen, willen wij absoluut niet en andersom. Dat weten wij van elkaar, dus gaan we 
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daar geen energie aan verliezen, maar daar tussenin ligt een groot gebied waar we het best eens 

zouden kunnen worden. 

Je ziet dat Meyer ook wel een comunicatiestrategie heeft om mensen zo veel mogelijk bij het bedrijf 
te betrekken: leuke dingen organiseren (solarboat competition), gaat nergens over maar is wel een 

leuk gebaar. Ze produceren die schepen op een manier die schoon is, ze hebben continu 200 vak-

mensen van universiteiten rondlopen, dus een broedplaats voor vakmanschap. Dus als ze blijven en 

wij zouden vragen of ze hier en daar wat willen opleuken dan zouden ze het vast wel doen. Ze heb-

ben een portefeuille van 5 miljard, dus een paar miljoen hebben ze voor dit soort gebaren wel vrij. 

Maar ze willen dan zwart op wit dat als ze zo een gebaar doen, dat wij nooit meer aankomen. Zo ligt 

dat.  

Maar het zou dus interessant zijn hoe het zit als de overheid een stap in richting natuur doet in hoe-

verre Meyer Werft mee doet. Toch ligt het voor de hand dat Meyer veel invloed daar heeft. Want in 

Ostfriesland zijn er niet veel plekken waar werkplekken zijn. En je hoeft je ook niet te verkijken op 

sentimenten van mensen die een baan hebben. En voor een heel hoop mensen is natuur ook ge-

woon bomen, water en vogels, en nou ja de rivier is een beetje modderig. Ja, de vissen vinden dat 

vervelend. Wij proberen te roepen: een gezonde economie is gebaseerd op een gezonde ecologie. 
Maar als je zegt: de Eems is 4 meter dieper dan die was en dat moet tot de oude stand terug ge-

bracht worden, dan kan Meyer de schepen niet meer zo bouwen als die dat nu doet. Maar je moet 

wel kunnen aangeven, dat de economische waarde met die maatregelen minstens dezelfde of meer 

is. Ja, dan kom je snel bij toerisme terecht, maar hoeveel mensen verdienen daarmee dan geld? Ze-

ker veel minder dan nu bij de Werft zit. 

Denkt u dat een probleemaanpak zoals die in de Eems-Dollard ook toegepast kan worden op ande-
re Nederlandse stroomgebieden? 

(Hier is de opname gestopt, maar hij zei dat je de plekken individueel moet bekijken omdat de be-

langgroepen anders zijn en ook het gebied) 
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Interview Groningen Seaports Delfzijl 20-12-2011  

 

Uitwerking Alexander Jansma 

 

Hoe zijn jullie betrokken bij de discussie? 

Het estuarium ligt naast de deur en heeft een beschermde status heeft, natura 2000. Dat betekent 

dat voor veel activiteiten zoals baggeren en het verspreiden van bagger een vergunning moet wor-

den aangevraagd. Intern en extern is Seaports gebaat bij instandhouding van natuur. Seaports wil 

zich economisch ontwikkelen op duurzame wijze, dat is een deel van de filosofie van het bedrijf.  

Samenwerking met Duitsland op gebied van scheepsvaart erg intensief, op andere gebieden minder. 

Waar kunnen de effecten zo laag mogelijk gehouden worden, scheepvaart verduurzamen, schonere 

schepen, minder afval, minder geluid, waar kan gefaciliteerd worden dat de milieudruk vanuit indu-

strie zo laag mogelijk blijft. 

Seaports bezig met actieplan onder EcoPort certificaat om duurzaamheid ten aanzien van milieu te 

versnellen in havens, plan per 2 jaar, dan review, dan nieuw plan, wat voor extra maatregelen. Via 

Lloyd review opsturen en EcoPort certificaat aanvragen of verlangen naar gelang van inspanning. 

Plannen voor komende 2 jaar beschikbaar, zullen worden opgestuurd. 

Wat is de hoofdoorzaak van de problematiek? 

De experts die input leveren -> zout/zoet overgang.? Probleem is misschien groter, niet beperken tot 

Eems-Dollard? Nationaal en internationaal veel afsluitingen van stroomgebieden, misschien nog te 

weinig over bekend. Mensen hebben een andere insteek, een ander dan wenselijk ecologisch even-

wicht, verschoven in de richting van de mens, betreffende het ecologisch evenwicht. 

Als de biodiversiteit gegarandeerd is geeft dat bedrijfszekerheid: werelderfgoed, beschermwaardig-

heid is vastgesteld, gebied moet goed op orde zijn, voor de continuïteit is het belangrijk dat de na-

tuur gewaarborgd word. 

Geen samenwerking Seaports en Meyer Werft. Wel veel werkgelegenheid gecreëerd hierdoor.  

Zoeken naar verbinding van bedrijvigheid en natuur, natuur gaat zonder de bedrijvigheid ook niet 

zomaar vooruit. 

Draagvlak voor natuur wordt behouden en vergroot door het bestaan van werkgelegenheid en na-

tuur. Zo ontstaat er geld in de regio en kan natuuronderhoud gepleegd worden  

In het verleden te weinig gekeken naar hoe er zo goed mogelijk rekening gehouden kan worden met 

natuur, indruk van niet, ook tijdens symposium. Overheden zijn wel bezig met het vraagstuk, bv faci-
literen van Meyer Werft t.b.v. natuur, misschien binnen nu en 50 jaar. Inzicht moet van Meyer Werft 

zelf komen. 

Niet zoveel te doen met KRW, wel bedrijven in omgeving die nog IBA hadden, geen riool, hebben zij 

aangelegd. Afvalwater werd gezuiverd en dan in het water. Alleen oppervlakte water stroomt nu nog 

af. 

Industrie rond gebied was vooral gebaseerd rond zout, afvalwater gaat nu naar waterzuiveringsin-

stallatie. 

 



61 

 

Hoe communiceert Seaports ecologische doelstellingen?  

Bestuur staat op afstand, taak is om begroting goed te keuren. Algemeen bestuur komt 2-3x per jaar 

samen. Gaat niet over Natura 2000 beleid, uitgangspunt is aan de wet houden. In principe hoeft er 
niet meer gedaan worden voor de ecologie dan de wetgeving voorschrijft; geen extra doelstelling 

boven de opgelegde. Intern is er meer ambitie dan de huidige regelgeving m.b.t. duurzaamheid.  

Ambitie om meer te doen, maar andere kanten van beleid mogen er niet onder lijden-> balans. 

Als bepaalde processen voor schadelijke effecten zorgen in de natuur zal daarover gediscussieerd 

moeten worden, ook vindt Seaports dat ze zorg dragen voor het gebied waarin ze opereren.  

Havenpraktijk betreft oppervlaktewater. Lozingen in het water is de verantwoordelijkheid van Rijks-

waterstaat ofwel dieper landinwaarts de waterschappen. 

Er moet wel gebaggerd worden; ze hebben de verantwoordelijkheid. Als een schip vastloopt, bestaat 

er de kans op een miljoenenclaim. 

Er wordt door Seaports direct ingegrepen in het stroomgebied ten behoeve van de scheepsvaart en 

industrie, en indirect ingegrepen d.m.v. maatregelen en actieplannen om het gebied enigszins op 

duurzame manier te faciliteren. 

Niet bewezen dat het baggeren de teloorgang van het gebied veroorzaakt. 

Baggerkosten zijn hoog, wordt uitbesteed. Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor vaargeul, Seaports 

verantwoordelijk voor de haven. Belang bij minder baggeren-> minder kosten. Diepgang moet wel 

gegarandeerd worden. Er wordt gekeken naar oplossingen voor minder baggeren, dus minder slib in 

de Eems. Wat kan er gedaan worden met het begrip Building with Nature. Toevoer en afvoer, dyna-

miek, van slib moet tot een natuurlijk proces worden. 
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Interview Douwe Hollenga (Oud-gedeputeerde provincie Groningen) 10-01-2012  

 

Uitwerking Jorien Rippen 

 

Omdat de geluidsopname niet goed verstaanbaar is, is aan de hand van aantekeningen een uitwer-

king gemaakt.  

“Ik ben al lang betrokken bij de Eems – in 1979 ben ik in de provincie komen wonen en heb ik als 

voorlichter voor de landbouworganisatie gewerkt. Vanaf 2007 werkte ik bij de Gedeputeerde Staten 

aan de Eems, toen er van de Waddenvereniging signalen kwamen over de slechte toestand. Ik werk-
te toen in een werkgroep aan economische ontwikkelingen versus ecologische kwaliteit. Daarvoor 

was ik ook al Statenlid, maar nog niet intensief met de Eems bezig.”  

“De rol van de Provincie is actief het bij elkaar brengen van partijen en met betrekking tot de Eems 

zijn wij het project Economie & Ecologie in Balans begonnen. De overheid stelt de vergunning kaders 

en wetgeving vast en de Provincie verleent en toetst ze.” 

“Wat betreft Nederlands/Duitse samenwerking kwam de belangrijke stap veel te laat. Er was sprake 

van een spanningsveld: als Nederlandse overheid kun je de Duitse overheid ook niet zomaar zeggen 

wat ze moeten doen.” 

“Aan de exploitatie van de Eems worden tegenwoordig steeds meer eisen gesteld, dus dat is een 

goed teken. Ik ben van mening dat je de oplossingen moet zoeken in betere technieken.” 

“Duitsland is volgens het Eems-Dollard verdrag verantwoordelijk voor de baggeractiviteiten in het 

gebied.” 

“Een gat in de kennis is inderdaad een economische analyse, dus een MKBA – maatschappelijke kos-

ten baten analyse. Ook moeten bedrijven geprikkeld worden voor MVO – maatschappelijk verant-

woord ondernemen. Wie voelen hier iets voor? Seaports? Meyer? Schifffahrtsamt? ” 

“De eindverantwoordelijkheid blijft bij de overheden liggen en de Europese Commissie. Alleen zij 

hebben het geld/de subsidies/fondsen om oplossingen te realiseren.”  
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Interview Marjan Datema (Ministerie van LNV) 16-01-2012  

 

Uitwerking Jorien Rippen  

 

Hoe bent u betrokken bij het Eems-Dollard estuarium? 

“Wij zijn als ministerie trekker van het Integraal Management Plan (IMP) voor de Eems-Dollard, om 

Natura 2000 uit te voeren. Het IMP zijn we eind 2010 met Duitsland begonnen. Als Nederlanders zijn 

we gewend Natura 2000 gebieden aan te wijzen en daarna een beheerplan ervoor te schrijven. In 

Duitsland doen ze het omgekeerde. Daar willen ze eerst in kaart brengen welke waarden er allemaal 
in het gebied voorkomen en welke belangen er spelen en in hoeverre ze met elkaar botsen. Als ze 

dat voor elkaar hebben maken ze een ‘Verordnung’ (vordering) om het gebied te beschermen als 

natuurgebied. 

Heeft de omgekeerde aanpak tussen NL/DU in het beheer van natuurgebieden ook tot problemen 
geleid bij het vormen van het IMP? 

“Het is vooral heel erg zoeken. De taal is anders, begrippen hebben een andere inhoud. Dus het is 

voor overheden gewoon een zoekproces, wat heeft iedereen voor ogen. Vorige week bij een overleg 
heeft iemand keurig een schema gemaakt: Nederland heeft een Aanwijzing en een Beheerplan, 

Duitsland heeft een Verordnung en een IBP. Dat moet je dan naast elkaar zetten om te bereiken dat 

het gebied, dat deels gemeenschappelijk is, uiteindelijk op dezelfde manier bescherm wordt. Ons 

doel is dus goede bescherming van de Eems-Dollard, maar ook dat het niet uitmaakt wie je bent – of 

je nu Meyer Werft bent of een scheepvaartbedrijf uit Delfzijl, activiteiten moeten aan beide kanten 

van de grens hetzelfde beoordeeld worden. De waarde van het gebied is het uitgangspunt. ” 

Zou je de vorming van het IMP ook Europese beleidsvoering kunnen noemen? 

“Wij vinden ons zelf wel een voorbeeld van Europese regelgeving. Natura2000 is natuurlijk Europees, 

en in ons geval werken er twee lidstaten aan. Die lidstaten staan dus voor de uitdaging om dat Natu-

ra2000 gebied op eenzelfde manier te beschermen. Dus je moet er samen over nadenken hoe je 

Europese natuur inhoud kunt geven.  

Elk land heeft natuurlijk zijn eigen rechtssysteem, dus daarom blijft het een uitdaging, - hoe je het 

gelijk kunt trekken. Dat doe je door te kijken waar ruimte zit in de wet. Wij hebben het gevoel dat het 

in Duitsland iets strakker in elkaar zit dan bij ons.” 

Staat alles al in de Natura2000 of worden er ook nieuwe wetten gemaakt? 

“Momenteel wordt er gepraat over een nieuwe natuurwet, daar is heel veel verzet tegen. Er is een 
spanningsveld tussen de Europese regelgeving en ons huidige kabinet: de Europese regelgeving 

vraagt ons om gebieden op een bepaalde manier te beschermen, terwijl het kabinet met een voor-

stel voor een nieuwe natuurbeschermingswet komt waarin de bescherming minimaal is, om bedrij-

ven zo min mogelijk te belemmeren. Dit is toegestaan, nationale wetgevingen mogen aangepast 

worden, maar tot op een bepaald punt. Anders kan er vanuit Europees niveau toch weer ingegrepen 

worden.” 

Hoe denkt u over de biodiversiteit in het gebied? 
 
“De vogelsoort kluut was in de jaren ’70 in grote getalen aanwezig in de Dollard en daarom de aan-

leiding om het gebied aan te wijzen als beschermd natuurmonument. Maar in de loop van de jaren 

heeft de kluut haar broedgebieden verlegd. Verder weet ik er weinig van, ik ben tenslotte geen bio-



64 

 

loog. Soms zijn er dingen die echt door mensen worden beïnvloed en in andere gevallen spelen er 

ook andere dingen mee.” 

Hoe lang bent u al betrokken bij het Eems-Dollard estuarium? 

“Al heel lang. Soms wat intensiever, soms minder intensief. Sinds het IMP natuurlijk intensiever. In 

1982 ben ik al bij het Ministerie gaan werken, ik was toen ook al bij de Waddenzee betrokken. Maar 

het gaat echt in vlagen. Ik ben bijvoorbeeld ook nog bij kolencentrales betrokken geweest. Sinds 

1997 ben ik al wel bij de grensoverschrijdende samenwerking betrokken.” 

Wat is dan de aanleiding dat het wat intensiever wordt opgepakt of niet? 

“Bij de Eems-Dollard speelde wel mee dat milieubewegingen aanklopten dat de toestand slecht was. 

Dat wisten we zelf ook wel; een paar jaar geleden vond minister Verburg het onderwerp van zodanig 

belang dat zij zich er ook wel sterk voor wilde maken. Dan ga je met elkaar (minister, ministerie, 

Duitse collega’s) om tafel zitten, brainstormen over wat mogelijk is en er politieke dekking aan ge-

ven.  

Op gegeven moment kwam er in Duitsland veel verzet, onder andere vanuit de Meyer Werft, tegen 

het feit dat de Eems natuurgebied werd. Dit was uit angst, want er waren hen op dat moment nog 

geen beperkingen opgelegd. Er is toen zelfs een rechtszaak aangespannen. Politiek wordt het dan 
niet gepikt om gewoon door te gaan met de plannen. Dit vertraagde het proces, totdat wij aan de bel 

trokken, er zijn immers verplichtingen richting Brussel. In september 2010 wilden we verder, en er 

kwam ook daadwerkelijk een brief van hun kant dat ze op dat moment weer verder wilden. Dus je 

moet hierin altijd voorzichtig zijn en begrip voor elkaar hebben.” 

Is er mogelijkheid dat Meyer Werft verplaatst? 

“Je zult zien als je op de werf bent, dat die enorm is. Twintig jaar geleden had verplaatsen misschien 

nog gekund, toen speelde het ook. Ze hebben namelijk op dat moment nog enorm uitgebreid. Als ze 
voor dat moment waren verplaatst, waren de problemen er nooit geweest. Maar er speelt ook iets 

gevoeligs, sociaal-cultureel sprak je van het Rode kruis Emden en het Katholieke kruis Emsland en de 

arbeiders uit het katholieke Emsland kunnen niet in het Rode Emden werken. Dat heeft gewoon echt 

meegespeeld dat ze zijn gaan uitbreiden op de plek waar ze nu zitten. 

Het blijft natuurlijk een heel onhandige plek, Meyer zitten klem tussen de Eems tunnel aan de onder-

kant en de hoogspanningskabels aan de bovenkant (die ze al een keer geraakt en dus verhoogd heb-

ben). Meyer ontwerpt zijn schepen ook op de marge die ze hebben. Een schip moet zo ontworpen 

worden dat ze gebouwd kunnen worden op de werf en er ook weg kunnen varen.” 

Nog even over het IMP – wanneer moet dat klaar zijn? 

“We zijn er dus druk mee bezig; Onze planning ziet er als volgt uit: eind 2011 moesten de inventarisa-

ties klaar zijn (we krijgen deze week de inventarisaties van Duitsland), 2012 is het jaar van confronta-

ties en zoeken naar overeenkomsten en halverwege 2013 moet het IMP af zijn. Duitsland heeft het 

voordeel dat ze nog twee estuaria hebben (de Weser en de Elbe), waar de methodiek al voor ontwik-

keld is, dus de Eems is voor hen de derde op een rij. Je begint met de inventarisatie, dan ga je de 

belangen met elkaar confronteren en vervolgens stel je maatregelen. Daarna begint eigenlijk het 

lastigst, want Duitsland heeft nog geen regeling over het uitvoeren van maatregelen – zoals wij dat 

wel hebben in het beheerplan.  

Schematisch moet je dat zo zien (zie figuur hieronder): wij hebben een Aanwijzing (A) en een Be-

heerplan (B). Bij hen zit dat allebei in de Verordnung (V). Het IMP is de basis daarvoor. Een Aanwij-

zing houdt in dat we een besluit nemen waarin we stellen dat het gebied Eems-Dollard, zo en zo om-
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grensd, ook behoort tot een natuurbeschermingsgebied. Wij werken als Nederlandse overheid van 

grof naar fijn toe, terwijl Duitsland eerst heel gedetailleerd in kaart wil brengen wat er precies in 

aantallen leeft en brengt het dan tot een hoger niveau. Duitsland werkt dus bottom-up, terwijl wij 

top-down werken. Daarom duurt het bij hen ook langer voordat de inventarisatie klaar is.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemen jullie bij het IMP ook de KRW mee? 

“Ja, dat speelt zeker mee. Veel maatregelen van de Eems zijn watermaatregelen. Op het moment 
hebben we eigenlijk nog wel twee gescheiden sporen, zij hebben in 2016 geloof ik weer een bepaal-

de deadline, dus het zou mooi zijn als het daarna samen op kan gaan – dat er één maatregelenpakket 

komt.  

Het zijn wel lastige dingen, want de KRW (opgesteld door Rijkswaterstaat) wordt door Duitsland en 
Nederland ook weer net iets anders uitgevoerd. Duitsers zijn toch minder snel geneigd buiten hun 

eigen hok te kijken, minder open te zijn, wat ertoe leid dat de overheden toch hun eigen ding blijven 

doen. Nederlanders zoeken het gesprek op, Duitsers zijn smeer star. Toch zien zij ook een grote 

waarde in het IMP door met elkaar om tafel te zitten. In Duitsland zijn de werelden veel meer ge-

scheiden – hier zit de overheid gewoon met de Waddenvereniging, Groningen Seaports e.d. om tafel. 

Tot voor kort gebeurde dat in Duitsland niet. Een bedrijf als bijvoorbeeld Schifffahrtsamt heeft maar 

één belang, dat is het scheepvaartbelang.”  

Hoe ligt de rolverdeling tussen landelijk en provinciaal beleid? 

“De provincie heeft formeel soms wel een lastige rol. Zij zijn in de Dollard namelijk bevoegd gezag, 

verlenen daar vergunningen en voeren daar de natuurbeschermingswet uit. Maar in het gebied waar 

de grens onduidelijk is, is de Raad van State van mening dat alleen Rijk bevoegd gezag zou moeten 

zijn. We zijn wel heel intensief aan het samenwerken met de Provincie, ook voor het IMP. De colle-

ga’s van Provincie, Rijkswaterstaat en wij werken heel goed samen, we denken ook met elkaar mee. 

Tussen mensen loopt de communicatie niet stroef, er werkt een leuke groep mensen aan het IMP, 

die elke twee weken bij elkaar komt. De Provincie heeft ook nog haar eigen project, Economie en 

(NL) 

A 
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B 
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Ecologie in balans, en dat proberen we ook goed op elkaar af te stemmen, zodat projecten niet langs 

elkaar heen lopen. Je moet ervan op de hoogte zijn wat de ander doet, zodat je elkaar niet voor de 

voeten loopt.” 

Wat is nu de volgende stap in het (IMP) proces? 

“Wij zitten als ministerie nu in de fase dat we ons ontwerp Aanwijzingsbesluit in procedure willen 

brengen, daarvoor moeten wij nog wat kleine hobbeltjes nemen. Een andere stap is dat de inventari-
saties van natuurwaarden bijna klaar zijn. Eind februari/begin maart hebben we vervolgens een 

workshop om het met elkaar eens te worden over de waardering van de waarden van het gebied.” 

Tenslotte: de verschillende actoren hebben verschillende toekomstbeelden. De natuurorganisaties 
zien de Eems als een gezond, goed functionerend ecosysteem, terwijl scheepvaartbedrijven heel 

andere belangen hebben. Hoe ziet u de toekomst van het estuarium voor u, wat denkt u dat er gaat 

gebeuren? 

“Wij zien het IMP-proces als een vrij centraal proces in het geheel; het is het enige proces waarin 
formeel gehandeld wordt. Ook andere partijen kunnen hierop meeliften. Ons doel is dat de Natu-

ra2000 belangen worden vrijgesteld. Onze inzet is het behoud van het estuarium, met als referentie-

jaar 2003, want op dat moment werd het in Brussel vastgelegd. Omdat er tussen 2003 en 2011 nog 

wel de nodige verslechtering heeft plaatsgevonden, zit er dus ook een stuk herstel in onze inzet. Op 

dit moment zijn er nog geen actieve oplossingen in het IMP opgenomen, omdat dat momenteel nog 

allemaal in detail wordt uitgezocht, het kost zoveel geld. Wat betreft oplossingen heb ik zelf het ge-

voel dat bijvoorbeeld de Duitse WWF heel goed bezig is, omdat ze oplossing voor oplossing bekijken 

hoe realistisch het is. Is de ene oplossing onmogelijk, dan gaan ze naar de volgende. Belangrijk hierin 

is dat partijen naar elkaar luisteren en elkaar helpen.”  
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Interview Matthias Heyen (woordvoerder burgermester van Papenburg) 24/26-01-2012 

 

 

Uitwerking Annemarie Jäkel  

 

Hallo Frau Jäkel, 

  

Vielen Dank für die Mail. Leider komme ich erst jetzt dazu, sie zu bearbeiten. 

  
1. Was ist Ihrer Meinung nach die beste Lösung? 
 

Ist erläuterungsbedürftig. Was genau meinen Sie mit der "besten Lösung", worauf bezieht sich die 

Frage? (beste Lösung für Papenburg, für das Ästuar (wo die Ems in die Nordsee fließt, wäre das Em-

den), für ökologische und ökonomische Belange?) 

 

Wat is de beste oplossing voor dit probleem (voorafgaand in de mail de context uitgelegd hoe wij op 

deze vragen komen) 

Vraag om meer uitleg. Wat precies bedoelt u met de ‘beste oplossing’? Beste oplossing voor Papen-

burg, het estuarium? Voor ecologisch, economische belangen? 
 
2. Wie stehen Bürger zum ökologischen Zustand der Ems? Sehen die Bürger es als Problem? 
 

Die Beantwortung der 2. Frage ist mir ohne weitere Erhebungen, z.B. in Form von Bürgerbefragun-

gen, nicht möglich.  

 

Welke houding hebben de burgers m.b.t. de ecologische toestand van de Eems? Is het voor de bur-

gers een probleem? 

Een antwoord op deze vraag is voor mij niet mogelijk omdat het aan bijvoorbeeld een enquête onder 

de burgers ontbreekt. 
  

3. Was wären die Probleme und Konsequenzen, wenn die Meyer Werft zum Beispiel nach Emden 
umziehen würde? Wie würde die Zukunft von Papenburgs Arbeitsmarkt aussehen ohne die Meyer 
Werft? 

 

Die Beantwortung der 3. Frage ergibt sich aus dem Gutachten zur regionalökonomischen Bedeutung 

der Meyer Werft (sh. Link: 

http://www.papenburg.de/index.php?sid=tjc91u8f69dnpsp7ruhkt4ihgpkbj82m&m=1&hid=24&bid=9

55&av=1). Darauf hatte ich anlässlich unseres Telefonates hingewiesen. Sofern Sie dazu weitere Fra-

gen haben, bitte ich, diese konkret zu stellen. 
  

Wat zijn de problemen en consequenties als de Meyer Werft bij voorbeeld naar Emden zou verhui-

zen? Hoe zou de arbeidsmarkt in Papenburg er dan uitzien zonder Meyer Werft? Een antwoord is in 

dit advies te vinden waar ik U ook tijdens ons telefoongesprek op verwezen had. Hebt U hier meer 

vragen over, vraag ik U hier concreet in te zijn. 

 

4. Gibt es einen Unterschied zwischen der Arbeitshaltung der Emdener und Papenburger bezüglich 
religiöser Einstellung (katholisch/evangelisch)? Ist das einer der Gründe, dass die Meyer Werft in 
Papenburg bleibt? 
Die 4. Frage (Arbeitshaltung - religiöse Einstellung) kann ich objektiv nicht beantworten. 
 

Is er een verschil tussen Emden en Papenburg qua arbeidsinstelling m.b.t. religie (kath./prot)? Is dit 
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een van de reden waarom de Meyer Werft in Papenburg blijft? 

Deze vraag kan ik niet objectief beantwoorden. 

 

5. Wie erfahren Sie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden bezüglich 
des Ems Dollart Ästuars? 
Die 5. Frage (Gründe, dass die Meyer Werft in Papenburg bleibt) ergibt sich aus dem vorgenannten 

Gutachten. 

 

Hoe ervaart u de samenwerking tussen Duitsland en Nederland m.b.t. het Eems Dollard estuarium? 
De 5. Vraag (waarom Meyer Werft in Papenburg blijft) wordt duidelijk uit het net genoemde rapport.  
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Interview Tobias Linke & Markus Jänen (Sschifffahrtsamt Emden) 17-01-12 

 

Uitwerkingen Annermarie Jäkel 

 
Wer genau sind Sie und was ist Ihre Tätigkeit bei SA Emden? 
 

Wie sind Eigentümer der gesamten Wasserfläche. Das Grundstück Nordsee und Ästuar ist Eigentum 

der BRD und die Regierung hat ein Amt eingerichtet, die diese unterhält. Wenn Maßnahmen stattfin-

den, wird das über uns laufen. Mit den Niederländern gibt es großen Abstimmungsbedarf (Delfzijl, 
Eemshaven), vor allem über die Grenzauffassung. Dann gibt es verschiedene Kommissionen, unter 

anderem die Emskommission, die kümmert sich um die Streitigkeiten und versucht diese zu beheben 

und Lösungen zu erzielen vor allem auf ökologischer Ebene. Da sitzen dann Deutsche und Holländer 

an einem Tisch (D: Verkehrsministerium, NL: Rijkswaterstaat). Die Grenzschreitigkeiten werden vom 

Auswärtigen Ämter diskutiert.  Unser Kerngeschäft ist die Wasserstraße, zB das Ausbauen. Bei der 

Qualität arbeiten wir mit den Landesbehörden zusammen Wasserrahmenrichtlinie. Es gibt auch eine 

Kommission -Grenzgewässerkommission - die sich mit der Ökonomie beschäftigt. Wir gehören zum 

Bund, daneben gibt es Landesbehörden die sich um Ökologie kümmern, wir setzen Maßnahmen um. 

 

Wie bent U en wat is U taak bij Schifffahrtsamt Emden? 
 

Wij zijn beheerders van het complete watergebied. Noordzee en estuarium zijn eigendom van BRD 

(Duitsland) en de regering heeft een dienst opgericht om het onderhoud hiervan te managen. Als in 

dit gebied een maatregel komt gaat deze via ons. Met Nederland (Delfzijl, Eemshaven) moet veel 

afgestemd worden, vooral waar precies de grens ligt. Dan zijn er verschillende commisies, o.a. de 

Eemscommissie, die gaat over de geschillen en probeert deze op te lossen. Vooral zijn ze bezig om 

conflicten op ecologisch niveau op te lossen. Daar zitten dan Duitse en Nederlanders aan een tafel 

(D:Verkehrsministerium, NL: Rijkswaterstaat). De vraag over de grens wordt in het Auswärtige Amt 

(Ministerie van Buitenlandse Zaken) uitgevochten. Onze core business is de waterstraat, b.v. het 

uitbouwen daarvan. Wat betreft de waterkwaliteit werken wij met de Landesbehörde (ambt op pro-
vinciaal niveau) samen om de KRW te halen. Er bestaat ook de Grenzwasserkommission (Grenswa-

tercommissie) die zich met de ecologie bezighoudt. Wij horen bij de Bund (Rijk); wij zetten beleid om 

in maatregelen; daarnaast zijn er dus Landesbehörden voor de ecologie. 

 
Sollte Meyer Werft mehr fürs Baggern zahlen, weil die Meyer Werft die Ems mehr nutzt?  

 

Wir haben eine rechtliche Verpflichtung, ein Fachgesetz in dem steht das wir das Wasserstraße auf 

Tiefe zu halten, nicht allein die Meyer Werft die die Ems nutzt. Wir haben hier zwischen 10.000-

15.000 Schiffsbewegungen pro Jahr. Und für diese Schiffe müssen wir eh baggern. Das ist wie mit 

einer Autobahn. 
Mit der KRW haben wir als Eigentümer mehr Aufgaben dazu bekommen, um eine ökologische Ver-

pflichtungen zu erfüllen. 

 
Zou Meyer Werft meer voor het baggeren betalen, omdat de Meyer Werft de Eems ook meer ge-
bruikt? 

 

Wij hebben een wettelijke verplichting, een Fachgesetz (wet) waarin staat dat wij de vaargeul op 

diepte moeten houden. Niet alleen Meyer Werft gebruikt de Eems, maar wij hebben tussen de 

10.000 en 15.000 scheepsbewegingen per jaar. Alleen voor deze schepen moeten wij baggeren. Dit is 

net als een Autobahn (Snelweg), die wordt ook door meerderen gebruikt. Met de KRW hebben wij 
meer taken erbij gekregen om aan de ecologische verplichting te voldoen. 
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Wie würden Sie den derzeitigen Zustand beschreiben? 

Wenn man sich die Unterems anguckt ist der ökologische Zustand schon sehr schlecht. Und das ge-

hört auch zu unseren Aufgaben um den Zustand zu verbessern. Das schwierige an den ganzen Um-
weltsachen ist, dass sie eine Prognose machen, also irgendwelche Ökologen müssen eine Prognose 

für die nächsten 20 Jahre machen und das ist mit so vielen Unsicherheiten behaftet.  

 

Hoe zou U de huidige toestand beschrijven? 

Als men de Ondereems bekijkt is de ecologische toestand  erg slecht. Bij onze taken hoort ook de 

toestand te verbeteren. Het moeilijke bij al de milieuvraagstukken is dat ecologen een prognose voor 

de komende 20 jaar moeten maken en daarin spelen veel factoren een rol zodat een zekere voor-

spelling moeilijk is. 

Wie realistisch ist es die Meyer Werft weg zu holen? 

Wie schon gesagt, baggern wir nicht nur für die Meyer Werft. Deswegen kann man die Situation 
nicht von heute auf morgen einstellen. Auch wenn man die Meyer Werft umsiedeln würde, würde 

das nicht alle Probleme lösen. Wir wissen, dass dieses Ästuar grundsätzlich zu hohen Schweb-

stofftransporten neigt. Weiter wissen wir, dass das Baggern einen Effekt entsteht, aber durch das 

große Brackwassergebiet neigt die Ems von sich schon zu hohen Schwebstofftransport. Das muss 

noch mal gut untersucht werden. Nur die Meyer Werft verlegen wird nicht viel ändern, man muss die 

gesamte Situation beschauen. Wir haben vor 50 Jahren ähnlich große Mengen gebaggert, damals 

gab’s die Meyer Werft zwar schon, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt. Wir untersuchen auch wie 

das Baggern zum Beispiel die Fischerei beeinflusst: aus einer Studie zeigt sich, dass es keinen kausa-

len Zusammenhang zwischen Baggern und den Rückgang von Fischen gibt. Fest steht, dass je höher 

der Stickstoffgehalt im Wasser desto weniger Sauerstoff. Aber die resultierenden Schlüsse sind un-
terschiedlich.  

 

Hoe realistisch is het de Meyer Werft van Papenburg naar b.v. Emden te verplaatsen? 
 

Zoals al gezegd baggeren wij niet alleen voor de Meyer Werft. Dus ook als men de Meyer Werft daar 

zou weghalen, zijn niet alle problemen opgelost. Wij weten dat het estuarium principieel al een hoog 

zwevend-stof gehalte heeft. Ook weten wij dat het baggeren een effect heeft, maar het brakwater-

gebied heeft van nature al een hoog zwevend-stof gehalte. Dus deze relatie moet een keer goed 

onderzocht worden. Alleen de Meyer Werft naar een andere lokatie brengen zou niet veel verande-
ren; men moet de gehele situatie bekijken. 50 jaar geleden hebben wij ongeveer dezelfde hoeveel-

heden gebaggerd als nu. Toen bestond de Meyer Werft wel, maar niet in de huidige omvang. Wij zijn 

nu aan het onderzoeken in hoeverre het baggeren bijvoorbeeld de visserij beïnvloedt. Uit een onder-

zoek blijkt dat er geen causale relatie tussen baggeren en de vermindering van de visstand bestaat. 

Duidelijk is als er meer stikstof in water zit is er minder zuurstof in. Maar de resulterende conclusies 

zijn verschillend. 
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Wer ist Ihrer Meinung nach der Verursacher des Problems? 

Es ist natürlich immer einfach einen Hauptschuldigen zu suchen, aber nur durch das Verlagern der 

Meyer Werft ist noch nicht das ganze Problem gelöst, denn wer würde das bezahlen?  
Das gleiche ist mit dem Kanal den WWF und NABU vorgeschlagen haben. Man hat ausgerechnet, 

dass das 1 Milliarde Euro kosten würden, und welcher Politiker will das später bereitstellen in Zeiten 

von Wirtschaftskrisen. 

Mittlerweile ist man sich an der Ems sicher, dass man mit kleinen Maßnahmen wenig verändert, da 

müssen schon größere Maßnahmen her. Aber es sind viele Untersuchungen notwendig, denn man 

muss sich schon sicher sein mit dem was man macht, denn diese Maßnahmen kosten eine Menge 

Geld. Und all diese Voruntersuchengen das ist ein bisschen was wir machen. Man merkt schon, dass 

die ökologischen Zusammenhänge in den letzten Jahren mehr auf den Punkt gekommen sind und alle 

Richtungen nach Haltigkeit streben. Und da merkt man schon, dass die europäische Gesetzgebung 

einen grünen Anstrich bekommen hat in den letzten Jahren. Das was wir seit hunderten von Jahren 

machen, nämlich den Fluss auf eine Tiefe bringen, dafür verfassen wir jetzt nachträglich  Gutachten 

Stellungnahmen die sich mit allen  ökologischen Zusammenhängen auseinander setzt. 

Wat of wie is volgens U de veroorzaker van het probleem? 

Het is natuurlijk altijd makkelijk een hoofdschuldige aan te wijzen, maar met het verplaatsen zijn nog 

lang niet alle problemen opgelost., überhaupt wie gaat dat betalen? Dat is hetzelfde als met het idee 

van een Eemskanaal van WWF en NABU. Men heeft uitgerekend dat het 1 miljard Euro zou kosten. 

Welke politicus kan dit bedrag uittrekken voor de Eems in tijden van economische crisis? 

Inmiddels weet iedereen aan de Eems dat kleine veranderingen weinig nut hebben, we moeten wel 

groter aanpakken. Maar er zijn ook veel onderzoeken nodig, omdat men wel zeker van zijn zaak moet 

zijn en het kost natuurlijk een hoop geld. En die vooronderzoeken dat is een beetje wat wij doen. 

Men merkt wel dat in de laatste jaren in de politiek een verandering richting duurzaamheid gaat. 

Verder merkt men ook dat het Europees niveau een ‚groen kleurtje’ krijgt. Dat wat wij al tientallen 

jaren doen, namelijk de rivier op diepte brengen, daarvoor maken wij nu  rapporten die de ecologi-

sche verbanden weergeven.  

Wasserrahmenrichtlinie: Wird von Land Niedersachsen umgesetzt. Wir sind beteiligt als Eigentümer 

und unsere Maßnahmen müssen wir der Richtlinie unterordnen also prüfen ob das miteinander ver-
einbar ist, aber die das Land Niedersachsen macht die Bewirtschaftungspläne. 

 

Kaderrichtlijn Water: wordt door het Land Niedersachsen gerealiseerd. Wij zijn als beheerder betrok-

ken: onze maatregelen moeten bij de KRW passen en we kijken of dit verenigbaar is.  Maar het Land 

Niedersachsen maakt dus de plannen. 

Integralermanagementplan: Das ist ja eine Deutsch-Niederländische Maßnahmen, die zur FFH, einer 

europäischen Richtlinie aus den 90ger Jahren stammt, und da ist man jetzt das diese gemeinsamen 

Bewirtschaftungspläne aufgestellt werden müssen. Dieser IMP hat nicht nur ökologische Interessen 

zu vertreten, sondern auch ökonomische, da will man die ganze Bandbreite von Interessen vereinen.  

 

IMP: Dat zijn Duits-Nederlandse maatregelen bij de FFH (Europese richtlijn uit de jaren 90); daarbij  

wordt nu samen een plan gemaakt hoe de Eems te onderhouden is. Met het IMP wil men niet alleen 

ecologische maar ook economische belangen samen brengen, zodat men de gehele bandbreedte 

heeft. 

Naturbilder: Unsere Auffassung ist gesetzlich vorgegeben und wir als Eigentümer sind natürlich für 

die Nutzung des Flusses verantwortlich. Unser Ziel ist es die Schifffahrt aufrecht zu erhalten, und auf 

der anderen Seite die ökologischen Belangen zu berücksichtigen. 
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Natuurbeelden: Onze opvatting wordt door de wet bepaald en als beheerder zijn we natuurlijk voor 

het gebruik van de rivier verantwoordelijk. Ons doel is om de scheepvaart op peil houden en aan de 

andere kant rekening te houden met de ecologische belangen. 

Gegen welche Probleme laufen sie an bei der Realisierung? 

Also man muss ja immer die Situation und Alternativen betrachten. In Deutschland haben wir ein 

paar Flüsse, die den Import und Export voranbringen. Die Alternative wäre diese Mengen über Ver-
kehrswege und Luftwege zu verfrachten. Man muss also gucken diese Interessen auszugleichen. Es 

ist schon klar, dass diese Schiffen viel Schweröl verbrauchen, aber wenn man diese Container über 

andere Verkehrsträger verfrachten würden, sind die Emissionen schon enorm.  

So eine Genehmigung kann selbst auf europäischer Ebene ausdiskutiert werden.  

Mittlerweile sind auch die Genehmigungen zum Beispiel für die Vertiefung der Weser (die habe ich 

letztens gesehen) zehnmal so lang wie vor 20 Jahren. So umfangreich ist mittlerweile so eine Rechts-

prüfung. Rund 90% sind rein ökologische Aspekte die zu beachten sind. Und so ein Rechtsverfahren 

dauert auch rund 3 Jahren. 

Wie nehmen regelmäßig Messungen vor, diese werden für Vergleichszwecke verwendet. Damit ver-

suchen wir eine Prognose zu machen, aber in der Ökologie sind so viele unsichere Faktoren, zum 

Beispiel was wären die Folgen wenn die Wassertemperatur um 2 Grad steigen würde. 

Die Frage ist auch wie reversibel die Maßnahmen sind. Also inwiefern lässt sich der genutzte Teil 

wieder in den Uhrzustand zurückentwickeln wenn ich ihn nicht mehr nutze.   

Wir glauben, dass man über einen gewissen Zeitraum eine intensive Nutzung hat und sie dann nicht 

mehr nutzt, dass man dann einen guten Zustand wieder herstellen kann. Zum Beispiel gibt es Berei-

che, wo wir mittlerweile gar nicht mehr hinkönnen, wo wir früher Schlickmateriaal abgelegt haben, 

ist mittlerweile ein sehr fruchtbares Biotop entstanden. 

Tegen welke problemen loopt U aan bij het realiseren van de plannen? 

Men moet altijd de situatie en de mogelijke alternatieven bekijken. In Duitsland zijn er rivieren die 

voor in- en export belangrijk zijn. Het alternatief is deze hoeveelheid over snelwegen en via de lucht 

te vervoeren. Men moet dus kijken om deze belangen in balans te brengen. Zeker verbruikt een schip 

veel zware olie, maar al deze containers via de snelweg vervoeren zou veel meer effect op het milieu 

hebben. 

Een vergunning moet af en toe op Europees niveau uitgediscussieerd worden. Inmiddels zijn ook de 

vergunningen steeds langer. Bijvoorbeeld is een vergunning voor een verdieping van de Weser 10 

keer zo lang dan nog 20 jaar geleden. Daarvan is rond 90% ecologie. En zo een rechtszaak duurt ge-

middeld 3 jaar. 

Regelmatig gebruiken wij metingen van het water  weer voor vergelijkingen met eerdere metingen. 

Daaruit proberen wij een prognose te maken, maar in de ecologie zijn veel onzekere factoren die het 

moeilijk maken. Bijvoorbeeld weten wij niet wat er zou gebeuren als de temperatuur van het water 

met 2 graden zou stijgen. 

De vraag is hoe reversibel de maatregelen zijn. Dus in hoeverre zou men het gebruikte gedeelte weer 

in de oorspronkelijke toestand terug kunnen brengen. Wij denken dat, wanneer na een intensief 
gebruik het gebied niet meer gebruikt wordt, dit zich weer in een goede toestand gaat ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld zijn er gebieden, waar wij vroeger het gebaggeerde slibmateriaal hebben afgeladen en 

waar wij inmiddels niet meer komen, waar nu een vruchtbare biotoop is ontstaan. 
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Ist das Gebiet für Sie mehr von ökologischer oder ökonomischer Bedeutung? 

Die Sicherheit (Ökonomie) steht mittlerweile gleichrangig zur Ökologie. Wir machen einen Entwurf 

für Maßnahmen, den schicken wir zum Land Niedersachsen und die entscheiden dann ob sie ein 
Häkchen daruntersetzen. Aber die müssen halt Ökologie und Ökonomie abwägen. Aber meistens 

sind sich die verschiedenen Ministerien nicht einer Meinung. 

Heeft u in dit gebied meer ecologische of economische belangen? 

De veiligheid (economie) staat inmiddels gelijk aan de ecologie. Wij maken een ontwerp voor maat-

regelen, sturen die naar het Land Niedersachsen en die kijken of ze het goedkeuren. Dus het Land 

Niedersachsen moet een afweging tussen ecologie en economie maken en nou ja, vaak zijn die minis-

ters het niet eens met elkaar omdat iedereen zijn belangen will doorzetten.  

Probleme und Lösungsmöglichkeiten: Das Problem der Umweltverbände ist zum einen das sie laut 

rufen, aber keine Alternativen vorschlagen. Des weiteren werden Maßnahmen unterschiedlich be-

wertet. Zum Beispiel will die NABU, dass der Sauerstoffgehalt in der Ems wieder höher wird und 
dann ist das System gerettet. Andere Ökologen sind sich aber nicht sicher, was ein erhöhter Sauer-

stoffwert in der Ems zur Folge hätte. Also selbst da streiten sich die Umweltverbände. Aber das 

macht das alles so schwierig. Denn findet sich am Ende ein Politiker, der bereit ist dafür die Verant-

wortung zu übernehmen? 

Es gibt Entscheidungsgruppen die politisch hoch angesiedelt sind und die haben sich schon 2 Jahre 

damit auseinander gesetzt, und wissen auch dass Schnellschüsse nichts bringen. Die wollen jetzt alle 

Möglichkeiten, die es derzeit gibt und die einigermaßen umsetzbar und sinnvoll sind,  in einen Topf 

werfen. Wenn es zu allen Möglichkeiten eine Aussage gibt in wie weit das Vorteilhaft ist dann ent-

scheidet man daraus welche Möglichkeiten weiter verfolgt werden. Es gibt jetzt ein Büro die alle 

Möglichkeiten zusammenfasst und bewertet, diese sind jetzt aber erstmals ein Jahr damit beschäf-

tigt.   

Wir als Verwaltung können am Sperrwerk eine Schwelle unter Wasser bauen. Damit würde Wasser-

stand angehoben werden und weniger Schlick hereingebracht werden. Das Land Niedersachsen  will 

am Sperrwerk die Torsteuerrung regulieren. NABU und andere wollten einen Emskanal bauen, aber 

wissen mittlerweile dass es ökologisch nicht zielführend. Jetzt überlegt man dem Fluss mehr Raum zu 

geben durch Speicherbecken oder eine Staustufe weiter landeinwärts verlegt. Das wird jetzt alles von 
einem Büro bewertet und dann bleiben 1-2 Lösungen übrig wo man sich einig ist, zwischen Umwelt-

verbänden, Verwaltungen, politische Entscheidungsträger. Aber am Ende müssen halt alle bereit sein 

mitzumachen. Danach ist  die Frage wie viel es kostet und wer es bezahlt. Und wir als Verwaltung 

würden dann sagen, dass die Wasserqualität nicht unsere Aufgabe ist, wir müssen schon Umwelt 

einhalten, aber die Wassergüte ist Aufgabe des Landes. Das größte Problem ist eigentlich, neben der 

Finanzierung, ob die Prognose denn wirklich hilft, dass es auch nachher greift. Das Geld wäre am 

Ende wahrscheinlich egal, aber wer will Verantwortung übernehmen, dass es vielleicht danach für 

die Ems noch schlechter ist als zuvor. 

Problemen en oplossingen: Het probleem van natuurorganisaties is dat ze hard roepen maar geen 

alternatieven hebben. Verder worden maatregelen verschillend beoordeeld. Bijvoorbeeld wil NABU 

dat het zuurstofgehalte in de Eems weer omhoog gaat en dan is het systeem gered. Maar andere 

ecologen zijn niet zeker wat een hoger zuurstofgehalte in de Eems voor gevolgen heeft. Dus zelfs 

daar zijn ze niet eens met elkaar. En dan moeten er nog een politici gevonden worden die voor alles 
de verantwoordelijkheid willen dragen. Er zijn beslisgroepen die op hoog politiek niveau bezig zijn. 

Die zitten al 2 jaar met dit probleem en weten dat snellschüsse (te snel genomen beslissingen) niet 

werken. Die gaan nu alle oplossingen die er op dit moment zijn en die een beetje zinvol en realise-

erbaar zijn op tafel brengen. Dan kijken ze of er voor elke oplossing iets te zeggen valt en in hoeverre 
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het van voordeel is en daaruit gaat men naar verdere oplossingen zoeken. Op dit moment is er een 

bureau die al deze oplossingen samenvoegt en beoordeelt, maar die zijn nu eerst een jaar bezig. 

 

Wij kunnen bijvoorbeeld bij het Sperrwerk een drempel onder water maken. Daarmee wordt de wa-

terstand hoger en zo kan minder slib binnenkomen. Dan kan het Land Niedersachsen de poort van 

het Sperrwerk regelen. NABU en andere natuurorganisaties wilden een Eemskanaal bouwen maar 

inmiddels weet men dat dit niet succesvol zou zijn. Nu bedenkt men de rivier meer ruimte te geven 

door Speicherbecken (voorraadbekken) of het water verder in het land te gaan opvangen. Maar dat 

wordt nu allemaal door dit bureau uitgezocht en op het einde blijven 1-2 oplossingen over waar be-
drijven, politiek en natuurorganisaties het mee eens zijn. Dus dan moet gewoon iedereen bereid zijn 

om mee te werken. Dan is de vraag hoeveel het gaat kosten en wie dit gaat betalen. Wij als ambt 

zouden dan zeggen dat de waterkwaliteit niet bij onze taken hoort, omdat wij de ecologie al behou-

den, maar de kwaliteit valt dan onder de taken van het Land Niedersachsen. 

Het grootste probleem is naast de financiering in hoeverre de prognoses kloppen en of het ook helpt 

dit gebied te verbeteren, ook op lange termijn. Dan zou waarschijnlijk het geld niet meer uitmaken 

als er maar iemand gevonden wordt die de verantwoordelijkheid wil dragen, dat het echt beter 

wordt en niet slechter dan tevoren. 

Man kann ja auch nicht nichts machen? 

Na ja, das weiß man nicht. Wie gesagt, wenn man sich überlegt, dass das System reversibel ist und 

ich unterhalte jetzt weil ich Bedarf habe. 

(Martje: Aber die Schifffahrt wird ja niemals aufhören, denn es ist wichtig für Import Export, dann ist 

es ja egal ob das System reversibel ist.) 

Vielleicht nicht über 10-20 Jahre betrachtet, aber man weiß ja nicht wie dann die wirtschaftliche Si-

tuation ist, und ob dann noch große Kreuzfahrtschiffe in Papenburg gebaut werden steht noch in den 

Sternen.  

Eine andere Möglichkeit ist lokal das zu tun was man kann, eventuell Kompensationsbereiche schafft 
und so die eine oder andere Art auffängt. Wir betrachten es ja immer volkswirtschaftlich, was bringt 

es der Gesellschaft und da sind unsere Betrachtungsräume 80-100 Jahre. Vielleicht is ja dann der 

Markt für Kreuzfahrtschiffe gesättigt. Also das weiß man ja alles nicht. 

Men moet ook wel wat doen? 

Nou ja dat weet men niet. Zoals gezegd, als het systeem reversibel is en ik het nu gebruik omdat het 

nodig is. 

(Martje: Maar de scheepvaart zal nooit stoppen omdat het toch voor in- en export zo belangrijk is, 

dan maakt het niet uit of het systeem reversibel is) 

Misschien niet over 10-20 jaar, maar men weet nooit hoe dan de economische situatie is, en of er 

dan nog vraag naar grote cruiseschepen is en of die nog in Papenburg gebouwd worden.  

Een andere mogelijkheid is om compensatiegebieden aan te leggen in de provincie. Wij kijken altijd 

wat het voor de bevolking voor nut heeft en kijken dan ook 80-100 jaar vooruit. Misschien is dan de 

markt voor cruiseschepen verzadigd. Dus men weet het niet. 

Deutsch Holländische Beziehung ist gut. Im Zuge der Ausbaumaßnahmen ist es mehr geworden. Ist 

alles überlagert von der offenen Grenzfrage. Deutsche Auffassung: Grenze verläuft einen Steinwurf 

von der holländischen Grenze weg; holländische Auffassung in der Mitte der Fahrrinne ist die Grenze. 
Und weil es da keine Einigkeit gibt, gibt es die Kommission. Eine deutliche Grenze ist irgendwann mal 

angestrebt worden, aber nie umgesetzt, weil da auch Interessen sind. Im Moment gibt es ein Kon-
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strukt mit dem alle leben können, nämlich das man sich duldet. Und die bewährt sich schon seit 50 

Jahren. Dann kommen Fragen auf wie wann darf wer die Fahrrinne nutzen. Wir unterhalten bis Fahr-

rinne bis Borkum mit. 

De Duits-Nederlandse verhouding is goed. In verband met de uitbreiding is de verhouding beter ge-

worden. Het grensvraagstuk is nog een probleem. Duitsland denkt dat de grens naast de kust van 

Nederland loopt, Nederland denkt dat dit in het midden van de vaargeul is. En omdat men niet eens 

is, bestaat er een commissie die hierover gaat. Een duidelijke grens was ooit een keer het plan maar 

omdat daar ook weer veel belangen meespelen is er nooit iets van gekomen. Daarom is er een 

constructie waarmee iedereen blij is: men duldt elkaar. En dat gaat al sinds 50 jaar goed. Maar dan 

komen vragen zoals wanneer wie de vaargeul mag gebruiken. Wij onderhouden de vaargeul tot 

Borkum. 

 

 
 
 
 

 


