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Samenvatting
Op de kwelders in het Eems-Dollard estuarium zijn plannen voor kleiwinning op de kwelder en de
aanleg van een buitendijks slibdepot: “de kleirijperij”. De kleiput ontstaan na kleiwinning wordt
ingericht als klutenplas en de gewonnen klei zal gebruikt worden voor de bouw van het slibdepot.
Hierin wordt slib gerijpt tot klei voor de realisatie van een 1 km brede Groene Dollarddijk. Op 31
augustus 2016 is een werksessie georganiseerd om de inrichting van de klutenplas en de locatie van
de kleirijperij te bepalen. De in dit rapport gepresenteerde studie is verricht ter voorbereiding van
deze werksessie. Om de effecten van het aanleggen van de klutenplas en een kleirijperij als ingrepen
op de Dollard kwelders te beoordelen moeten de natuurwaarden voor en de verwachte natuurwaarden
na de ingrepen vergeleken worden. In dit rapport verkennen we: 1) de huidige natuurwaarden, 2) de
randvoorwaarden aan de dimensies van de te graven klutenplas en 3) de verwachte korte- en langetermijn effecten op de natuurwaarden.
De geplande locaties zijn beiden aangewezen als habitattype H1330A (Atlantische kwelders en
schorren, buitendijks) en grotendeels bedekt met lage kweldervegetatie. De aanleg van zowel de
klutenplas als het slibdepot zullen dus initieel resulteren in een afname in kwelderareaal en het
habitattype H1330A. Dit heeft een negatief effect op soorten die afhankelijk zijn van kwelders als leefen broedgebied. Afgraven van de kwelder kan als beheersmaatregel worden ingezet als door
verruiging sprake is van een verlaging van de kwelderkwaliteit. Verruiging treedt op wanneer
zeekweek als climax plantensoort de kwelder grotendeels bedekt, waardoor de biodiversiteit afneemt.
Het graven van een kleiput en dit weer laten dichtslibben kan ervoor zorgen dat er weer ruimte komt
voor kwelderplanten uit jongere successiestadia. Op beide geplande locaties is geen sprake van een
hoge bedekking van zeekweek en beweiding lijkt voldoende om verruiging van de vegetatie tegen te
gaan. Vanuit beheersoogpunt is het graven van een kleiput als beheermaatregel dan ook niet
wenselijk om de kwaliteit van de Dollardkwelders te waarborgen.
De aanleg van de klutenplas (3,5 ha open water met 0,5 ha broedeiland) heeft een effect op de
natuurlijkheid van de kwelder. De geplande dimensies van 3,5 ha open water zijn groter dan die van
natuurlijke kwelders waarin poeltjes een maximale dimensie van 0,125 ha hebben. Het graven van
een kleiput (de klutenplas) verlaagt initieel dan ook de natuurlijkheid van de kwelder. De
Dollardkwelders zijn ontstaan uit vroegere landaanwinningswerken en hebben een onnatuurlijk
ontwateringssysteem. De ontwikkeling van een natuurlijkere krekenpatroon tijdens het dichtslibben
van de klutenplas kan de natuurlijkheid op de kwelders juist verhogen.
De kleiput met broedeiland kan een positief effect hebben op broedvogels zoals de kluut. Uit
onderzoek blijkt dat de kluut in de Dollard een zeer laag broedsucces heeft, voornamelijk door
predatie door vossen en overstromingen. Open water rondom het broedeiland vormt mogelijk een
barrière voor vossen en dit kan een positief effect hebben op het broedsucces van de kluut en andere
grondbroedende vogels. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat dit slechts tijdelijk zo is
want door dichtslibben van de klutenplas zal na enkele jaren het broedeiland weer bereikbaar worden
voor vossen. Daarbij moet bij de inrichting de hoogteligging van het broedeiland en daarmee de
risico’s op overstromingen meegenomen worden.
Naast het graven van een kleiput zal er mogelijk een tijdelijk depot worden ingericht voor de
kleirijping. Afname van het oppervlakte H1330A door de locatie van de kleirijperij is van tijdelijke
aard, maar ook hier is het van belang om mee te wegen welke kwaliteit van kwelders er wordt
achtergelaten nadat het slibdepot weer wordt verwijderd. Compactie van de bodem door het gewicht
van het slibdepot kan voor langere tijd effecten hebben op het functioneren van de kwelder. Het wordt
dan ook aanbevolen dat dat wordt meegenomen in de overweging of het een geschikte locatie is voor
een slibdepot en dat dit met de monitoring van de pilot kleirijperij wordt meegenomen. Gedurende de
periode dat het depot aanwezig is, kan dit een positief effect hebben op de lokale vogelpopulaties door
dienst te doen als hoogwatervluchtplaats tijdens stormen.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

De Dollardkwelders zijn half-natuurlijke kwelders (ontstaan uit vroegere landaanwinningswerken) en
onderdeel van het Natura 2000-gebied de Waddenzee. Ze zijn onderdeel van het Eems-Dollard
estuarium dat in totaal ongeveer 10.000 ha beslaat waarvan 760 ha aan kwelders. Dit is
onderverdeeld in de Punt van Reide (50 ha) en de kwelders ontstaan uit de landaanwinningswerken
(716 ha) (Esselink et al. 2011). In dit rapport focussen wij ons op deze 716 ha kwelders gelegen in
het meest zuidelijk deel van het Eems-Dollard estuarium (Figuur 1.1). Sinds de jaren tachtig is er
sprake een toenemende slibconcentratie in de Eems-Dollard. Daarom is er een aantal pilot studies
gaande rond het verwijderen en vervolgens nuttig hergebruiken van slib, waaronder de aanleg van
een Brede Groene Dijk (Van Loon-Steensma and Schelfhout 2013). De aanleg van deze dijk wordt nu
gecombineerd met het doel om slib uit de Eems te halen om zo de vertroebeling van het water te
verminderen.
Recentelijk is een pilot gestart om slib uit de Eems op te slaan in een slibdepot: ‘de kleirijperij’, waarin
slib kan rijpen tot bruikbare klei voor de aanleg van de Brede Groene Dijk (Figuur 1.1). Huidige
slibbronnen die overwogen worden zijn baggerslib uit het havenkanaal bij Delfzijl en slib uit Polder
Breebaart. Voor het bouwen van het slibdepot wordt beoogd een lokale bron aan te boren door klei te
winnen uit de kwelder in het voorland. Door deze kleiwinning ontstaat een kleiput, die wordt ingericht
als klutenplas met een broedeiland. De huidige ingeschatte dimensies van de klutenplas zijn 3,5 ha
water, 1,5 ha vogeleiland en afgraven tot 1 m diepte onder het huidige maaiveld. Daarnaast wordt
een aantal locaties voor de kleirijperij verkend, inclusief een aantal opties binnendijks en buitendijks.
De voorkeurslocatie voor het slibdepot (aangegeven door Waterschap Hunze en Aa’s, Figuur 1.1) is
buitendijks tegen het dijklichaam (dimensies 100 m breed en 1 km lang). De eerste 30 m bevindt zich
op of tegen het toekomstige dijklichaam en de resterende 70 m op de voorliggende kwelder.
In het voorjaar van 2017 zullen naar verwachting de werkzaamheden beginnen. Eerst wordt de
klutenplas gegraven en de hierbij gewonnen klei wordt gebruikt voor de aanleg en inrichting van het
slibdepot. Dit depot is naar verwachting in de zomer van 2017 ingericht. In het voorjaar van 2018
wordt vervolgens het slib hierin aangebracht. Dit slib kan tot het voorjaar van 2020 rijpen waarna de
gerijpte klei wordt ingezet voor de bouw van de Brede Groene Dijk.
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Figuur 1.1
Overzichtsfoto van de Dollard en ingezoomd op de geplande locaties voor de klutenplas en het
buitendijkse slibdepot: “de kleirijperij” (Bron foto’s: Google Earth).

1.2

Aanleiding en doelstelling

Op 31 augustus 2016 is op verzoek van Waterschap Hunze en Aa’s door Programma naar een Rijke
Waddenzee (PRW) een werksessie georganiseerd met betrekking tot de Brede Groene Dijk
(Schoorlemmer et al. 2016). Met betrokken stakeholders is gezocht naar een gedragen aanpak met
natuurwinst vanuit Natura 2000 om zo tot vergunningverlening te komen met een optimale inrichting
van de klutenplas. Ook is er gezocht naar aanbevelingen voor de locatie van het slibdepot. In deze
werksessie zijn de volgende onderwerpen behandeld: de effecten van de klutenplas op vissen, vogels
en natuurwaarden op de kwelder om zo de optimale inrichting qua vorm, diepte, locatie en beoogde
effecten op natuur te bepalen. Daarnaast is een aantal opties voor de locatie van het slibdepot
binnendijks en buitendijks behandeld. De in dit rapport gepresenteerde studie is verricht ter
voorbereiding van deze workshop. Doel van deze studie is om: 1) de huidige natuurwaarden van de
beoogde locaties van de klutenplas en kleirijperij in beeld te brengen, 2) een verkenning van de
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dimensies van een klutenplas (qua omvang en om potentiele risico’s inzichtelijk krijgen) en 3) de
verwachtte korte- en lange- termijn effecten op de omliggende kwelders te beschrijven. Hier wordt
alleen de voorkeurslocatie buitendijks op de kwelders behandeld en andere potentiele locaties worden
buiten beschouwing gelaten. Ook worden de effecten van een klutenplas op vissen niet behandeld.

1.3

Kennisvragen

De hoofdvraag is: Welke consequenties zijn er verbonden aan het winnen van klei op de kwelder, het
graven van een klutenplas, en het plaatsen van een buitendijkse kleirijperij? De Dollard kwelders zijn
onderdeel van het Natura 2000 netwerk en de ingrepen beschreven in deze studie zullen lokaal en
mogelijk regionaal effecten op de kwelder hebben.
De hoofdvraag is onderverdeeld in vier deelvragen:
1.

Wat zijn de huidige natuurwaarden op de geplande locaties van de klutenplas en het

2.

Wat zijn de effecten van de aanleg van een klutenplas op de natuurwaarden?

3.

Wat zijn de randvoorwaarden aan de dimensies van een klutenplas?

4.

Wat zijn de effecten van een buitendijkse kleirijperij op de natuurwaarden?

buitendijkse slibdepot?

Wageningen Marine Research rapportC101/16
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2

Huidige natuurwaarden

2.1

De kwelders in de Dollard

Schorren en kwelders zijn opgenomen in de EU habitatrichtlijn uit 1992 en Nederland heeft als
kernopgave de handhaving van de drie betreffende habitattypen: H1310 (eenjarige pioniervegetatie
van slik- en zandgebieden met zeekraal (Salicornia spp.) en andere zoutminnende soorten); H1320
(meerjarige pioniervegetatie met Slijkgrassen (Spartina spp.) en; H1330A (Atlantische kwelders en
schorren, buitendijks). De kwelders in de Dollard zijn vrijwel geheel aangewezen als habitattype
H1330A (Figuur 2.1). Voor dit habitattype is behoud van oppervlakte en toename kwaliteit als doel
gesteld. Sinds er is gestopt met de landaanwinningswerken in 1954 is de oppervlakte van de
Dollardkwelders langzaam afgenomen. Tussen 1981 en 2008 heeft er vrijwel over de gehele lengte
afslag van de kwelderrand plaats gevonden en is daardoor het kwelderoppervlak afgenomen met 26
ha (Esselink et al. 2011).

2.2

Huidige natuurwaarden op de geplande locaties:
klutenplas & kleirijperij

Op beide geplande locaties (klutenplas en slibdepot) is het aangewezen habitattype: Atlantische
schorren (H1330A) aanwezig (Figuur 2.1). Op de locatie van de klutenplas bestaat de vegetatie uit
vooral korte vegetatie (<30 cm) met ongeveer een derde deel van het oppervlak tussen de 30 en 100
cm (Figuur 2.2a). Het is grotendeels bedekt met plantensoorten die behoren tot de lage
kweldervegetatie, met een klein aandeel midden en hoge kweldervegetatie. Tussen de geplande
locatie en de kwelderrand zijn her en der lokale patches met brakke kweldervegetatie (Figuur 2.2b).
Er is hier geen sprake van bedekking met zeekweek.
De geplande locatie van het slibdepot is vrijwel in zijn geheel bedekt met lage vegetatie < 30 cm
(Figuur 2.2a). Deze vegetatie is vrijwel geheel geclassificeerd als lage kweldervegetatie behalve een
klein hoekje bedekt met zeekweek tegen het dijklichaam aan (oppervlakte van ongeveer 200 m2) en
wat middelhoge kweldervegetatie direct oostelijk van de zeekweek patch (Figuur 2.2b). Op beide
locaties is geen sprake van riet.
De aanleg van zowel de klutenplas en slibdepot leidt dus initieel tot een afname van het habitattype
H1330A en heeft een negatief effect op de soorten die afhankelijk zijn van kwelders als leef- en
broedgebied.
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Figuur 2.1
Vegetatiekaarten gebaseerd op VEGWAD vegetatiekarteringen uit 2012 (Bron:
https://geoweb.rijkswaterstaat.nl/centraleinformatievoorziening/GeoWeb41/?Viewer=Kweldervegetati
e). Het blauwe vierkant is een indicatie van de geplande locatie van de klutenklas, het rode vierkant is
een indicatie van de geplande buitendijkse locatie van de kleirijperij.
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a

b

Figuur 2.2
Vegetatiekarteringen op basis van VEGWAD vegetatiekartering 2012. Zowel de vegetatiestructuur (a)
en de vegetatiezoneringen (b) zijn hier weergegeven. Het blauwe vierkant is een indicatie van de
geplande locatie van de klutenklas, het rode vierkant is een indicatie van de geplande buitendijkse
locatie van de kleirijperij. Strandkweek staat ook wel bekend als zeekweek (Elytrigia atherica).
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3

Effecten van de aanleg van de
klutenplas op de Dollardkwelders

3.1

Korte termijn effecten op kweldervegetatie en vogels

Veel vogelsoorten gebruiken kwelders als broed-, rust- of foerageergebied. Na aanleg van de
klutenplas zal er naar verwachting meteen geschikt broedterrein ontstaan (broedeiland) en na
dichtslibben van de kleiput zal er ook geschikt foerageergebied ontstaan voor steltlopers zoals de kluut
die op slikplaten foerageren. Een onderzoek naar het broedsucces bij gegraven kleiputten in Duitsland
laat zien dat het aantal broedvogels bij de rand van de kwelder hoger is dan rondom de kleiput. Dit
wordt verklaard door de ligging van de kleiput, welke zich in een verouderde kwelder bevindt (Thyen
and Exo 2005). Verruigde vegetatie vormde daardoor een barrière tussen de kleiput en de
kwelderrand waarna de vogels de voorkeur hadden om bij de kwelderrand te blijven broeden. Op de
Dollardkwelders is geen sprake van sterke verruiging door verouderde en verruigde vegetatie. Het
gebied is grotendeels bedekt met lage kweldervegetatie met een hoogte tot 30 cm (Figuur 2.2b). Er is
wel wat hogere vegetatie tussen de kleiput en de kwelderrand aanwezig, maar dit is geclassificeerd als
middelhoge kweldervegetatie en bestaat niet uit zeekweek of riet. Isolatie van de klutenplas door
verruigde vegetatie is hier waarschijnlijk geen probleem, maar dit moet wel met zekerheid uitgesloten
worden. Kluten broeden (net als veel andere kustvogels) bij voorkeur aan de kust in korte pionier
vegetatie en de korte vegetatie in de Dollard is geschikt als broedlocatie (De Boer 2010). Desondanks
was het broedsucces van kluten in de Dollard in 2010 gemeten op 0% (De Boer 2010).
Overstromingen en predatie vormden de grootste problemen. Doordat de kwelders van de Dollard aan
de dijk grenzen kunnen grondpredatoren, en dan met name vossen, de nesten makkelijk bereiken.
Een waterlichaam rondom een broedeiland vormt een barrière waardoor nesten moeilijker voor vossen
bereikbaar worden. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat deze bescherming slechts
tijdelijk aanwezig is en na dichtslibben van de klutenplas zal het broedeiland weer begaanbaarder
worden voor grondpredatoren. Daarbij zijn vossen goede zwemmers en moet het water breed genoeg
zijn om te vermijden dat de vossen alsnog naar het broedeiland kunnen zwemmen.

Mogelijke nadelen van een broedeiland zijn verruiging van de vegetatie op het broedeiland zelf en de
gevoeligheid voor overstromingen. De Dollardkwelders worden beweidt en dit remt de verruiging van
de vegetatie naar zeekweek (Bos et al. 2002, Bakker et al. 2003). Een broedeiland omringd met water
is niet begaanbaar voor vee en hier kan de vegetatie gaan verruigen en uiteindelijk leiden tot een
uniforme bedekking van zeekweek. Het aantal broedvogels op kwelders neemt toe met
vegetatiehoogte, waarbij afwisselend hoge en lage patches een ideale situatie vormt. Een uniforme
hoge vegetatie leidt weer tot een afname aan broedvogels (Mandema et al. 2015) en dan zou lokaal
beheer door bijvoorbeeld maaien nodig kunnen zijn. Een tweede nadeel is een mogelijk lage ligging
van het broedeiland waardoor de broedlocatie gevoelig wordt voor overstroming. Veel van de nesten
in de Dollard falen door overstromingen (De Boer 2010). Als de bescherming tegen vossen
doorslaggevend is voor de kluut om op het eiland te gaan broeden dan is het belangrijk om te zorgen
dat de nesten geen hoger risico lopen op overstromingen door een lage ligging van het broedeiland.
Afhankelijk van het getijslag is ophogen van het eiland mogelijk. Dit heeft als nadeel dat wanneer de
klutenplas weer is dichtgeslibd de kwelder minder natuurlijk is geworden door de kunstmatig
verhoogde bult in het kwelderlandschap. Voor volledig kwelderherstel zou dit opnieuw afgegraven
moeten worden tot een vergelijkbare maaiveldhoogte als de naburige kwelders.

3.2

Randvoorwaarden dimensies klutenplas

In deze sectie worden de dimensies van de klutenplas verkend en vergeleken met de oppervlakte aan
poeltjes die op kwelders van nature aanwezig zijn (Dankers et al. 2008). Een onderzoek van Reents et
al. (1995) vergelijkt de aanwezigheid van poeltjes in twee half-natuurlijke kwelders met vier
natuurlijke kwelders als referentiegebieden (Tabel 3.1). In deze studies werd op een natuurlijke
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kwelder het grootste aantal en grootste totale oppervlakte aan poeltjes gemeten en dit was ruim 6%.
Maar op deze kwelder (Stiffkey) waren de maximale afmetingen van de afzonderlijke poeltjes met 10
x 10 m juist het kleinst (Tabel 3.1). Gebaseerd op dit onderzoek heeft Dankers et al. (2008) voor
kwelders een aantal natuurgrenzen bepaald. Deze natuurgrenzen geven een boven- en ondergrens
van natuurlijke systemen en als het voorbij deze grenzen komt (bijvoorbeeld door externe invloeden)
dan kan het systeem overgaan naar een ander type. De natuurgrens voor poeltjes op kwelders is
gesteld op een maximaal percentage van circa 6% en een maximale afmeting van 0,125 ha ofwel een
maximale strijklengte van 80 m (Dankers et al. 2008). Zoals eerder vermeld in de inleiding van dit
rapport, zijn de geplande dimensies van de klutenplas: 3,5 ha water met 1,5 ha broedeiland. Van de
in totaal 716 ha aan Dollardkwelders bedekt de klutenplas 0,5% en dit is gelijk of lager dan alle
natuurlijke referentiekwelders (Tabel 3.1). Zijlstra heeft in 1993 de oppervlakte aan poeltjes op de
Dollard bepaald en dit was 8% (in: Dankers et al. 2008). Samen resulteert dit in 8,5% aan poeltjes op
de Dollard kwelders wat meer is dan de natuurgrens van 6% (Tabel 3.1 en Dankers et al. 2008). Ook
is de grootte van de klutenplas (3,5 ha) vele malen groter dan de gestelde natuurgrens van 0,125 ha
(Dankers et al. 2008). Hierbij moet nog wel de kanttekening geplaatst worden dat deze 8% in 1993 is
gemeten na het stoppen met greppelen. Door een slechte drainage kan het percentage stilstaand
water op de kwelder snel toenemen en moet eerst de huidige situatie bepaald worden voor er
conclusies getrokken kunnen worden.
Tabel 3.1
Overzicht oppervlakte en afmetingen van aanwezige poeltjes in half-natuurlijke en natuurlijke
kwelders in Nederland (NL), Duitsland (D) en Verenigd Koninkrijk (VK).
Totale

Maximale

oppervlakte

afmeting

(%)

(m)

Bijzonderheden

Bron

Half-natuurlijke kwelders
Noordpolder (NL)

0

0x0

(Reents 1995)

Julianapolder (NL)

0

0x0

(Reents 1995)

Dollardkwelders (NL)

8

-

Na het stoppen met greppelen

(Zijlstra 1993 in
Dankers et al. 2008)

Natuurlijke referentiekwelders
Cappel (D)

0,4

20 x 8

Enkele grote kale/natte plekken

(Reents 1995)

Elisabeth

1,3

50 x 25

Enkele grote kale/natte plekken

(Reents 1995)

De Schorren (NL)

2,6

60 x 20

Enkele grote kale/natte plekken

(Reents 1995)

Stiffkey (VK)

6,1

10 x 10

Veel kleine poeltjes

(Reents 1995)

Auβengroden (D)

3.3

Lange-termijn effecten

Op de lange termijn zal de klutenplas weer dichtslibben en pioniervegetatie zich gaan vestigen. In
Nederland en Duitsland zijn eerder kleiputten gegraven met het voornaamste doel kleiwinning voor
dijkversterking en dijkherstel. Deze putten varieerden van 1 tot 10 hectare groot en tot een diepte
van 50 tot 150 cm.
Uit onderzoek naar dit soort putten (Jadebussen in Duitsland) is gebleken dat het belangrijk is dat er
tussen de kleiput en de overgang naar een wad een hogere kwelderrand aanwezig is als bescherming
tegen erosie (Van Duin et al. 2007; Wesenbeeck et al. 2014). Daarnaast blijkt uit bevindingen in zowel
Zeeland en Duitsland dat er een goede open verbinding met het huidig afwateringssysteem nodig is
voor aanvoer van water en sediment, anders slibt deze nauwelijks dicht en kan de put heel lang
blijven bestaan. Onder de juiste omstandigheden kan het zeer snel gaan. Een kleiput van 1.5-1.7 m
diep vulde zeer snel op en na 2 tot 3 jaar groeide er de eerste zeekraal in (Arens et al. 1999 in Van
Duin et al. 2007). Na 25 jaar was de bodemhoogte vergelijkbaar met de omgeving en na 27 jaar
groeide er weer zeekweek in. De gehele vegetatiecyclus duurde hier dus ongeveer 30 jaar voor er
weer een vergelijkbare situatie was als voor de kleiwinning (Arens et al. 1999 in Van Duin et al.
2007). De tijd dat een gehele vegetatiecyclus wordt doorlopen zal per kleiput verschillen en afhangen
van de locatie, de dimensies van de kleiput en van omgevingsfactoren zoals slibaanvoer en drainage.
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3.3.1

Verjonging van de kwelder

Met toenemende leeftijd van de kwelder vindt successie plaats wat in de meeste kwelders leidt tot een
soortenarme uniforme bedekking van zeekweek. Dit wordt door veel beheerders als een ongewenste
situatie beschouwd omdat het leidt tot een afname van biodiversiteit van zowel planten als vogels
(Esselink et al. 2016). Het graven van een kleiput kan dan als maatregel worden ingezet om te zorgen
voor verjonging van de kwelder (Wesenbeeck et al. 2014). Volgens Van Duin et al. (2007) kan het
graven van kleiputten meegenomen worden als cyclisch beheer, de opslibbing en de vegetatiesuccessie beginnen van voren af aan en er ontstaan in ca. 20 jaar natuurlijke patronen van kreken,
oeverwallen en kommen. Deze invasieve maatregel wordt doorgaans pas overwogen als andere
minder invasieve maatregelen zoals beweiding onvoldoende resultaat opleveren. In de Dollard is op de
geplande locaties van de klutenplas en het slibdepot lage tot middelhoge kweldervegetatie aanwezig,
en vrijwel geen zeekweek (Figuur 2.2b). In 1992 was wel sprake van een redelijk hoge bedekking van
zeekweek aan de voet van de dijk (Esselink 2000), maar op de kaart van 2012 is dit vrijwel geheel
verdwenen (Figuur 2.3). Dit kan het resultaat zijn van beweiding, waarbij climaxvegetatie zoals
zeekweek afneemt ten gunste van kweldersoorten uit een eerder successiestadium (Bos et al. 2002,
Bakker et al. 2003). Gebaseerd op de geringe bedekking met zeekweek is beweiding in de Dollard als
beheermaatregel voldoende om verruiging tegen te gaan en is het graven van een kleiput als
beheermaatregel tegen verruiging op de kwelders op dit moment geen benodigde maatregel.

3.3.2

Toename natuurlijkheid van de kwelder

Zoals eerder aangegeven zijn de dimensies van de klutenplas groter dan de natuurgrenzen gesteld
voor poeltjes in kwelders. De aanleg verlaagt dan ook de natuurlijkheid en daarmee de kwaliteit van
de kwelder, in ieder geval tijdelijk. Kwelders in de Dollard zijn net als de kwelders langs de Groninger
en Friese kust het resultaat van de vroegere landaanwinningswerken waarbij door middel van
rijshoutdammen en begreppeling half-natuurlijke kwelders zijn gevormd (Dijkema et al. 2013). In
deze half-natuurlijke kwelders is er dus sprake van een onnatuurlijk ontwateringssysteem. Door het
graven en laten dichtslibben van een kleiput kan er een natuurlijker krekenstelsel ontstaan, wat ten
goede komt aan de natuurlijkheid van de Dollardkwelders. Hierbij is het belangrijk dat als toename
van de natuurlijkheid wordt nagestreefd de kleiput diep genoeg moet worden afgegraven om alle
indrukken van oude greppels, dwarssloten en hoofdleidingen te verwijderen, anders zullen de nieuwe
kreken het oude patroon weer gaan volgen (Van Duin et al. 2007).
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4

Effecten van de kleirijperij op de
Dollardkwelders

De kleirijperij heeft een geplande afmeting van 100 m breed en 1 km lang. Dit zorgt tijdelijk voor een
afname van habitattype H1330A (Atlantische kwelders en schorren, buitendijks) maar het
kwelderareaal zal naar verwachting weer terugkeren wanneer het depot weer is verwijderd.
Gedurende de kleirijping kan het depot een positief effect hebben op de vogels. Ze kunnen het depot
gebruiken als hoogwatervluchtplaats. Met name de manier hoe het gebied wordt achtergelaten nadat
de kleirijperij is verwijderd zal bepalend zijn voor de effecten van de kleirijperij op de lokale
natuurwaarden. Op dit moment is er sprake van een verlaagde kwaliteit van de kwelders (Baptist and
Geelhoed 2016) en hierdoor is het aandeel van hoge kweldervegetatie zeer gering. Dit kan het gevolg
zijn van een te hoge beweidingsdruk waarbij hoge kweldervegetatie verandert in pioniervegetatie. Dit
wordt onderbouwd in Figuur 2.1 waar grote vlakken pioniervegetatie aanwezig zijn tegen het
dijklichaam aan. Maar deze bevinden zich ten oosten van de geplande locatie van het slibdepot en niet
op de locatie zelf. Een optimale inrichting van de locatie na verwijdering van het slibdepot zou een
positief effect op de lokale natuurwaarden kunnen hebben, als er lokaal sprake is van een lage
kwelderkwaliteit. Of dat hier het geval is zal nader moeten worden onderzocht.
Op de lange termijn zal het slibdepot negatieve effecten op de lokale natuurwaarden kunnen hebben.
De bodem onder het slibdepot zal door het gewicht van het slib compacteren en dit kan resulteren in
lange termijn negatieve effecten op de kwelder lang nadat het depot is verwijderd. Daarnaast kan het
gewicht zorgen voor een herlocatie van de klei, waarbij door stuwing klei vanuit onder het depot opzij
wordt geduwd. Compactie wordt gezien als een onomkeerbaar proces en de effecten daarvan kunnen
lange tijd zichtbaar blijven. Studies naar de effecten van een toename van de dichtheid van de bodem
tonen aan dat het leidt het een verlaging van het maaiveld (Elschot et al. 2013), een verandering in
de afbraak van organisch materiaal (Schrama et al. 2013, Elschot et al. 2015), vegetatiesamenstelling
(Van Klink et al. 2015), en de aanwezigheid van bodemorganismen (Van Klink et al. 2015). Ook zullen
de benodigde werkzaamheden rondom het depot voor verdere compactie kunnen zorgen.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Klutenplas

Afgraven is een beheermaatregel die gebruikt kan worden om verruiging van de vegetatie tegen te
gaan (Van Duin et al. 2007, Wesenbeeck et al. 2014). Maar deze maatregel wordt doorgaans alleen
vanuit beheersoogpunt ingezet als minder ingrijpende maatregelen zoals beweiding de verruiging
onvoldoende tegen kunnen gaan. In de Dollard is geen sprake van verruiging op de geplande locaties
en afgraven is geen maatregel die vanuit beheer op dit moment wenselijk is om zo de kwaliteit van de
kwelders te waarborgen. Van Duin et al. (2007) geven aan dat afgraven een vorm van cyclisch beheer
kan zijn maar alleen toegepast zou moeten worden als er sprake is van verruiging en als er een
bestemming is voor de gewonnen klei. In dit geval is er geen sprake van verruiging van de vegetatie
maar wel van een bestemming voor de klei.
De aanleg van de klutenplas zal initieel leiden tot een afname van kwelderareaal en een afname van
het habitattype H1330A (Atlantische kwelders en schorren, buitendijks). Naast een afname van het
habitattype zelf zal dit ook een negatief effect hebben op soorten die afhankelijk zijn van dit
habitattype als leef- en broedgebied. Deze afname van H1330A is tijdelijk, de klutenplas slibt weer
dicht waarna er weer pioniervegetatie kan vestigen en het zal vervolgens opnieuw ontwikkelen naar
het habitattype H1330A. De tijd die het duurt voor de klutenplas weer is dichtgeslibd hangt af van de
dimensies en omgevingsfactoren zoals slibaanvoer en waterafvoer. De geplande dimensies van 3,5 ha
open water is vele malen groter dan de natuurgrens voor poeltjes waarin een maximale grootte van
0,125 ha wordt gegeven (Dankers et al. 2008). De aanleg van de klutenplas verlaagt dan ook initieel
de natuurlijkheid van de Dollardkwelders. Door het dichtslibben van de klutenplas zal er een natuurlijk
krekenpatroon vormen mits het oude krekenpatroon volledig is verwijderd tijdens de inrichting. Omdat
de Dollardkwelders half-natuurlijke kwelders zijn met een onnatuurlijk ontwateringssysteem, kan een
natuurlijker krekenpatroon zorgen voor een verhoging van de natuurlijkheid van de kwelders. Hierbij
is het wel belangrijk dat er na herstel niet opnieuw kreken worden gegraven en daarmee de
natuurlijkheid weer wordt verlaagd.
De klutenplas zal naar verwachting een positief effect op de lokale vogelpopulaties hebben. De
kwelders in de Dollard zijn al geschikt als broedgebied voor de kluut, maar door grondpredatoren (en
dan met name de vos) en overstromingen is het broedsucces zeer laag (De Boer 2010). Een
klutenplas met hierin een broedeiland biedt mogelijk (tijdelijke) bescherming tegen predatie tot de
klutenplas weer is dichtgeslibd en dit kan het broedsucces van de kustvogels die op kwelders broeden
verhogen. Hierbij is het belangrijk dat de vegetatie op het broedeiland wordt gemonitord om lokale
verruiging op het broedeiland tegen te gaan (Mandema et al. 2014, 2015). Daarbij moet bij de
inrichting worden meegenomen dat vossen goede zwemmers zijn en de afstand tussen het
broedeiland en de omgeving moet voldoende groot zijn om het eiland onbereikbaar voor vossen te
maken. Bij het bepalen van de hoogte van het broedeiland moeten de risico’s op overstromingen
worden berekend om te vermijden dat de nesten met hoge tijen alsnog wegspoelen. Ophogen van het
eiland is mogelijk. Dit heeft als nadeel dat wanneer de klutenplas weer is dichtgeslibd de kwelder
minder natuurlijk is geworden door de kunstmatig verhoogde bult in het kwelderlandschap. Voor
volledig kwelderherstel zou dit opnieuw afgegraven moeten worden tot een vergelijkbare
maaiveldhoogte als de naburige kwelders.

5.2

Kleirijperij

Op de korte termijn zal het plaatsen van een slibdepot buitendijks op de kwelders leiden tot een
afname van het kwelderareaal en een afname van het habitattype H1330A (en daarmee ook een
vermindering van habitat voor de relevante soorten die afhankelijk zijn van H13330A als leef- en
broedgebied). Het kan een positief effect hebben op de vogelpopulaties door te functioneren als
hoogwatervluchtplaats bij stormen en hoge tijen. Door het gewicht van het depot en de resulterende
compactie van de bodem zal het functioneren van de kwelder voor lange tijd beïnvloed kunnen
worden. Deze lange-termijn effecten moeten meegewogen worden bij het bepalen of de kwelders een
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geschikte locatie zijn voor een kleidepot. Als het slibdepot inderdaad hier geplaatst wordt dan zou in
het monitoringsprogramma van de pilot kleirijperij het functioneren van de kwelder voor en na het
plaatsen van slibdepot moet worden meegenomen. Door een optimale inrichting na het verwijderen
van het depot (zoals het verwijderen van greppels) zou er weer een positieve impuls aan de lokale
natuurwaarden gegeven kunnen worden.
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