
Dollarthafen, een uiterst bedenkelijke ontwikkeling

Lucas Reijnders

In de Bondsrepubliek is een positief
besluit gevallen over het Dollarthafen-projekt.
Dit projekt behelst een aanzienlijke uit-
breiding van de haven van Emden. Het omvat
een omleiding van de Eems en de aanleg van
een industrieterrein van 530 hektare in de
Dollard, om precies te zijn op de Geiserücke.
Het projekt beoogt tevens Emden beter
toegankelijk te maken voor grotere zee-
schepen (tot 80.(XX) ton). De totale kosten van
het geheel zullen vermoedelijk zo'n miljard
gulden gaan bedragen.

Volgens het Nederlands-Duitse Dollard-
verdrag moet Nederland toestemming geven
voor het Dollardhafen-projekt. Het overleg
daarover zal vermoedelijk nog voor het eind
van dit jaar op gang komen.

Daarnaast is er een nieuw bestemmings-
plan in de maak voor de omgeving van
Emden. Dit wil naast de bovenvermelde 530
hektare op de Geiserücke nog eens 1315
hektare voor industrie reserveren. Dit gebied
ligt voor het overgrote deel ten westen van
Emden direkt aan het Eems-DoUard estuarium

en eindigt zo'n 3 kilometer van de rand van
het duitse natuurpark Noordzee-eilanden en
Waddenzee.

Gevolgen voor het mileu
Laten we beginnen met het industrie-

terrein, dat in de Dollard is geprojekteerd.
Een aantal konsekwenties van de aanleg van
dit industrieterrein liggen zeer voor de hand.
Dit zijn:
1 de Dollard zal zoeter worden;
2 het water in de Dollard zal vermoedelijk
wat hoger komen;
3 de Geiserücke is op het ogenblik een zeer
belangrijke rust- en eetgelegenheid voor de
wadvogels en speelt vermoedelijk ook een rol
bij de voortplanting van de vissen. Deze gaat
verdwijnen.

Wat betreft de uitwerking van het
opvullen van het Emdener industriegebied als
geheel zal veel afhangen van het soort
bedrijven, dat gevestigd zal worden. Het
maakt nogal wat uit of het gebied vol komt te
staan met koekoeksklokken-fabrieken of met

zware petrochemie. Veel konkrete plannen
voor de invulling van het omvangrijke Emdéner
industriegebied zijn er nog niet. Het enige
waarvan in openbare stukken sprake is, is een
elektrische centrale van 1300 megawatt
(ongeveer twee maal zo groot als de Eems-
centrale) en een ijzerertsverwerker, die 2
miljoen ton ijzererts aan zou kunnen. Wel kan
worden aangenomen, dat men net als
Groningen met zijn Eemshaven vooral mikt
op het aantrekken van zware 'zeehaven'
industrie, een industriesoort die in doorsnee
verhoudingsgewijs 'vuil' is.

Milieunormen
Ook zijn er duidelijke aanwijzingen over

de milieunormen, die de duitsers denken aan
te houden bij beslissingen over vestiging van
nieuwe bedrijven. Deze komen uit een rapport
over het Dollarthafen-projekt van het
Ministerie voor Ruimtelijke Ordening en
Bouwzaken in Bonn (april 1977).

Wat betreft de waterkwaliteit wijst dit
rapport op de nederlandse inspanning tot
vermindering van de veenkoloniale lozingen
en de plannen voor rioolwaterzuiverings-
installaties aan de duitse kant van het
estuarium. Het vervolgt dan: 'Deze inspan-
ningen zullen in de toekomst tot een
aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit
leiden. Omdat industrievestigingen aan de
Dollarthafen naar het zich laat aanzien zich
over een lange tijdsperiode zullen uitstrekken
( -) betekent dit dat de waterkwaliteit in
het Eemsmondgebied ingeval van een succes-
vol industrievestigingsbeleid ten opzichte van
de huidige situatie aanzienlijk verbeterd
wordt' ( ). Verderop staat 'wettelijke
normen voor het afvalwater bestaan
weliswaar nog niet, maar in afwachting
van normen houdt de deelstaat Nieder-
sachsen zich aan de belastbaarheid van het
ontvangende water; een overbelasting van de



Dollard en het Eemsmondgebied kan daarmee
voorkomen worden'.

Deze zinsneden zijn alle reden om het
hart vast te houden. De Nederlandse
smeerpijp blijkt aan duitse zijde aangegrepen
te kunnen worden om de aldus ontstane
'ruimte' met een gerust hart te kunnen
benutten voor nieuwe lozingen. Ook wordt er
een beroep gedaan op zoiets als de belastbaar-
heid van het Eems-Dollard estuarium - aan de
vaststelling waarvan geen fatsoenlijke
wetenschapsman zich thans durft te wagen.
Verder wordt er ook met geen woord gerept
over de milieurisiko's van scheepsongelukken,
hoewel het bevaren van het estuarium
verhoudingsgewijs gevaarlijk is. Wat betreft
de luchtkwaliteit worden op de industriali-
sering bij Emden de zogenaamde 'Technische
Anleitungen (TA) zur Reinhaltung der Luft'
van toepassing verklaard. Een overzicht van
de thans geldende TA is te vinden in de tabel.
Ter vergelijking in dezelfde tabel de waarden
die de Provincie Groningen denkt aan te
houden bij het volbouwen van de Eemshaven.

Tabel Duitse en Groningse normen (lange
termijn gemiddelden in mikrogram per
kubieke meter) te gebruiken bij respektievelijk
industrialisering bij Emden en in de
Eemshaven.

Duitse norm Groningse norm
chloor 100 6
zoutzuur 100 35
fluorwaterstof 2 1
koolmonoxyde 10.000 550
zwaveldioxyde 140 65
zwavelwaterstof 5 0,4
stikstofdioxyde 100
stikstofmonoxyde 200
stof . 200 60

65

De cijfers in deze tabel geven aan dat

Ruhrgebiet-achtige toestanden in Emden
kennelijk toelaatbaar worden geacht en dat in
Duitsland heel wat meer zal kunnen dan in de
Eemshaven mogelijk zal zijn.

Interessant is verder ook wat het effekt
van de duitse luchtverontreiniging op neder-
landse woongebieden zal zijn. Het boven-
genoemde rapport zegt, dat de 'uitworp van
luchtverontreinigende stoffen gezien de grote
afstand en heersende windrichtingen de
nederlandse woongebieden niet nadelig zullen
beïnvloeden. Dit is onjuist. Plaatsen als
Delfzijl en Termunten liggen hemelsbreed
maar zo'n 10-20 kilometer van het Emdener
industriegebied af en de wind waait niet altijd
uit het zuiden en westen.

Kortom vanuit milieu-oogpunt moeten er
levensgrote vraagtekens worden gezet bij
de Emdener plannen. Maar niet alleen vanuit
dit oogpunt.

Planologisch waterhoofd
Een ander vraagteken komt voort uit het

feit, dat de voorgenomen ontwikkelingen
Emden tot het waterhoofd van Ostfriesland
zullen maken. Op het ogenblik bestaat reeds
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één-derde van de mensen die in Emden
komen werken uit pendelaars uit de rest van
Ostfriesland en door alle kaarten te zetten op
verdere ontwikkeling van Emden zal het
aantal pendelaars sterk groeien.

Ook is het allerminst duidelijk of
'zeehavenindustrie' wel de beste motor is om
de ekonomische achterstand van Ostfriesland
in te halen. Het is zeer de vraag of Emden
wel voldoende mee zal kunnen in de
konkurrentieslag met andere zeehavens als
Wilhelmshaven, Rotterdam en Hamburg. Men
vraagt zich dan ook af waarom in Ostfriesland
met het kennelijk beschikbare bedrag van 1
miljard DM niet gemikt wordt op bedrijfs-
takken als tuinbouw, de machinebouw-
industrie, de kunststofverwerkende industrie
en de dienstensektor, die in Duitsland
vermoedelijk goede groeiperspektieven
hebben. Dergelijke vormen van bedrijvigheid
laten zich evenwichtiger over het Ostfriese
gebied verdelen en zullen vermoedelijk
minder milieuproblemen voor het natuur-
gebied van Eems en Dollard geven. •
Dr. L. Reijnders is hoofd van het Milieukundig Studie-
centrum van de Rijksuniversiteit van Groningen.



Donkere wolken boven omse iepen

Arend Veenstra

Bij velen leeft nog de herinnering aan de
rampdagen van de iepeziekte in de jaren
dertig. Dat was de tijd, dat de ziekte de
mooiste iepenlanen in het Hollandse polder-
land velde, dat steden als Rotterdam, Utrecht
en Hilversum in tien jaar tijds 50 tot 95% van
hun rijke iepenbestand zagen verdwijnen en
dat de 'iepejagers' van het Staatsbosbeheer
door het land trokken om de zieke bomen aan
te kruisen die volgens de toen geldende wet
vóór 1 april gekapt en ontschorst moesten
worden. De kranten wijdden geregeld
artikelen aan de ziekte en zijn bestrijding en
aan overijverige amateurs die allerlei wónder-
geneesmiddelen uitvonden en verkochten.

In latere jaren is de iepeziekte, hoewel
steeds aanwezig, vrijwel onopgemerkt
gebleven. De aangetaste bomen stierven
langzaam af of herstelden soms geheel. De
laatste tijd is de iepeziekte echter weer in het
nieuws gekomen oa. door de massale sterfte
van bomen in Engeland en rondom Parijs.
Deze sterfte is het gevolg van het optreden
van een nieuwe stam van dezelfde schimmel
die ook de 'oude' iepeziekte veroorzaakt.
Deze nieuwe stam is echter veel heftiger en
krachtiger (agressiever) dan de oude stam.
De nieuwe stam doodt nl. de bomen meestal
binnen één seizoen. Beide stammen van de
schimmel kunnen in dezelfde iepenbeplantin-
gen worden aangetroffen, soms zelfs in
dezelfde boom.

Ziekteverschijnselen
1 Plotseling geel worden en verdorren van
de bladeren in een gedeelte van de kroon.
Deze verschijnselen doen zich voor van juni
tot augustus.
2 Bruine tot zwarte verkleuring van de jaar-
ringen) op de doorsnede van de aangetaste
takken.

Aan bovengenoemde ziekteverschijnselen
is niet te zien of de aantasting het gevolg is

Verdorren van de bladeren in een gedeelte van de kroon



Kever vliegt naar ge-
zonde sep en vreet de
basl weg in de oksels
van twijgen
(meestal 2 a 3-jange)

De houtvaten raken
verstopt, hetgeen te 2ien
is aan een donkere

•uring

De rol van de iepespintkever bij de iepeziekte

van het optreden van de oude of van de
nieuwe stam van de schimmel. Dit kan alleen
in het laboratorium worden vastgesteld.

Ook in Nederland wordt de nieuwe
iepeziekte aangetroffen. Om een inzicht te
krijgen in de verspreiding hiervan hebben
provinciale kontaktambtenaren van het Staats-
bosbeheer in nauwe samenwerking met het
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw 'De Dorschkamp' te
Wageningen verdachte bomen opgespoord en
monsters laten nemen. Deze monsters werden
onderzocht door 'De Dorschkamp', voor het
eerst in 1974 en op uitgebreide schaal in
1975. Nu we weten waar in Nederland de
haarden van de nieuwe iepeziekte worden
aangetroffen, is het mogelijk een meer
gerichte bestrijding uit te voeren om een
eventuele massale uitbreiding te voorkomen.

De iepeziekte (door beide stammen van
de schimmel) wordt verbreid door iepespint-
kevers die de schimmel van boom naar boom

overbrengen. Die iepespintkevers die de iepe-
ziekte overbrengen zoeken kwijnende of pas
dode iepen op voor hun voortplanting. Ook
stam en takken van pas omgezaagde, gezonde
bomen zijn zeer bruikbaar voor ze. De
wijfjeskever knaagt een overlangse gang
tussen hout en bast en legt aan weerszijden
eieren, waaruit larven komen die elk een
eigen zijgang knagen. Via een popstadium
ontstaan uit de larven volwassen kevers, die
zich naar buiten knagen en naar de toppen
van gezonde iepen vliegen om zich aan de
sappige, voedzame bast in de oksels van
jonge twijgen te goed te doen. Daarbij
wrijven ze in de wonden een schimmel af,
waarmee ze gewoonlijk besmet zijn, die zich
in de iep snel verbreidt en daarin de
iepeziekte veroorzaakt. De schimmel maakt
nl., dat het watertransport in de stam en
takken geblokkeerd wordt, zodat het deel van
de kroon erboven verdroogt. De kwijnende
boom is dan weer geschikt als broedboom
voor de kevers en zo is de cirkel gesloten.

In bepaalde gevallen worden ook door
wortelvergroeiïng de schimmels ondergronds
van boom tot boom overgebracht zonder
tussenkomst van de iepespintkever, zoals bij
heggen in Engeland is aangetoond.

Hoe de ziekte te herkennen
De hierboven genoemde ziekteverschijn-

selen kan men oa. op de volgende wijze
herkennen.

Met een scherp mes een nog gezond
gedeelte van de tak onder het verdorde
gedeelte doorsnijden. Op de glad gesneden
doorsnede zijn dan in het hout bruine stippen
te zien, speciaal in de laatste en voorlaatste
jaarring die tot een ring aaneengesloten
kunnen zijn. Bij aansnijden in de lengte-
richting van een tak toont zich deze
verkleuring als bruine strepen. Zijn geen
verkleuringen zichtbaar, ook niet na herhaling
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Bruine vlekken en strepen in een doorgesneden tak

van het onderzoek aan takken uit een ander
deel van de kroon, dan lijdt de boom niet aan
iepeziekte en heeft het verdorren van het blad
een andere oorzaak. Zijn er wel verkleuringen
zichtbaar dan vervolgen we ons onder-
zoek aan de stam op ongeveer borsthoogte.
Na het verwijderen van de bast met een
mes of kleine bijl zien we vaak weer de
bruine streepvormige verkleuring in het hout
direkt onder de bast als teken, dat de ziekte
tot in de stam is doorgedrongen. De boom
moet dan als verloren worden beschouwd. De
bruine verkleuringen in takken en stam zijn
het gehele jaar door zichtbaar. Is de boom
kwijnend of bijna dood dan kan hij door de
kevers als broedboom worden gebruikt. Men
lette dan in de zomer op plm. Vh mm kleine
gaatjes op de stam die er op wijzen, dat het
bruinzwarte kevertje zich in de bast heeft
ingeboord om eieren onder de bast af te
zetten.

Inboringsgaatjes bevinden zich meestal in
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i' WVt de schorsspleten. Vaak vindt men bruin
boormeel onder de gaatjes in de schorsspleten
of aan de voet van de stam. De boorgaatjes
en het boormeel zijn vooral in de zomer
zichtbaar. Zijn de eieren uitgekomen dan
maken de witte larven horizontale gangen.
Wordt de bast van de boom bij zo'n boorgat
verwijderd dan zien we daaronder het karak-
teristieke patroon van de larvegangen.

Opengepikte stukken bast verraden soms
de plaats waar spechten naar de larven
gezocht hebben. De larvegangen met witte
larven en/of poppen kunnen het gehele jaar
door zichtbaar zijn, afhankelijk van de
omstandigheid of zich één of meer generaties
kevers hebben kunnen ontwikkelen.

Hebben de jonge kevefS de bast verlaten
dan is deze bezaaid met ± 1 mm kleine
gaatjes alsof er met hagel op de stam is
geschoten. Deze gaatjes zijn na het uitvliegen
van de kevers te zien in mei/juni; bij evt.
volgende generaties kevers vinden we de
gaatjes ook nog in de zomer en in de vroege
herfst. Temidden van de uitvlieggaatjes zijn
nog enkele (grotere) inboringsgaatjes tussen
schorsspleten te zien.

Is de bast van stam of tak na enkele
jaren afgevallen dan is dat gedeelte van de
boom niet meer als broedboom voor de kevers
aantrekkelijk. Zij zoeken voor het leggen van
hun eieren hetzij een andere gedeelte van
dezelfde boom met nog verse bast hetzij
andere kwijnende of dode bomen, meestal in
de nabije omgeving.

De bestrijding van de iepeziekte bestaat
vooral uit de bestrijding van de kevers,
waardoor infektie van gezonde bomen groten-
deels kan worden voorkomen. Dode en
kwijnende bomen moeten daarom worden
geveld en, evenals reeds liggende iepestam-
Boorgaten

Patroon van larvegangen, na verwijdering van de bast
nabij een boorgat

men, worden geschild, waarna bast en takken
moeten worden verbrand. Dit dient in de
zomer zo spoedig mogelijk te gebeuren; bij in
de herfst of winter aangetroffen bomen vóór
l april.

Iepeziekte in het noorden
In 1976 deden zich voor het eerst op

ruime schaal gevallen van de agressieve vorm
van iepeziekte in Groningen voor. In samen-
werking met gemeenten en Provinciale Water-
staat heeft het Staatsbosbeheer de inventari-
satie en bestrijding ter hand genomen.

Er werden ± 200 bomen opgeruimd. Het
haardgebiedlag in NW-^Groningen. Ondanks
deze bestrijdingsaktie, breidde de ziekte zich
in 1977 aanzienlijk uit. Voor een deel zou dit
mede veroorzaakt kunnen worden door de
voor de kevers extreem gunstige weers-
omstandigheden van het vorige jaar.

Doordat de ziekte zich ook landelijk
sterk uitbreidde werden er door het Rijk
maatregelen genomen, die zijn neergelegd in
het Besluit Bestrijding Iepeziekte. De belang-
rijkste punten daaruit zijn:
Inventarisatie van alle iepen en opsporing van
zieke en/of dode iepen evenals de iepen die
als broedboom fungeren. Dit werk gebeurt
door de Plantenziektekundige Dienst.
Daarna wordt door het Staatsbosbeheer het
opruimingswerk gekoördineerd. Het opruimen
zelf wordt aan derden uitbesteed en voorzover
het partikuliere eigendommen betreft, volledig
gesubsidieerd. Herplant wordt gestimuleerd
door het verlenen van een subsidie in de
kosten van aanleg van nieuwe beplantingen
voorzover het beplantingen betreft die buiten
de bebouwde kom gelegen zijn. Het Staats-
bosbeheer adviseert ivm. het huidige verloop
van de iepeziekte geen iepebomen op
-struiken in deze beplantingsplannen op te
nemen.

Momenteel (begin oktober) zijn dit jaar
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in de provincie Groningen reeds ± 1300 zieke
bomen geïnventariseerd en is men met het
opruimingswerk volop bezig.

Het zwaartepunt van de ziekte ligt
voorhans in NW-Groningen, oa. de gemeente
Ulrum, Kloosterburen, Leens/Oldehove en
Grijpskerk. Uit recente inventarisatie blijkt dat
ook elders in de provincie zieke bomen
worden aangetroffen, oa. in de gemeenten
Bedum, Hoogezand en Winschoten. Ook in
Friesland vinden we een weinig rooskleurig
beeld. Op vele plaatsen wordt de ziekte
gekonstateerd en bestreden. In Dokkum en
Franeker is men met de opruiming van zieke
exemplaren begonnen in de hoop de nog
gezonde fraaie iepenbeplantingen op de stads-
wallen te kunnen behouden. Daarnaast
worden in de gemeenten Oost- en Westdonge-
radeel, Franekeradeel, Leeuwarden,
Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Tietjerk-
steradeel, Workum, Lemsterland en Gaaster-
land zieke iepen geruimd. Tot nu toe zijn er
ongeveer 3000 bomen geveld en zullen er
naar schatting nog 9000 moeten worden
opgeruimd.

De aard van het drentse landschap brengt
met zich mee dat de iep hierin een minder
belangrijke rol speelt dan in delen van Friesland
en Groningen. Wel blijkt uit de recente inven-
tarisaties van de Plantenziektekundige dienst
dat er meer iepen voorkomen dan werd
verwacht. De ziekte heeft zich ook hier over
grote delen van de provincie verspreid. In
ZW-Drente worden momenteel veel zieke
bomen omgehakt, oa. in de omgeving van
Havelte. Daarnaast wordt de ziekte incidenteel
aangetroffen in de omgeving van Zuidwolde,
Diever, Eursinge, Klazinaveen en Zuidlaren,

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er
alle reden is tot ongerustheid en zorg voor het
behoud van de kenmerkende iepenbeplantin-
gen. Het is te hopen, dat de pogingen die
thans worden ondernomen om de ziekte terug

Dode iepen

te dringen mogen slagen. Het zou betreurens-
waardig zijn als wij de statige iepen in het
landschapsbeeld van Nederland zouden
moeten missen. Dit geldt met name voor de
open kleilandschappen in de kustgebieden van
Friesland en Groningen. H

De heer A. Veenslra is provinciaal medewerker van de
afdeling Landschapsbouw bij het Staatsbosbeheer in.
Groningen.


