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De stikstofproblematiek
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Aangepast uit Erisman & Strootman. Naar een ontspannen Nederland

Gebied met grootste effect

NH3

Lokaal grote effecten van natte en droge NH3 en NOx depositie



Lessen uit de pinguïn kolonie:
• Groot effect
• Kleine afstand
• Benedenwinds
• Al 6000 jaar

Macaroni pinguïn

Koningspinguïn

Dominante
windrichting



Modellen en getallen

RIVM (met o.a. Wageningen UR)  heeft gebruikte model  voor stikstofberekeningen gebouwd. 
Daar is kritiek op die de laatste tijd snel toeneemt. Het gaat om:

Het RIVM-model is niet geschikt voor de berekeningen waarvoor het nu wordt gebruikt.

Het RIV                                                                            RIVM laat ammoniak uit de Noordzee komen, iets wat niet kan

Er ontbreekt een essentieel proces in de huidige aanpak: denitrificatie  NO3
- N2

Langs kust nu 8 Natura 2000 gebieden geen probleem, dan 16
inlusief eerste 4 Waddeneilanden en langs Hollandse kust



Grenzen aan onze Planeet    (Johan Sanders)

We moeten terug van 24 naar 12  kg N per persoon per jaar

12



Aanpassen dieet bij 80 g eiwit/dag (5 Kg N/persoon/jaar)

Huidig Helft Beperkt dier Volledig
dieet dier en efficiënt               vegan

plantaardig 1,5 1,5 1,5 1,5

Vlinderbloemigen 1,8 1,8 3,5

Zuivel 1 0,5 1

rundvlees  0,5 0,25

Varkensvlees 1,3 0,65

Kip 0,7 0,35 0,7

Input nodig 24 15 8,8* 6,5

→17*               →12*   

* Efficiënter produceren Planeetgrens is 12
Johan Sanders



Mogelijke technologische maatregelen:

1. Verhogen aandeel essentiële aminozuren in varkens- en pluimveevoer
2. Verhogen aandeel bestendig eiwit in rundveevoer
3. Oprapen van bietenloof en gebruik als diervoeder
4. Verhogen veldopbrengst bij gras door mengteelt met vlinderbloemigen
5. Aanzuren mest
6. Ammoniak strippen van mestdigestaten
7. Het raffineren van gras zoals door Grassa ontwikkeld
8. Gescheiden opvangen van urine en poep in de stal
9. Mest met water verdund uitrijden

Koeien urinoirJohan Sanders



Trends in verleden en toekomst



Bron: Stikstof TNO.nl



Natuur in Nederland

Natura 2000 gebieden Overschrijding Kritische Depositie Waarden



Natuur

• Juridische regelgeving sluit niet aan bij de ecologische werkelijkheid.
• Kies voor een lokale en niet voor een landelijke aanpak.
• Houdt lokaal meer rekening met waterhuishouding, inrichting, begrazing en onderhoud.
• Nederlandse natuur is door de mens gemaakt en vraagt lokaal om heldere keuzen en onderhoud.
• Kijk ook naar gebieden in Nederland waar het wel goed gaat met de natuur.

Juridische aspecten
Twee instrumenten zijn beschikbaar: 

de beheerplannen van art. 2.3 Wet natuurbescherming 
en de landinrichting van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG)

En De Habitatrichtlijn (art. 6, derde en vierde lid) voor projecten vanwege
een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ 

De hotspots zijn de clou!!
Natte depositie vlak bij de ammoniakbronnen
Droge depositie in reliëf



Tekens van Stikstof op de Veluwe



Tekens van stikstofdepositie Munsterland, Duitsland





Teer guichelheil

Moeraswespenorchis

Vlozegge

Gevlekte Orchis

Weegbreefonteinkruid

Welriekende nachtorchis

Stikstof mijdende planten op Texel

Foto’s: Kees Bruin



Mogelijke lokale oplossingen



drive.google.com/drive/folders/…

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.co%2FENsNLjKsD1&data=05%7C01%7Chan.lindeboom%40wur.nl%7Cdebcd2a504c14da9cdbd08da930118ea%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637983930158011420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=awxlSOUhDmah6ITfCYRtIeneWBCYgu1OjegqHxEvhD0%3D&reserved=0


Handreikingen voor de oplossingen: 

Dank U, vragen


