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Het Ecologisch Assessment van OBN

6 aanknopingspunten voor Ecologisch herstel
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Wat doet stikstof met biodiversiteit ?

Een case study: vergrassing van de heide

• Nederlandse heide is de afgelopen 180 

jaar ongeveer 95% in areaal gereduceerd

• Het restant is sterk vergrast of verbost

• Relatie met stikstof depositie ?
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Concurrentie-experiment met 

heidesoorten

• Concurrentie tussen Pijpestrootje en 

Dopheide

• Onbemest en 20 g N m-2 jaar-1

• Onderzoek gedurende 3 jaar



Dopheide

onbemest



Dopheide

bemest



Pijpestrootje; onbemest



Pijpestrootje; bemest



Dopheide en Pijpestrootje; onbemest



Dopheide en Pijpestrootje; bemest

……maar waar is de Dopheide ?



N-depositie vermindert biodiversiteit 

Uit: WNF (2021) Stikstof en Natuurherstel; Frank Berendse



N depositie leidt tot verzuring

Uit: WNF (2021) Stikstof en Natuurherstel; Frank Berendse



En nog veel meer effecten van N…

WNF 2021



Stikstof en biodiversiteit

Stikstof (N) komt natuurgebieden (bijv. Natura 

2000 gebieden) in door:

- Depositie vanuit de lucht (als NHx en NOx)

- Landbouw

- Verkeer

- Industrie

- Via grondwater (landbouw)

- Via oppervlaktewater (landbouw)
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Karakteristieken van de stikstof kringloop

1) N is aanwezig in vele vormen (ammoniak, ammonium, 

nitraat, stikstof oxides) en N2 is het meest aanwezig (80% 

van de atmosfeer)

2) N bindt matig (ammonium) tot nauwelijks (nitraat)

aan bodemdeeltjes → uitspoelingsrisico,

3) Bronnen: landbouw, industrie, verkeer.

4) De N-cyclus heeft vele gasvormige componenten

→ N-depositie als een “deken” over heel Nederland

--



Emissie en depositie

• Emissie is uitstoot naar de atmosfeer

• Depositie is het neerslaan van verbindingen 

vanuit de atmosfeer

• Door grensoverschrijdend atmosferisch 

transport van verbindingen is emissie niet 

altijd gelijk aan depositie !
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NL is is Europees kampioen stikstof-emissie !
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Vermestende N depositie is 40% afgenomen 

sinds 1990, maar is nog steeds te hoog
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Bodemverzuring

• In Nederland bestaat N-depositie voor 

een groot deel uit het basische

ammonium (NH4
+)

• In (zand)bodems nitrificatie en daardoor 

verzuring:

2 NH4
+ +  3 O2 2 NO3

- + 2H+



N-overschot naar bodem nog steeds te hoog



Overschrijding Kritische Depositie Waarden 

i.r.t. actuele N-depositie

Reductie van >50% noodzakelijk !

Uit: WNF (2021) Stikstof en Natuurherstel; Arnold van den Burg



Momenteel is dat in slechts een klein 

deel van NL al het geval



Stikstof accumuleert in ecosystemen 

waar niet afgevoerd wordt

Uit: WNF (2021) Stikstof en Natuurherstel;

Frank Berendse



Karakteristieken van de P “cyclus”

1) P voornamelijk als fosfaat (PO4
3-) of P2O5.

2) Bron: landbouw.

3) De P-cyclus heeft (vrijwel) geen gasvormige

componenten. 

4) Fosfaat is immobiel in de bodem, behalve bij

fosfaatverzadigde bodems.

→ P transport vnl via grond- en oppervlaktewater

en zeer heterogene verspreiding over Nederland.



Het lot van fosfaat (landbouw)

Fosfaatnorm 2020

• Grasland: 75 kg fosfaat/ha.

• Bouwland: 40 kg fosfaat/ha.

Fosfaat spoelt niet uit op niet P-verzadigde gronden 

→ accumulatie in bodem = input – opname gewas

Fosfaat spoelt uit op P-verzadigde gronden: 

Uitspoeling naar grond-/oppervlaktewater 

= input – opname gewas



Fosfaatverzadiging groot probleem voor natuur:

overschot gaat naar grond- en oppervlakte water



Phosphorus fertilization is eradicating the niche of 

northern Eurasia’s threatened plant species

Wassen et al. (2020)

Boodschap: Het is niet voldoende om alleen N te reduceren, ook de P-

beschikbaarheid moet naar beneden om zeldzame planten te redden.



Wat te doen ? → aanpakken bij de bron

• Reductie N-gebruik in landbouw en N-uitstoot door 

industrie en verkeer.

• Reductie P-gebruik door landbouw.

→Beiden “taaie” en langdurige politieke processen
→ SER: landelijk landbouwakkoord nodig voor de Agrarische sector



Wat te doen ? 
→ nutriëntenbeheer in en rond natuurgebieden

Basisprincipes: 

1) Voer nutriënten af;
- Plaggen

- Maaien

- Branden

- (Begrazen)

2) Zorg dat nutriënten (P) het gebied niet inkomen.

- Verbeteren waterkwaliteit

- Defosfatering van inkomend oppervlaktewater



Nutriëntenbeheer in en rond natuurgebieden

Kennislacunes

- Mn op zandbodems onbalans van nutriënten door 

verzuring en uitspoeling van K, Mg, Ca en spore-

elementen → hoe te herstellen ?

- Grootschalige ingrepen (bijv. plaggen van heide) hebben 

negatieve invloed op bodems, eventuele zaadbank en 

specifieke soorten → hoe voorkom je dat of hoe herstel je 

dat ?

- Zijn beheersmaatregelen geschikt voor alle habitats ?

→ deels duidelijk (OBN !) maar niet volledig

Na herstel abiotiek → komen de gewenste soorten terug ?

→ dispersie, connectiviteit 



Natuurontwikkeling en nutriënten

Natuurontwikkeling in natte gebieden gaat vaak 

beter dan bijv. op de droge zandgronden.

Redenen:

- Natte gebieden zijn vaak al rijk aan nutriënten.

- Dispersie via natte corridors (sloten, beken, 

kanalen, rivieren) gaat goed. 



Privé-natuurontwikkeling



Waarom is dit op de zandgronden veel 

moeilijker ?

- Fosfaatverzadiging

→Plan Goudplevier:

- Heide: 5 kg P/ha

- Akker: 283 kg P/ha

- Afgegraven akker(40 cm):

13 kg P/ha

- Isolatie/geen

connectiviteit



Conclusies

• Stikstof en fosfor zijn en blijven (voorlopig?) een 

probleem voor natuurkwaliteit en –herstel.

• Intern beheer werkt, maar kan een aantal 

ongewenste effecten niet voorkomen.

→ Kennislacunes !

• Herstel abiotiek is onvoldoende als er geen 

connectiviteit met bronpopulaties is.

• Natuurontwikkeling is een optie, mits er selectie 

is op kansrijkheid (“niet alles kan overal”).


