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Stikstof in Flevoland
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• 1. wat is stikstof

• 2. wat is impact op natuur

• 3. waarom is biodiversiteit belangrijk

• 4. naar Flevoland

• 5. conclusies



Wat is stikstof 

• Stikstof (N) is een element en is een bouwsteen van zeer veel 
moleculen.

• Vergelijk een legoblokje 

“met lego kun je alles maken”



Stikstof

• Lucht: 80% stikstof in vorm N-gas 
(N2). Inert gas, reageert nergens 
mee.

• Het zit in de bodem, het zit in het 
water, het zit zelfs in ons.



Er was (altijd) een rustig evenwicht

• Dranderde door de opkomende veeteelt, tekorten zijn nu overschotten

 400 miljoen jaar evolutie 
Ingesteld op het vergaren van schaarse voedingsstoffen, w.o. stikstof

Veel ecosystemen, w.o. heide, waren altijd stikstof gelimiteerd 

• 400 miljoen jaar evolutie 

• Organismen zijn ingesteld op het 
vergaren van schaarse voedingsstoffen, 
w.o. stikstof

• Veel ecosystemen, w.o. zandgonden, 
waren altijd stikstof gelimiteerd.

• Boeren waren niet gek; (kunst)mest hief 
de tekorten op



Maar soms schadelijk
• Ammoniak (NH3). Herkomst: dierlijke mest. Grote invloed:

• Meststof
• Verzuring: uitspoelen nuttige elementen (Ca), vrijmaken giftige elementen (Al)
• Stimuleert oppervlakkige wortelstructuur, bomen gevoeliger voor stormschade en 

droogte. 

• Stikstofoxiden (Nox). Herkomst: uitstoot verkeer, industrie. Invloed:
• Meststof, verzurend
• Fijnstof: >30% longziektes door fijnstof, met dominante rol Nox

• Stimuleert oppervlakkige wortelstructuur, bomen gevoeliger voor stormschade en 
droogte.

• Disbalans









Verzuring kent vele negatieve kanten



Bodemfauna

• Bij pH> 4,5 zit 80% van het bodem N opgeslagen 
in dierlijke organismen

• Een pH lager dan 4,5 is fataal voor het grootst 
deel van de bodemfauna. Alleen schimmels 
blijven in lagere biomassa over.



Effecten op dagvlinders

• Rupsen van de nachtpauwoog vallen dood
neer.

• Ruspen van de bruine vuurvlinder sterven in 
het popstadium of ontwikkelen zich niet goed.



Toename gevoeligheid voor plagen en stress



Hoge stikstofdepositie

Hogere beschikbaarheid 
N

verzuring

Meer en dichtere vegetatie
(en meer strooisel) 

Beschikbaarheid kationen

Verstoorde nutriënten 
balans in planten

Lucht

Vegetatie

Bodem/water

Fauna

Hogere en homogenere 
vegetatiestructuur

Koeler en vochtiger 
microklimaat 

Verlies voedselplanten

Verlies aan kruiden en lage grassen & 
bloemdichtheid

Fysiologische problemen

Verlaging voedselkwaliteit

Minder grondbroeders

Verlies aan faunasoorten

Verstoorde 
nutriënten balans

Naar: Nijssen et al. 2017 Biol Cons.

Stikstof 
en Fauna
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Oplossingen

NPLG

Robuuste natuur

Systeemherstel

KRW en klimaat



Stikstof in en rond Flevoland

• Natuur net buiten Flevoland 
zeer verzuringsgevoelig: De 
Wieden, De Weerribben, 
Veluwe.

• Natuur in Flevoland minder 
gevoelig voor ‘verzuring’ door 
kleibodems (bufferende 
werking).

• Maar: stikstof heeft zeker impact 
op Flevolandse natuur



Stikstofbelasting in Flevoland



*Ntotaal 2019 GCD kaart van RIVM score SNL stikstof (N)

natuurbeheertype voorbeeld gebied gemiddelde stikstofdepositie* mol/ha/jaar slecht gemiddeld goed

N10.01 Nat schraalland De klink  (Bremerberg) 1200-1700 >1070 780-1070 <780

N10.02 Vochtig hooiland Ellerslenk (Bremerberg) 1200-1700 >1630 780-1630 <780

N11.01 Droog schraalland Voorlanden Horsterwold 1400-1700 >2130 2130-850 <850

N06.04 Vochtige heide Kuinderbos 1500-1870 >1280 830-1280 <830

N06.05 Gebufferd ven Kuinderbos 1500-1870 >710 360-710 <360

N14.03 Haagbeuken essenbos Hulkesteijnse bos 1500-2000 >1990 1420-1990 <1420

N16.04 Vochtig bos met productie Horsterwold 1600-2100 >2420 1420-2420 <1420

Gegevens van Grootschalige Concentratie en Depositiekaarten Nederland van RIVM: https://geodata.rivm.nl/gcn/ 

Stikstofbelasting op verschillende natuurbeheertypen in Flevoland



Effecten van stikstofovermaat op natuur
Voorbeeld Kuinderbos

Sterke groei van bramen:
• Geen kans meer voor kenmerkende kruiden en 

struiksoorten
• Spontane bosverjonging wordt ernstig belemmerd



Effecten van stikstofovermaat op natuur
Voorbeeld Knarbos en Pampushout

Sterke groei van brandnetel:
• Geen kans meer voor kenmerkende kruiden en 

struiksoorten
• Spontane bosverjonging wordt ernstig belemmerd



Effecten van stikstofovermaat op natuur

Voorbeeld Voorlanden Zeewolde 

Van oorsprong natte heide en zandige pionierbegroeiingen. 
Nu sterke verruiging met onder andere duinriet en vervilting 
van de bodem.
Soorten die niet concurrentiekrachtig zijn, raken overwoekerd, 
zoals Ronde zonnedauw.



Locaties 22 en 26 zijn al vrij sterk verzuurd (pH 4,0 en 4,1) , en stikstof is hier vooral aanwezig als 
ammonium. Niettemin is de basenverzadiging hier nog duidelijk hoger dan in de meeste bossen 
op de pleistocene zandgronden; >50% t.o.v. < 20 in sterk verzuurde bossen



Adviezen Agro Expert Raad

• Adviezen gericht op duurzame gezonde landbouw in Flevoland

• Zes adviezen, waaronder 3 rondom bodem, water en biodiversiteit.

• De hoofdpunten.

• Bodem & landbouw:
• Bodemverdichting majeur knelpunt: gevoeliger voor droogte en wateroverlast
• Bodemdaling groot, zeker waar veen in ondergrond 
• Bodemkwaliteit onder druk, bodemecologie blijkt steeds belangrijker, maar er 

is nog weinig bekend. Gaat om weerbaarheid, beschikbaarheid nutriënten en 
mineralen door schimmels, etc. Grote invloed op bodemstructuur

• De bodem onder de Flevolandse landbouw (omgevingsvisieflevoland.nl)

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2020/11/De-bodem-onder-de-Flevolandse-landbouw.pdf


Water & landbouw

• Grote uitdagingen irt vaker droogte en vaker wateroverlast.

• Complex probleem met raakvlakken naar:
• Bodem: verdichting, structuur
• Verzilting
• Bodemdaling

• Nog veel onderzoek nodig en vraagt innovatie van boeren

• Klimaatadaptie: Omgaan met water in de Flevolandse landbouw 
(omgevingsvisieflevoland.nl)

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Advies-AER-Klimaatadaptatie-en-Water_DV.pdf


Biodiversiteit & 
landbouw
• Biodiversiteit ondergronds en bovengronds 

van toenemend belang tbv:
• Plaagbestrijding
• Bodemverbetering (structuur, 

beschikbaarheid nutriënten en 
mineralen, weerbaarheid)

• Bestuiving

• Biodiversiteit en de Flevolandse landbouw 
(omgevingsvisieflevoland.nl)

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2020/12/Advies-AER-Biodiversiteit-en-de-Flevolandse-landbouw_DV.pdf


Conclusies

• Stikstof speelt negatieve rol, ook in Flevoland

• Samenhangende problematiek met potentieel grote economische 
impact (afname landbouwproductie)

• Vraagt grote aanpassingen in gebruik bodem, machines, teelten, 
teeltplan (strokenteelt).

• Natuurinclusiviteit van belang voor biodiversiteit en duurzame 
economisch gezonde landbouw

• Vraagt om samenwerking



Dat was het


	Mooie foto en titel
	Opbouw
	Wat is stikstof 
	Stikstof
	Er was (altijd) een rustig evenwicht
	Maar soms schadelijk
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Verzuring kent vele negatieve kanten
	Bodemfauna
	Effecten op dagvlinders
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	voedselweb nu
	Oplossingen
	Stikstof in en rond Flevoland
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Adviezen Agro Expert Raad
	Water & landbouw
	Biodiversiteit & landbouw
	Conclusies
	Dianummer 28

