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BIJLAGE C ALGEMENE INFORMATIE STIKSTOFDEPOSITIE 

Stikstofkringloop 

Stikstof is op aarde in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig en is noodzakelijk voor alle levende organismen 

omdat stikstof aanwezig is in eiwitten, DNA en chlorofyl. Stikstof is in verschillende vormen aanwezig maar 

niet alle vormen zijn beschikbaar voor organismen. De stikstofcyclus is weergegeven in Figuur 10-1. De 

transformatie van stikstof in verschillende geoxideerde vormen is van belang omdat deze vormen wel door 

verschillende organismen opgenomen kunnen worden (Bernard, 2010).  

 
Figuur 10-1 Schematische weergave van de stikstofkringloop. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle. 

 

Problematiek  

De volgende tekst is overgenomen uit Smits et al., 2014: “De beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen is 

een factor die erg belangrijk is voor de samenstelling van de vegetatie. Stikstofverbindingen zijn in veel 

halfnatuurlijke en natuurlijke ecosystemen in de gematigde en boreale zone van Europa beperkend voor de 

plantengroei. Nogal wat plantensoorten zijn aangepast aan nutriëntenarme omstandigheden en kunnen 

alleen succesvol voortbestaan op bodems met lage N-niveaus. De effecten van een excessieve toevoer van 

stikstofverbindingen op ecosystemen zijn veelzijdig en complex [zie Figuur 10-2].  

De gevolgen die kunnen optreden betreffen 1) Directe toxiciteit van hoge concentraties van gassen op 

individuele plantensoorten; 2) Eutrofiëring door geleidelijke toename van de N-beschikbaarheid; 3) Verzuring 

van bodem en water; 4) Negatieve effecten van de verhoogde beschikbaarheid van gereduceerd N 

(ammonium); 5) Toegenomen gevoeligheid voor secundaire stressfactoren, zoals schimmelinfecties en 

insectenplagen en vorst- of droogteschade; en tenslotte 6) Verschuivingen in de chemische samenstelling 

(bijv. aminozuursamenstelling) van planten onder invloed van een grotere N-beschikbaarheid. Daardoor 

verandert de kwaliteit van de planten als voedsel voor herbivoren met allerlei gevolgen hoger in de 

voedselketen.” 
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Figuur 10-2 Schema met een overzicht van de ecologische gevolgen van stikstofdepositie. Figuur 1.1 uit Smits et al., 
2014. 

 

Binnen Natura 2000-gebieden kunnen bij het behalen van instandhoudingsdoelstellingen verschillende 

knelpunten een rol spelen. Voorbeelden van knelpunten zijn inadequaat en/of onvoldoende beheer, 

verdroging, ongewenste soortensamenstelling door bijvoorbeeld aanwezigheid van invasieve exoten en te 

hoge recreatiedruk. Ook verzuring en vermesting zijn zaken die het behalen van 

instandhoudingsdoelstellingen kunnen belemmeren. Bij vermesting en verzuring speelt de atmosferische 

depositie een rol, maar dit is niet de enige relevante factor. Over atmosferische depositie van stikstof is in 

Smits et al., 2014 het volgende beschreven: “Een toename van de atmosferische stikstofdepositie in een 

voorheen onbelast gebied55 leidt in eerste instantie tot een toename van de beschikbaarheid van stikstof in 

bodem of water en aldus tot een verhoogde opname van stikstofverbindingen door de vegetatie. Dit proces 

wordt eutrofiëring genoemd. Door verhoogde toevoer en accumulatie van N-verbindingen zal de 

beschikbaarheid van stikstof geleidelijk toenemen. Dit leidt tot verdringing van minder concurrentiekrachtige 

soorten door stikstof minnende (nitrofiele) soorten. Veelal gaat dit ten koste van karakteristieke soorten, 

aangezien een groot deel van de soorten in halfnatuurlijke en natuurlijke ecosystemen juist is aangepast aan 

een lage stikstofbeschikbaarheid in de bodem. Verhoogde toevoer van stikstof kan vooral in voedselarme tot 

matig voedselrijke systemen een sterke afname in soortendiversiteit veroorzaken […]. Het aantal soorten 

kan op extreem voedselarme bodems bij een verhoogde toevoer van stikstof wel iets toenemen, maar de 

oorspronkelijke en karakteristieke vegetatie die aan de extreme situatie was aangepast, verdwijnt.” 

“Verzuring, oftewel afname van de buffercapaciteit, is een langetermijnproces dat ook van nature plaatsvindt 

door carbonzuur of organische zuren maar wat (zeer sterk) versneld kan worden door de toevoer van zure of 

verzurende stoffen uit de atmosfeer. Afhankelijk van de bodemsamenstelling kan dit complexe proces leiden 

tot een lagere pH, verhoogde uitspoeling van kationen (calcium, magnesium of kalium), verhoogde 

concentraties aan toxische metalen (vooral van aluminium) en veranderingen in de verhouding tussen nitraat 

en ammonium in de bodem [...]. In deze situatie kunnen plantensoorten die resistent zijn tegen dergelijke 

zure omstandigheden gaan overheersen en verdwijnen veel soorten uit een milieu met een meer neutrale 

pH.” 

 

55 Ten aanzien van voorheen onbelaste gebieden is het belangrijk om te vermelden dat overbelasting door atmosferische depositie niet 

recent is: al in de periode 1950-1970 is sprake van een overbelaste situatie. De piek lag in de jaren ’80 en de achtergronddepositie is 
sinds die tijd afgenomen. Op de website https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-vermestende-depositie is aangegeven dat alleen al sinds 
1990 de emissie van stikstof met 64% is afgenomen. 
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Kritische depositiewaarden 

Om een maat te kunnen geven aan de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden zijn de kritische 

depositiewaarden ontwikkeld. In het rapport over kritische depositiewaarden (Van Dobben et al., 2012) is de 

volgende definitie gegeven: “de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant 

wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische 

stikstofdepositie.” Zowel de verzurende en vermestende invloed van de stikstofdepositie zijn hierin 

meegenomen. Ten aanzien van de kritische depositiewaarde volgt uit de beschrijving in het rapport van 

Dobben et al. (2012) dat de kritische depositiewaarde geen harde grens is waarboven zeker effecten 

optreden: “Deze unieke waarden moeten gezien worden als de meest waarschijnlijke waarde gezien de 

huidige stand van kennis. Wanneer de atmosferische depositie hoger is dan de KDW van het habitat bestaat 

er een duidelijk risico op een significant negatief effect, waardoor het instandhoudingsdoel voor een habitat 

(in termen van kwaliteit en oppervlakte) niet duurzaam kan worden gerealiseerd. Hoe hoger de 

overschrijding van het kritische niveau en hoe langduriger die overschrijding, hoe groter het risico op 

ongewenste effecten op de biodiversiteit”. Uit voorgaande volgt dat in een overbelaste situatie de vegetatie 

langzaam verandert: van een abrupte overgang is geen sprake. 

De achtergronddeposities die worden gebruikt in Aerius en gegevens over de vermestende depositie van het 

RIVM (zie voor deze laatste Figuur 10-3) laten zien dat in een groot deel van Natura 2000-gebieden in 

Nederland sprake is van een overbelaste situatie. De achtergronddepositie is in dat geval hoger dan de 

kritische depositiewaarde van de aanwezige habitattypen en daarom bestaat een risico op een significant 

negatief effect bij een toename van de atmosferische stikstofdepositie. 

 
Figuur 10-3 Vermestende depositie in Nederland. Informatie afkomstig van website https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-
vermestende-depositie. 

 

 


