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Deze nieuwsbrief geeft een terugblik op de ontwikkelingen in het 
afgelopen half jaar rond het Meetnet Ammoniak in Natuurgebie-
den (MAN). Er is inmiddels vijf jaar aan meetgegevens beschikbaar 
voor analyse, en de toekomst van het meetnet staat volop in de 
belangstelling. Daarnaast worden extra metingen in de duinen 
voorbereid. Over al deze zaken wordt u in deze brief geïnformeerd. 
Het verslag uit het veld is dit keer van Rob Meulenbroek.

Op dit moment zijn de metingen van 28 februari 

2005 tot 28 maart 2010 geheel gevalideerd 

en beschikbaar voor analyse en rapportage. 

Verderop vindt u de eerste resultaten van deze vijf 

jaar lange meetreeks.

Nu er zoveel metingen beschikbaar zijn, krijgen 

deze ook meer aandacht tijdens de tweejaarlijkse 

veldbezoeken aan de gebieden. Voorafgaand 

aan een veldbezoek wordt een volledige analyse 

gemaakt van ieder natuurgebied. Onderdeel 

daarvan is de verandering in de tijd, de ammo-

niakbelasting in verhouding tot andere natuur-

gebieden en de ligging van nabije bronnen. 

Deze analyse vormt het uitgangspunt voor de 

contacten tijdens het veldbezoek, wat vaak weder-

zijds tot waardevolle inzichten leidt.

Vijf jaar metingen beschikbaar

De toekomst van het MAN

Het MAN was oorspronkelijk opgezet als een 

tijdelijk meetnet, maar het voorziet in een infor-

matiebehoefte die met de huidige ontwikke-

lingen rond Natura 2000-gebieden alleen maar 

groeit. Het is dan ook gewenst dat het MAN een 

permanente fi nanciering krijgt, in deze tijden 
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De duinen; het vervolg

Rob Meulenbroek(Natuurmonumenten)

In 2004 kreeg ik een telefoontje van het RIVM met 

het verzoek om mee te doen met een landelijk 

onderzoek naar ammoniak in natuurgebieden. 

Erik Noordijk was de man aan de andere kant 

van de lijn en hij gaf enthousiast uitleg over het 

onderzoek en waarom de keus ook op het Buur-

serzand en Witte veen was gevallen. Een afspraak 

voor een verkennend terreinbezoek was gauw 

gemaakt. Bij dit eerste veldbezoek was Erik erg 

onder de indruk van het gebied en vooral van de 

jeneverbessen die we hier nog veel in het terrein 

hebben.

Uiteindelijk zijn er in het Buurserzand drie buisjes 

opgehangen en in het Witte veen twee. Geschikte 

locaties vinden voor goede metingen was niet 

moeilijk. Wel was er een kleinigheidje dat het 

wisselen van de buisjes volgens de planning van 

het meetnet op de 28ste van de maand moet 

gebeuren. Dat zou dan mooi te combineren zijn 

met waterpeilen. Maar in het Buurserzand en 

Witte veen wordt al jaren alleen nog maar op de 

14de gepeild. Maar omdat het meetnet aanvanke-

lijk maar één jaar zou draaien doen we die buisjes 

er gewoon bij.

Intern was er nog de vraag wie dan de buisjes zou 

wisselen, doet een van de vrijwilligers dat of doe 

ik het zelf. Ik heb toen besloten om de buisjes zelf 

te wisselen.

Ik ben in onze beheereenheid verantwoordelijk 

voor de monitoring en voor alle aanverwante 

zaken zoals de kwaliteitstoets, verantwoording 

voor Programma Beheer en actuele terreinzaken. 

Wanneer je dan één keer in de maand de meet-

buisjes verwisselt dan betekent dit dat je wel 

twaalf keer door het hele jaar op dezelfde plekken 

komt. Door die regelmatige bezoeken zie je steeds 

weer andere dingen en soms kleine verande-

ringen in je terrein.

Verslag uit het veld: 

van bezuinigingen overigens geen vanzelfspre-

kendheid.

Op dit moment is er nog geen zekerheid rond 

de verdere fi nanciering, maar de toekomstper-

spectieven zijn zeker positief. Het MAN geniet 

veel belangstelling binnen de “Programmatische 

Aanpak Stikstof” (PAS) van het Ministerie van LNV. 

Waarschijnlijk leidt dit tot een permanente fi nan-

ciering van het meetnet, vooralsnog overweegt 

LNV zelfs een uitbreiding ervan. Waarschijnlijk 

komt er de komende maanden duidelijkheid 

hierover. De uitstekende ondersteuning die wij 

krijgen van natuurbeheerders en vrijwilligers, 

blijft ook dan van vitaal belang.

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat we 

langs de kust meer ammoniak meten dan wat op 

basis van modelberekeningen werd verwacht. In 

veel gevallen zijn de metingen zelfs enkele malen 

hoger dan berekend.

Als dit klopt, heeft het belangrijke consequen-

ties voor de natuur. Een veel groter deel van het 

duingebied zou dan een te hoge stikstofbelasting 

hebben. Dat kan mede verklaren waarom vergras-

sing en verruiging zo massaal toeslaan in de 

duinen.

De vraag is echter, hoe nauwkeurig de metingen 

van het MAN in de duinen zijn. De concentra-

ties zijn er het laagst van heel Nederland, en de 

meting is bij deze lage niveaus minder betrouw-

baar. Om hier meer zekerheid in te krijgen, zijn 

aanvullende metingen met een ander instrument 

nodig.

Het is de bedoeling om binnenkort zogenaamde 

alphasamplers te plaatsen naast de MAN-

samplers. Deze alphasamplers zijn gebaseerd op 

dezelfde meetmethode als de samplers van het 

MAN, maar vanwege een ander ontwerp hebben 

zij een grotere nauwkeurigheid bij lage concen-

traties.
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In het Witte veen bijvoorbeeld is een herstelpro-

ject uitgevoerd voor hoogveen herstel. Daar zijn 

twee dammen voor aangelegd die het gebiedje in 

compartimenten verdeelt, waardoor het water in 

het gebied wordt vastgehouden. Op die manier 

zal het waterpeil minder sterk wisselen. Een van 

de meetbuisjes hangt aan de rand van dat herstel-

lende hoogveen en was voor de uitvoer van het 

project bijna altijd zonder laarzen aan te trekken, 

met droge voeten te bereiken. Nu moet ik veel 

vaker de laarzen aantrekken om bij dat buisje te 

kunnen komen.

Wat je dan nog meer opvalt in dat deel van het 

Witte veen, is de sterfte onder de berken die in 

dat hoogveen staan. Doordat zij langer met de 

wortels onder water staan, gaan ze massaal dood. 

Deze veranderingen gaan niet zo heel snel, maar 

zijn bij een regelmatig bezoek wel beter zichtbaar.

In de drukte van de huidige tijd, waar iedereen 

wel min of meer last van heeft, is het wel prettig 

om voor jezelf een verplicht moment in te 

bouwen dat je iets moet doen wat je anders 

achterwege zou laten. Ik ga de 28ste van de 

maand altijd even “verplicht” het veld in.

Inmiddels bestaat het meetnet al weer een aantal 

jaren langer dan aanvankelijk de bedoeling was, 

en het blijkt dat het meetnet heel bruikbare 

gegevens oplevert. Voor onze terreinen zijn de 

uitkomsten een extra ondersteuning omdat het 

Buurserzand en het Witte veen beiden Natura 

2000-gebieden zijn. De meetgegevens geven nog 

eens duidelijk aan waar de knelpunten in of rond 

onze terreinen zijn en welke invloed ze op het 

gebied hebben.

Ik ga ervan uit dat dit meetnet nog wel een hele 

tijd actief zal blijven en dat ik voorlopig nog een 

aantal jaren voor de wisseling van de buisjes kan 

zorgen en daarnaast een oogje kan houden op de 

veranderingen in het gebied.

Meten is weten, maar zolang je niet weet hoe 

nauwkeurig de metingen zijn, weet je eigenlijk 

nog niets. In ons rapport over de metingen van 

2005-2007 werd de meetonzekerheid voor jaar-

gemiddelde concentraties geschat op 5% van de 

meetwaarde. Maar klopt onze inschatting wel?

TNO heeft in 2002 een jaar lang vergelijkbare 

metingen uitgevoerd in het Drentse Dwingelder-

veld en de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant. 

Ook TNO kwam uit op een meetonzekerheid van 

5% voor jaargemiddelde concentraties.

Een aantal TNO-meetpunten lag dicht bij de 

huidige MAN-lokaties. Omdat het weer in 2005-

2007 vergelijkbaar was met 2002, hebben we de 

MAN-metingen uit die jaren vergeleken met de 

TNO-resultaten.

De MAN-metingen komen dicht bij die van TNO, 

alleen zijn zij iets lager (zie fi guur). De enige 

locatie waar het MAN wat hoger uitpakt is S1, 

maar daar is de vergelijking minder betrouwbaar. 

S1 en S7 liggen ieder namelijk tussen twee TNO-

meetpunten die voor dit doel zijn gemiddeld. Bij 

S7 is de situatie echter zeer homogeen terwijl de 

concentratie rond S1 sterk varieert door nabije 

stallen en een bosrand.

De MAN-metingen zijn gemiddeld 5% lager dan 

die van TNO uit 2002 als we S1 buiten beschou-

wing laten. Dit verschil 

komt opmerkelijk goed 

overeen met de landelijke 

emissietrend tussen 2002 

en 2005-2007, eveneens een 

daling van 5%.

Deze onafhankelijke TNO-

metingen bevestigen onze 

verwachting dat de meeton-

zekerheid voor jaargemid-

delde concentraties enkele 

procenten bedraagt, en dat 

is beslist niet slecht voor 

deze eenvoudige meetme-

thode.

Hoe nauwkeurig is het meetnet?

TNO 2002 en MAN 2005-2007
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Verandert de 
ammoniakconcentratie?

Het meetnet is ruim vijf jaar in gebruik, en de 

metingen blijken dus behoorlijk nauwkeurig te 

zijn. Nu kunnen we nagaan of er in die vijf jaren 

veranderingen zichtbaar zijn. In de jaren negentig 

was de ammoniakconcentratie sterk gedaald door 

de genomen maatregelen. Zet die daling nog 

steeds voort?

Hiervoor hebben we de metingen gebruikt 

van alle 73 locaties die vanaf 28 februari 2005 

in bedrijf zijn; ruim de helft van het huidige 

meetnet. Omdat de metingen eind februari 

begonnen, slaan de berekende jaargemiddelden 

op de periode van maart tot en met februari van 

het volgende jaar.

De meetresultaten zijn in 3 clusters onderverdeeld:

- alle 73 locaties

-  24 sterk belaste locaties in de Peel, de Gelderse 

Vallei, de Achterhoek en Twente

- 19 locaties nabij ammoniakbronnen.

Gemiddeld over alle locaties is er weinig veran-

derd in de afgelopen vijf jaar (zie fi guur). Dat 

is ook volgens verwachting: de totale jaarlijkse 

ammoniakuitstoot in Nederland is sinds 2003 

vrijwel constant gebleven. Wel is er lokaal rond 

natuurgebieden extra beleid geweest in de 

periode 2005-2007, zoals verplaatsing en sanering 

van stalcomplexen en grondaankoop. Dit kan 

in sterk belaste situaties tot verbetering leiden. 

Inderdaad zien we dat de gemeten concentraties 

onder zulke omstandigheden wat zijn afgenomen.

Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld genomen in 

het Brabantse Peelgebied, waar de ammoniak-

concentraties al tientallen jaren het hoogste 

zijn van heel Nederland. In de Groote Peel zijn 

de concentraties van 2005 tot 2008 opmerkelijk 

sterk gedaald, al blijven ze nog tot de hoogste van 

Nederland behoren. Uit onze analyse blijkt dat 

de metingen in de Groote Peel vrijwel niet meer 

worden beïnvloed door bronnen in de onmiddel-

lijke nabijheid. De plaatselijke ammoniakuitstoot 

beïnvloedt nog wel de metingen uit de nabijge-

legen Mariapeel, en de afname daar is ook veel 

geringer.

De tijdsperiode is nog te kort en het aantal 

locaties te beperkt voor harde conclusies. Wel 

bevestigt het MAN het bestaande beeld van de 

algemene ammoniaktrend sinds 2005. Ook geeft 

het een indruk van de mogelijke effecten van 

lokale maatregelen. 

Trend Peelgebied
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