
Nieuwsbrief 7
Meetnet Ammoniak 
in Natuurgebieden

Inleiding
De vorige nieuwsbrief dateert van september 2010. In de 
tussentijd is er wel  het een en ander gebeurd.  
De financiering van het MAN is per 2011 overgegaan van 
het Ministerie van I&M naar het ministerie van EL&I. 
Daarbij kwam de opdracht het meetnet uit te breiden, dit 
met het oog op gebruik van de metingen in de PAS (zie 
verder). Dit is een mooie bevestiging van het belang van 
het meetnet! Deze nieuwsbrief staat uiteraard in het teken 
van de uitbreiding. Verder wordt er een nieuw symposium 
aangekondigd, is er een verslag uit het veld van Leo de 
Bruijn en worden nog enkele andere weetjes rond het 
MAN vermeld.

Symposium 2 maart 2012
Komend voorjaar is het alweer twee jaar geleden dat het 
laatste MAN-symposium werd georganiseerd. Hoog tijd 
dus om iedereen weer bij te praten. Dit symposium is 
traditiegetrouw op het RIVM-terrein in Bilthoven en zal 
plaatsvinden op 2 maart van 10 tot 4 uur. Iedereen die aan 
het meetnet bijdraagt of anderszins geïnteresseerd is in 
ammoniak, is van harte welkom. Het bijwonen ervan is 
gratis, wel graag vooraf aanmelden bij Mireye Schaafsma 
(mireye.schaafsma@rivm.nl 030-2748649).
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Deze nieuwsbrief informeert terreinbeheerders, overheden en onder-
zoekers over het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. Hierin 
werken RIVM en vele terreinbeheerders samen. Het meetnet geeft 
inzicht in het gedrag van ammoniak in de Nederlandse natuur.
Oude nieuwsbrieven: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/
Ammoniak/Meetnet_Ammoniak_in_Natuurgebieden 
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Het MAN nieuwe stijl

Hoewel in 2005 opgezet als een tijdelijk 
onderzoeksmeetnet, voorziet het MAN in 
een duidelijke informatiebehoefte onder 
natuurbeheerders, beleidsmakers en 
onderzoekers.
Binnen de “Programmatische Aanpak 
Stikstof” (PAS) van het Ministerie van EL&I 
gaat het MAN een duidelijke rol spelen. Het 
controleert of de berekende ammoniakbe-
lasting van ecosystemen wel klopt en het 
kan de effectiviteit van genomen maatre-
gelen volgen.
Aan de bestaande 31 Natura 2000-gebie-
den met 132 meetpunten zijn 20 nieuwe 
gebieden toegevoegd met 79 meetpunten. 
De zomer stond daardoor in het teken van 
allerhande voorbereidende werkzaam-

heden en vele veldbezoeken. Vanaf  
28 augustus (Zeeland en Limburg) en  
28 september (de rest van Nederland)  
zijn de metingen in de nieuwe gebieden 
begonnen.
Ook wordt ter verbetering van de kwaliteit 
op één locatie per gebied met drie samplers 
tegelijk gemeten. In praktijk betekent dit 
dat er maandelijks maar liefst 333 buisjes 
worden verstuurd en weer ontvangen. De 
tijd is voorbij dat we dit even in een paar 
uurtjes er tussendoor deden!
De uitstekende ondersteuning die wij 
krijgen van natuurbeheerders en vrijwil-
ligers, blijft ook nu onverminderd van 
vitaal belang. Gezien het toegenomen 
belang van het MAN zullen we alerter dan 
voorheen proberen om te gaan met uitval 
van metingen, bijvoorbeeld door ziekte 
van de verwisselaar.

Meetpunten MAN 2010
Duinen Terschelling 7
Duinen Vlieland 6
Duinen Zwanenwater  4
Kennemerland-Zuid 4
Meijendel 4
Voornes Duin 3
Bargerveen 3
Drentse Aa 4
Dwingelderveld 4
Fochteloërveen en Esmeer 4
De Borkeld / Elssenerveld 4
Buurserzand / Haaksbergerveen 6
Dinkelland 3
Sallandse Heuvelrug 6
Springendal en Mosbeek 2
Boetelerveld 2
Witte Veen 2
Korenburgerveen 3
Stelkampsveld 2
Wooldse Veen 3
Needse Achterveld 2
Veluwe 13
Bennekomse Meent 3
Ossendrecht 3
Kampina en Oisterwijkse bossen 4
Groote Peel 9
Mariapeel 6
Strabrechtse heide 8
Boschhuizerbergen 3
Sarsven en de Banen 2
Brunssumerheide 3

Nieuwe MAN-gebieden
Schiermonnikoog 6
Kop van Schouwen    4
Manteling van Walcheren    4
Oosterschelde      6
Van Oordt’s Mersken    3
Groote Wielen     3
Drents-Friese Wold 4
Leekstermeergebied 3
Vecht en Reggegebied    6
Wormer- en Jisperveld  4
Eilandspolder 3
Oostvaardersplassen 4
Nieuwkoopse Plassen 3
Oostelijke Vechtplassen     3
Naardermeer 2
Biesbosch      3
Loonse & Drunense Duinen 4
Maasduinen      5
Meinweg      3
Geuldal      3
Sint Pietersberg & Jekerdal   3

Waarom de MAN-uitbreiding?
Het MAN was oorspronkelijk opgezet om de nauwkeurig-
heid te onderzoeken van berekende concentraties in 
Natura 2000-gebieden op een voor ammoniak gevoelig 
bodemtype. Dat waren in 2005 5 MAN-gebieden in de 
duinen en 12 op de hogere zandgronden in het oosten en 
zuiden. In de eerste jaren erna werd het MAN uitgebreid 
naar 31 gebieden in diezelfde delen van Nederland.
De berekeningen met het model OPS bleken goed 
overeen te komen met de metingen, dit met uitzondering 
van de kust. Een nadere analyse gaf wel aan dat ook 
landinwaarts afwijkingen voorkwamen, en hierin lag een 
belangrijke reden voor de uitbreiding.

In het bijgevoegde kaartje is een te hoge 
berekende waarde weergegeven met de kleur 
groen, te laag is rood en een afwijking van 
minder dan 10% is geel. De grootte van de 
bolletjes geeft de hoeveelheid gemeten 
ammoniak weer.
Opvallend is dat in grote delen van Nederland 
de berekening systematisch te hoog of te laag 
uitvalt. Dat riep verschillende vragen op. De 
gemeten concentratie is in het Waddengebied 
enkele malen hoger dan berekend, vooral aan 
de wadzijde. Hoe zit dit dan rond de hiermee 
vergelijkbare getijdenwateren in Zeeland, 
waar geen enkele meting beschikbaar is?  
De situatie in de zeeklei- en veen-weide-
gebieden is eveneens onduidelijk.
Deze vragen waren de reden voor de uitbrei-
ding van het MAN. Met de nieuwe opzet wordt 
Nederland als geheel veel beter gedekt. Veldbezoek: essentieel

voor de kwaliteit
Ammoniak is een agressieve stof die 
bijzonder snel uit de lucht weg 
reageert, waardoor de concentratie 
sterk afhangt van plaatselijke 
omstandigheden. Daardoor staat of 
valt de kwaliteit van het meetnet met 
veldkennis en met de juiste omstan-
digheden rond elke meetlocatie.  
Om deze reden worden de betrok-
ken natuurgebieden minstens eens 
per twee jaar bezocht. Deze veldbe-
zoeken hebben een drieledig doel:
• het informeren van de betrokken 
beheerders en medewerkers over de 
meetresultaten, 
• het combineren van de kennis 
binnen het MAN-team met die van 
de mensen in het veld,
• het inspecteren van de omstandig-
heden rond de meetlocaties.

Oorspronkelijk was Schiermonnikoog niet 
opgenomen in de uitbreiding van het MAN; 
er zijn ten slotte al twee waddeneilanden 
met een uitstekende set MAN-meetpunten: 
Vlieland en Terschelling.  
Otto Overdijk van de Vereniging Natuur-
monumenten heeft echter geld beschik-

baar gesteld om ook op Schier te gaan 
meten, vooral gedreven door zorg over de 
invloed van agrarische activiteit op de 
unieke natuur daar. Wij zijn blij met deze 
toevoeging aan het MAN, omdat hiermee 
in het noordoosten de dekking van het 
meetnet wordt verbeterd.

Schiermonnikoog: een buitenbeentje

De Logt revisited
De op pagina 4 door Leo genoemde sanering van stallen in De Logt werd al 
genoemd in Nieuwsbrief 4. Inmiddels laat de meetreeks duidelijk het effect van de 
sanering zien. De concentraties nabij de stallen waren voorheen 2 tot 3 keer hoger 
dan de metingen dieper in de natuur. De sanering is herkenbaar door de steile piek 
in het midden van de figuur. Erna zijn de concentraties aan de rand tot twee keer zo 
hoog als dieper in Kampina, maar soms ook nauwelijks hoger. Dieper in de natuur 
was het effect van de sanering overigens te klein om te kunnen herkennen.

0

1

2

3

 2005
jun sep dec

 2006
jun sep dec

 2007  2008  2009  2010

ammoniak De Logt / ammoniak elders

Sanering stallen De Logt juni 2007

jun sep dec jun sep dec jun sep dec

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden 2005-2011

 Gebieden 2005
 Uitbreiding 2006-2008
 Uitbreiding 2011
 Eigen financiering

Alpha’s in de duinen

De gemeten concentraties in de duinen zijn 
voor Nederlandse begrippen erg laag, maar 
wel zijn zij tot enkele malen hoger dan 
berekend. Schiet de berekening tekort,  
of zijn de MAN-metingen bij zulke lage 
concentraties minder goed?
Om deze vraag te beantwoorden wordt er 
gedurende een jaar in de duinen gemeten 
met zogenaamde alpha-samplers. Deze 
bemonsteringsbuisjes zijn gebaseerd op 
hetzelfde meetprincipe als de MAN-
samplers, maar zij vangen meer ammoniak 
in. Zij kunnen daardoor lage concentraties 
nauwkeuriger meten, zoals die aan de kust.
De alpha’s hangen onder een beschermen-
de ‘schotel’, naast de MAN-samplers. In 
totaal zijn er 12 locaties in Meyendel (3), 
het Zwanenwater (3) en Terschelling (6).  
De metingen zijn op 28 september gestart.
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Verslag uit het veld
Leo de Bruijn (Natuurmonumenten)

Bijna drie jaar geleden ging de eerste terreinbeheerder van het MAN met pensioen: 
Frits van Wijngeeren. Dit najaar volgen twee beheerders uit het eerste uur zijn voor-
beeld: Herman Linde (Staatsbosbeheer Veluwe) en Leo de Bruijn (Natuurmonumenten 
Midden-Brabant). Het MAN-team wil hen heel hartelijk bedanken voor hun inzet van 
de afgelopen zeven jaar, en wij wensen hen een fijne nieuwe levensfase toe. Herman 
heeft al eerder een prachtig stukje geschreven in Nieuwsbrief 3, hier volgt een impres-
sie van Leo’s veldwerk onder de titel “Ammoniak snuiven op Kampina”.

Op verzoek van Erik Noordijk wil ik graag 
een reactie schrijven over mijn ervaringen 
met de ammoniakcontroles op Kampina in 
Noord-Brabant.
Dat er controlebuisjes moesten komen te 
hangen, leed geen twijfel. Het was en is te 
belangrijk om de ammoniakconcentratie te 
meten en te weten in een van onze 
terreinen.
Ruim 6 jaar geleden is het nu al weer, dat 
we er de eerste metingen gingen verrich-
ten. Het was al snel duidelijk dat er nog 
veel te veel ammoniakuitstoot is boven 
Kampina, met alle gevolgen van dien. De 
grassen tieren er welig! Voor de heide van 
Kampina is dat niet zo bevorderlijk. 
Jaarlijks moet er veel werk verzet worden 
in beheer om de heide, met al zijn 
kruidensoorten, open te houden. Maaien, 
plaggen en begrazing door koeien en 
paarden is nodig om het pijpenstrootje 
onder controle te houden. Niet alleen voor 
de flora en de fauna maar zeker ook voor 
ons mensen, om er landschappelijk van te 
kunnen genieten!

Vier buisjes werden er opgehangen, 
waarvan een in de buurt van ons 
Beheerkantoor aan de Logt in Oisterwijk.  
In de nabijheid stond een boerderij met 
vleesvarkens. Dat was wel te merken! 
Donker rood kleurde de locatie! In juni-juli 
2007 vond er een sanering plaats van de 
boerderij. Toen werd het anders! De grafiek 
gaf al snel een dalende trend aan (zie 
pagina 3). 
Mijn verdere ervaringen? Het verwisselen 
van de buisjes moet maandelijks gebeuren 
en dus maak je zo na al die jaren nog al wat 
soorten weer mee. Warm weer, koud weer, 
nat weer. Maar ook zeer warm weer, 
extreem koud weer, en poedelnat weer! En 
ook dan moet er gewisseld worden! Laat ik 
het er maar op houden dat het soms 
puffen was, vloeken, omdat je weer een 
laars vol schepte met water…. Maar ook 
wel in jezelf lachen als je door de sneeuw 
ploeterde en je uitgleed zodat je languit in 
de sneeuw lag…..
Maar je weet waar je het voor doet. Het is 
bewijsmateriaal om de overheid er van te 

overtuigen dat er nog het nodige moet 
veranderen om ons leefklimaat te 
verbeteren. En je moest nu naar buiten van 
de computer vandaan. En dan is het fijn om 
weer buiten te zijn!
In juni is Erik weer in Midden-Brabant 
geweest om locaties te plannen en te 
bezoeken voor nog een netwerk met 
buisjes op de Loonse en Drunense Duinen.
Inmiddels staat mijn opvolger, Erwin de 
Hoop, klaar om het stokje van me over te 
nemen. Ik ga er in oktober mee stoppen en 
ga gebruik maken van de VUT. Het kan wel 
na 32 jaar werkzaam te zijn geweest bij 
Natuurmonumenten.
Ik wens Erwin veel succes toe. Verder wil ik 
Erik Noordijk bedanken voor zijn onder-
steuning maar zeker ook voor het sociale 
contact, zijn luisterend oor als ik vragen 
had en de interessante bijeenkomsten al 
die jaren. Verder wil ik ook collega Ad van 
Poppel en Ad van den Langenberg 
bedanken die me wel eens vergezelden op 
de wisseldagen.


