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Meetnet Ammoniak 
in Natuurgebieden

Inleiding
Sinds de vorige nieuwsbrief van eind 2011 is er weer veel 
gebeurd rond het MAN, en dan vooral in de duinen.
Deze editie kan daardoor met recht een “duinennummer” 
worden genoemd. Er wordt bericht over het recente 
MAN-onderzoek in de duinen, over daarop aansluitende 
beleidsbeslissingen en een uitbreiding van het meetnet in 
de duinen. Het verslag uit het veld is dit keer van Jan 
Huneman uit Terschelling.

Op 2 maart 2012 was er weer een MAN-symposium, 
waarvan verderop verslag wordt gedaan. De metingen van 
de in 2011 toegevoegde gebieden zijn nog in bewerking. In 
de volgende nieuwsbrief zal u daarover geïnformeerd gaan 
worden.

Door het vele onvoorziene werk is de achtste nieuwsbrief 
pas laat tot stand gekomen. Er wordt naar gestreefd om de 
nieuwsbrief wat vaker uit te brengen.
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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/man 
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Hoe loopt het vernieuwde MAN?
In de nazomer van 2011 is het meetnet uitgebreid met ruim 20 gebieden, dit om de 
ruimtelijke dekking vooral 
in West- en Noord-
Nederland te verbeteren. 
De aantallen sampler-
buisjes, contacten 
enzovoorts zijn daarmee 
ongeveer verdubbeld, en 
dat is te merken. Een enkel 
gebied uitgezonderd is de 
start goed verlopen en 
loopt de maandelijkse 
verwisseling ook goed, met 
dank aan de vele mensen 
die door weer en wind iedere keer de buisjes verwisselen! Wel is te merken dat 
privatisering de kwaliteit van de postverzending geen goed doet. Vroeger wist je vrijwel 
absoluut zeker dat verzonden post de volgende dag op de bestemde plek aankwam. Dat 
ligt nu wel anders, soms duurt dit een aantal dagen. De samplerbuisjes worden daarom 
nu vrij vroeg opgestuurd, ongeveer een week voor de 28ste. Hoewel het soms voorkomt 
dat ze dan nog niet op tijd aankomen, is nog eerder opsturen onwenselijk. De buisjes 
hebben namelijk een houdbaarheid van twee maanden en worden in Engeland 
vervaardigd en geanalyseerd. Zoals het nu is geregeld, komen ze nog net op tijd aan voor 
de analyse. Een snelle terugzending na de verwisseling in het veld is daarom, zoals vaker 
benadrukt, van belang.

Alpha-resultaten  
in de duinen
De gemeten ammoniakconcentraties 
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 concen-
traties minder goed?

Om deze vraag te beantwoorden is 
er gedurende een jaar in de duinen 
gemeten met zogenaamde alpha-
samplers. Deze bemonsterings- 
buisjes zijn beter geschikt voor het 
meten van lage concentraties, zoals 
aan de kust.
Een eerste evaluatie in het afgelo-
pen voorjaar liet zien dat de MAN-
metingen en de alpha’s doorgaans 
goed met elkaar overeenkomen, ook 
bij lage concentraties. 

Duidelijk is dat de verschillen zo 
beperkt zijn, dat het verschil tussen 
model en meting eerder gezocht moet 
worden in de modelberekeningen
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Symposium 2 maart 2012

Het symposium van 2 maart was weer 
goed bezocht door zowel wetenschappers, 
beleidsmakers als mensen uit het veld.
Naast een uitleg over de ecologische 
effecten van ammoniak en verschillende 
presentaties met resultaten van het MAN, 
waren er ook lezingen rond de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

waar het MAN nu onderdeel van is. Verder 
waren er interessante bijdragen over 
Vlaanderen en het Nederlands-Duitse 
grensgebied bij het bargerveen, naast een 
presentatie over het meten van de droge 
depositie van ammoniak. Indien gewenst 
kunnen de presentaties worden 
toegestuurd.
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Brand geeft weinig 
ammoniakuitstoot.

Tijdens bos- of heidebrand komen 
grote hoeveelheden stoffen vrij in de 
atmosfeer. In de literatuur wordt wel 
gemeld dat er dan ook behoorlijke 
hoeveelheden ammoniak kunnen 
vervluchtigen. Laat het meetnet dit 
ook zien?

In juli 2010 was er een grote 
heidebrand op de Strabrechtse 
Heide, direct naast een MAN-
meetpunt. 200 ha heide en bos ging 
in vlammen op, en de brand 
smeulde nog dagen na. Er was een 
sterke rookontwikkeling en op de 
tweede dag van de brand voerde de 
wind de rook over enkele andere 
MAN-punten. Gemiddeld over de maand juli zijn deze locaties echter niet merkbaar 
verhoogd ten opzichte van de andere meetpunten.

Op kleinere schaal was er ook een brand in april 2007 in De borkeld. De rook daarvan 
ging direct over zeer nabijgelegen MAN-meetpunten. Ook daar was er geen merkbare 
verhoging aanwezig in de maandgemiddelde meetwaarden. Het lijkt er dus op dat 
brand geen grote bron van  ammoniak vormt. 

Duinenbijtelling
De conclusie is nu dus dat het rekenmodel 
voor de PAS, AERIUS, vrijwel zeker een te 
lage stikstof-belasting voor de kuststrook 
berekent. De reden hierachter is dat de zee 
zelf zeer waarschijnlijk een bron van 
ammoniak is. Dit wordt nu verder 
onderzocht, komend voorjaar zal hierover 
een rapport verschijnen.
Vanuit het ministerie van EZ (voorheen 
EL&I) werd daarop meteen de vraag 
gesteld hoe ver het rekenmodel ernaast zal 
zitten, om zo een inschatting te maken 
hoeveel stikstofdepositie bij de modelbe-
rekening opgeteld moet worden. Dit heeft 
geresulteerd in een ‘Notitie 
Duinenbijtelling’. 
Deze geeft globaal aan hoeveel stikstofde-
positie bij de modelberekening moet 
worden opgeteld om model en meting met 
elkaar in overeenstemming te krijgen.

In de meeste natuurgebieden gaat het om 
400 mol per hectare extra stikstof. Dat is 
een belangrijk verschil. In veel kustnatuur 
is de stikstofdepositie iets als 700 mol/ha 
per jaar, en dat is ook ongeveer de 
maximale hoeveelheid die veel kwetsbare 
duinnatuur kan verdragen. Komt daar dan 
400 mol extra stikstof bovenop, dan 

kunnen bijvoorbeeld grassen de oorspron-
kelijke vegetatie gaan verdringen. Dat is 
ook wat je in veel duingebieden ziet 
gebeuren.
Hiermee is wel duidelijk dat het MAN 
informatie aandraagt die wezenlijk is voor 
de PAS.

MAN-uitbreiding  
langs de kust

Daarnaast werd duidelijk dat het MAN nog 
niet alle noodzakelijke informatie kan 
leveren.
Een groot vraagteken ligt bij de Zeeuwse 
wateren. De metingen vanaf september 
2011 langs de Oosterschelde laten zien dat 
ook daar een even groot gat aanwezig is 
tussen model en meting. De vraag is hoe 
dat ligt bij de andere Zeeuwse wateren. Ook op andere plekken langs de kust zijn er nog 
belangrijke hiaten in het MAN. Daarom is het MAN vanaf 28 november voor een jaar 
uitgebreid met meetpunten op Texel en in het Noord-Hollands Duinreservaat, langs het 
Haringvliet, de Volkerak, de Grevelingen, de Westerschelde en in Yerseke Moer. Daarnaast 
zijn in enkele al bestaande MAN-gebieden, vooral langs de kust, enkele aanpassingen 
doorgevoerd. Het aantal Natura 2000-gebieden in het MAN komt daarmee nu op 60,  
met in totaal 236 meetpunten.



Verslag uit het veld

Vier jaargetijden buisjes wisselen 
op de Boschplaat
Jan Huneman (Staatsbosbeheer)

Dit keer een verslag uit een wel zeer bijzonder gebied; de Boschplaat op Terschelling. 
Jan Huneman trekt er elke maand op uit, getij, ijs en weder dienende..
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Als vrijwillige vogelwachter bij Staats- 
bosbeheer op Terschelling met als 
werkgebied het Europese Natuurmonu- 
ment de boschplaat, wissel ik maandelijks 
de 6 ammoniakbuisjes die zich allemaal in 
dit natuurmonument bevinden. De 
boschplaat is een prachtig dynamisch 
natuurgebied waarbij elk jaargetijde z’n 
eigen karakter heeft qua landschap, weer 
en bewoners. Twee ammoniakmeetpunten 
staan in the middle of nowhere, bij de 
droogvallende platen van de Waddenzee 
net voor en voorbij de Tweede Duintjes. 
Naast de Tweede Duintjes bevindt zich een 
grote kolonie mantel- en zilvermeeuwen 
en aan de andere kant van de duintjes is 
het broedgebied van de lepelaars.
Dit belangrijke broedgebied ‘De bosch-
plaat’ moet met zorg betreden worden en 
is afgesloten voor het publiek van 15 maart 
tot 15 augustus. In deze afgesloten periode 
moet ik elke maand weer goed afwegen 
hoe en wanneer ik de buisjes wissel om de 
vogels niet te verstoren, dit gaat dan in 
overleg met collega’s van Staatbosbeheer 
en zoveel mogelijk in combinatie met 
andere werkzaamheden om het gebied zo 
min mogelijk te betreden. Met hoogwater 
is het een HVP gebied (hoogwater 
vluchtplaats) en is het sowieso uitgesloten 
die kant op te gaan. Dus ik moet de buisjes 
altijd wisselen met laag water. Mijn auto 
zet ik bij de tweede vogelwachtershut op 
de duinen bij paal 22 en ga dan verder te 
voet richting Waddenzee, een wandeling 

van ongeveer 3 kwartier door ruig terrein 
waarbij ik ook een diepe droogvallende 
slenk moet oversteken. Voorjaar: In het 
voorjaar gonst de hele boschplaat van 
vogelgeluiden en wanneer ik in de richting 
van de mantelmeeuwen loop komen ze mij 
massaal uitschelden. De volgende keren 
raken ze steeds meer gewend aan m’n 
groene boswachters-kleding ... veilig ... en 
keert de rust snel terug. Wanneer de 
meeuwen eieren hebben is het een heftige 
onderneming de twee buisjes te wisselen, 
het zijn ervaren piloten en ze komen dan 
ook regelmatig onverwachts in duikvlucht 
mijn pet van het hoofd stoten. Natuurlijk 
juist op het moment als ik even niet oplet 
tijdens het verwisselen van de rubberen 
doppen. Zomer: In de zomer is de 
boschplaat één groot kleurenspektakel 
met grote vlakken paars lamsoor doorsne-
den met zilvergrijze velden zeealsum. En 
langs de oevers van de vele slenken en op 
de droogvallende platen van de Wadden-
zee is het één groot eetfestijn om alle 
jonge vogels te kunnen voeden. Ik moet 
dan heel voorzichtig door de kwelders 
lopen en goed oppassen dat ik niet op de 
jonge vogels ga staan, want ze verschuilen 
zich bij gevaar onder de pollen. Vanaf half 
juli worden de dazen actief en vooral met 
warm broeierig weer vliegen er miljoenen 
van deze bremzen over de boschplaat. De 
buisjes moeten dan gewisseld worden met 
dichtgebonden lange broek, laarzen aan, 
jas dicht en pet op. En dan nog presteren 

ze het door je broek heen te bijten. 
Herfst: Storm en hoge waterstanden 
nemen nu bezit van de plaat. De bewoners 
van de zomer zijn weer vertrokken en de 
doortrekkers uit het hoge noorden nemen 
nu hun plaats in om te fourageren. Tijdens 
een zware storm met springvloed kan de 
hele plaat onder water komen te staan en 
zijn de buisjes niet meer te bereiken. Ik 
moet dan zeker 2 dagen wachten voordat 
het terrein weer begaanbaar is, de auto 
moet ik dan aan het begin van de plaat 
neerzetten en voor het wisselen van alle 
buisjes moet ik zeker een dag uittrekken. 
Winter: Een groot deel van de winter is 
het dezelfde situatie als in de herfst. Maar 
als het gaat sneeuwen en vriezen dan is het 
net een poolvlakte met grote ijsschotsen, 
en de toegangswegen naar de plaat zijn 
dan onbegaanbaar voor de auto ook al is 
het een 4WD. In die koude dagen moet ik 
goed voor-bereid zijn qua kleding en 
materiaal en vooral niet vergeten een GPS 
mee te nemen om bij invallende mist de 
auto terug te kunnen vinden. In de warme 
auto zet ik de rubberen dopjes van de 
buisjes al helemaal omhoog, want met die 
kou en met handschoenen aan is het 
anders onmogelijk de dan stijve rubberen 
doppen los te krijgen. Het wisselen van de 
ammoniakbuisjes is voor mij elke maand 
weer een nieuwe belevenis in een prachtig 
ongerept natuurgebied. 


