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Inleiding
Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief weer veel ontwikkelingen 
te melden rond het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. 
De verandering in de tijd is nader bestudeerd, er is meer in 
detail gekeken naar de nieuwe metingen sinds de grote 
uitbreiding in 2011, en het MAN wordt alweer met een aantal 
nieuwe lokaties uitgebreid. Deze onderwerpen worden 
verderop kort besproken.
Veel hiervan is al aan de orde gekomen tijdens het MAN-
symposium van 27 november 2014, waarvan u hier een 
verslag aantreft. Ook is er weer een “Verslag uit het veld”,  
dit keer door Jan Manders van Staatsbosbeheer.

Vijfde MAN-symposium
Bijna 70 mensen schreven zich in voor het symposium van 27 
november 2014, de belangstelling kende daarmee een 
record. Meerdere malen riepen de presentaties ook boeiende 
discussies op. Duidelijk is dat de ammoniakmetingen in de 
belangstelling staan. Zoals ook tijdens eerdere symposia, 
bestond het bezoek voor een groot deel uit natuurbeheer-
ders en vrijwilligers, maar daarnaast ook uit wetenschappers 
en beleidsmakers.

Er waren lezingen rond de ecologische effecten van ammo-
niak, de PAS, andere ammoniakmetingen, o.a. uit België, en 
uiteraard presentaties rond het MAN zelf. De presentaties 
zijn verstuurd naar alle genodigden voor het symposium, 
indien gewenst kunnen deze worden toegestuurd.
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Trend ammoniak 
In de vorige nieuwsbrief werd al gemeld dat de 
ammoniakconcentratie vanaf het begin van de 
MAN-metingen niet merkbaar is gedaald. De MAN-
metingen (2005-2013) zijn nu gecombineerd met 
ammoniakmetingen in het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit van het RIVM (1993-2013), wat een 
totaalbeeld geeft van de ammoniaktrend in 
Nederland. Het jaar 2013 blijkt wel iets lagere concen-
traties te tonen dan de twee jaar ervoor, maar ten 
opzichte van een aantal jaren terug  
is de concentratie niet dalend, dit in tegenstelling tot 
de emissie van ammoniak in Nederland.

Verdere informatie hierover is te vinden in het 
Compendium voor de leefomgeving  
(http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl).
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Uitbreiding MAN 2015
Omdat de gemeten ammoniaktrend afwijkt van de 
gerapporteerde uitstoot van ammoniak, is er analyse 
uitgevoerd door de CDM (Commissie Deskundigen 
Meststoffenwet). De voorlopige conclusie luidt dat er veel 
mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de geconstateerde 
afwijkingen.

Een van de mogelijke oorzaken is, dat Nederland niet 
geheel gelijkmatig wordt gedekt door het MAN. De 
bijgevoegde kaart laat per meetlocatie de omvang van het 
gebied zien waarbinnen de ammoniakuitstoot 50% 
bijdraagt aan de concentratie op die meetlocatie. 
Eenvoudiger gesteld: de grootte van de cirkels geeft een 
indruk van de omvang van het gebied waarbinnen de 
ammoniakuitstoot door de meetlocaties wordt gevolgd.  
De MAN-meetpunten zijn groen weergegeven en de 
meetpunten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van 
het RIVM geel. De achtergrond van de kaart geeft in kleur 
de omvang van de ammoniakuitstoot weer.
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Duidelijk is dat er gebieden zijn waarvan de ammoniak-
uitstoot niet wordt gevolgd door de metingen. Vooral in de 
gebieden met veel melkveehouderij zijn weinig MAN-
meetlocaties aanwezig en ook “ziet” het MAN wat minder 
de ammoniak tengevolge van de aanwending van dierlijke 
mest. Om deze reden is het MAN vlak voor de jaarwisseling 
uitgebreid met 10 locaties in regio’s die niet door metingen 
gedekt worden. Dit zijn de paarse bolletjes in de kaart. 

Deze nieuwe locaties zijn geplaatst in natuurgebieden die 
het meest geschikt zijn voor het opvullen van de gaten in 
het meetnet. Dit zijn in de regel geen Natura 2000-gebieden, 
dit in tegenstelling tot de reeds bestaande MAN-locaties.

Nieuwe metingen in Zeeland
Modelberekeningen zijn een belangrijk onderdeel in 
de besluitvorming binnen de PAS. In 2013 is een 
nieuwe rekenmethode toegevoegd aan het bestaan-
de instrumentarium om daarmee de berekening van 
de ammoniak concentraties langs de kust te verbete-
ren. De nieuwe methode werd verwacht minder goed 
te werken bij de grote wateren in Zeeland en moge-
lijk ook bij het IJsselmeer (Nieuwsbrief 9).

Om deze reden werden twee jaar geleden 20 nieuwe 
(tijdelijke) meetpunten langs de kust ingericht, vooral 
in de omgeving van de Zeeuwse wateren. Wat zien 
we nu op deze nieuwe lokaties?
Het rekenmodel blijkt vrijwel overal in Nederland goed 
te presteren voor het jaar 2013; de meting ligt steeds 
binnen een bandbreedte van ongeveer 20% rond de 
modelberekening. In Zeeland en bij het IJsselmeer 
wordt echter duidelijk meer ammoniak gemeten dan 
het rekenmodel verwacht, met uitzondering van het 
duingebied en het Verdronken Land van Saeftinghe. 

De gemeten concentratie is vaak de helft hoger en op 
sommige plaatsen 2 tot 3 keer hoger dan berekend. 
Vooral in de nabijheid van slikken, waar mogelijk 
ammoniak verdampt, is de ammoniakconcentratie 
vaak verhoogd. Vanwege deze resultaten worden de 
aanvullende metingen in Zeeland de komende jaren 
voortgezet. 
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Verslag uit het veld:  

De Strabrechtse Heide
Jan Manders (Staatsbosbeheer) 

Zo rond de 28e van de maand vormt het wisselen van de ammoniakbuisjes 
een vast onderdeel van mijn monitorings werk evenals gedrags codes en het 
opnemen van water standen. 

Op de Strabrechtse Heide bevinden 
zich meerdere locaties waar deze 
buisjes hangen. De Strabrechtse en 
Lieropse heide ligt in de driehoek 
Heeze, Someren en Geldrop-Mierlo en 
is met ruim 1700 ha het grootste 
aaneengesloten heidegebied van 
Brabant. Voor een belangrijk deel is dit 
in beheer bij Staatsbosbeheer.

De laatste dagen van de maand heb ik 
een vol programma. Behalve de 
genoemde wisseling neem ik ook in 
drie gebieden de waterstanden op. Dat 
betekent veel rijden en nog meer 
lopen. Het is meestal prettig routine-
werk. De heide is geen kaart met 
vakafdelingen en subdoeltypen maar 
een prachtig landschap met een 
afwisseling van hoog, laag, nat en 
droog, vennen, stukken zandverstui-
ving en oude jeneverbessen. Een palet 
van natuur en cultuurhistorie, een 
prachtige werkplek.

Mijn eerste stop ligt in een schapenras-
ter; een kortbegraasd uniek stukje 
biotoop met open rendiermos, 

klokjesgentiaan en bv. diefmiertjes. Als 
ik het buisje gewisseld heb, vertrek ik 
naar nummer twee op zo’n kilometer 
afstand. Nadat ik de schaapkooi aan 
De Plaetse gepasseerd ben, sla ik 
rechtsaf een brandstrook op, bedoeld 
om bij heidebranden het vuur te 
kunnen stoppen of af te remmen.

De Strabrechtse heide is rijk aan wilde 
bijensoorten en is mede daarom 
uitgeroepen tot insectenreservaat. In 
de periode dat het insectenleven uit 
zijn voegen barst, laat ik de auto staan 
en ga te voet. Ik passeer grote kolonies 
grijze zandbijen die profiteren van de 
hoge temperatuur op deze zanderige 
strook. Hier kun je ook de pluimvoetbij 
vinden en de heidezijdebij en met wat 
geluk vind je de bastaardzandloopke-
ver of zelfs de boszandloper. 

Prachtige jeneverbessen accentueren de 
openheid en een oude vliegden boven 
op een zandkop markeert de plaats waar 
ik de heide in moet. De berk waar de 
buisjes aan hangen, is op zijn retour en 
zal binnenkort wel instorten. 

In deze open ruimte wordt het zoeken 
naar een alternatief.
Op weg naar mijn derde locatie neem ik, 
via een route die me kris kras over de 
heide brengt, een aantal watermeet-
punten op. Het duurt dus even voor ik 
daar ben. Een prachtige plek aan de 
rand van een zandverstuiving. Bij de 
grote brand in 2010 is vlakbij 150 ha 
bos- en heidegebied in vlammen 
opgegaan. Door van de nood een deugd 
te maken, heeft Staatsbosbeheer hier 
het areaal zandverstuiving flink uit 
kunnen breiden. 

De boom waarnaar ik op weg ben, 
staat op een plek waar de brand aan 
voorbij is geraasd. Een plek met een 
rijke korstmossenvegetatie. Hier vind 
je bijvoorbeeld stuifzandbekertje en 
hamerblaadje. Het paadje dat ik 
gebruik is smal en werkt als een wissel. 
Een wissel voor de wisseling zeg maar.
Als ik de buisjes in de retourenvelop 
heb gestopt, verlaat ik de heide via een 
zandweg die me o.a langs het Beuven 
voert op weg naar mijn andere 
meetwerk.
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Contact:  
 
erik.noordijk@rivm.nl  
Tel: 030-2742887  
 
dorien.lolkema@rivm.nl  
Tel 030-2744258

Deze nieuwsbrief informeert terreinbeheer-
ders, overheden en onderzoekers 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
website Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden
http://man.rivm.nl
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