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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 

Inleiding
Na de uitbreidingen van de afgelopen jaren stond het werk 
aan het MAN in 2013 in het teken van borging en vernieu-
wing, zowel infrastructureel als inhoudelijk. Daarnaast 
waren er extra werkzaamheden rond de kustgebieden. We 
laten u graag hierin meekijken. De communicatie heeft 
echter noodgedwongen op een lager pitje gestaan door de 
vele activiteiten, vandaar het late tijdstip waarop deze 
nieuwsbrief uitkomt.
Voor wie meer wil weten: op donderdag 27 november 2014 
wordt weer een symposium georganiseerd rond het MAN. 
De doelgroep voor dit symposium is breed en bestaat uit 
terreinbeheerders, veldmedewerkers, vrijwilligers, 
wetenschappers en beleidsmakers. U ontvangt hiervoor 
nog een uitnodiging.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/A/Ammoniak/Meetnet_Ammoniak_in_Natuurgebieden


De MAN-website
De MAN-website is geheel vernieuwd! Op 
27 maart is de nieuwe website online 
gegaan. Op deze website vindt u een 
compleet overzicht van de MAN-gebieden 
met daarnaast specifieke informatie per 
gebied, zoals een grafiek met de meet-
waarden voor ieder gebied en de trend in 
de tijd. De 3-maandsgemiddelde en 

jaargemiddelde ammoniakconcentraties 
zijn voor alle locaties te downloaden. De 
gebiedsrapportages die terreinbeheerders 
sinds 2012 ontvangen, zullen in de 
toekomst in aangepaste vorm ook via de 
website beschikbaar komen. Hiermee 
hopen wij de informatievoorziening 
richting u te verbeteren. Tevens voorziet 

het in de monitoringsbehoefte van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
waarvan het MAN onderdeel is. Hierbij is 
een afbeelding van de startpagina 
weergegeven inclusief een vervolgpagina 
van de Mariapeel. De vernieuwde site is te 
bezoeken onder www.man.rivm.nl.

Verandert de ammoniakconcentratie in de loop van de tijd?
Volgens de emissieramingen daalt de ammoniakuitstoot in 
Nederland sinds de jaren negentig, zij het in de afgelopen tien 
jaar wat minder uitgesproken. Dat de emissies blijven dalen is van 
belang; niet alleen verbetert daarmee de situatie voor de natuur, 
ook schept het ruimte voor uitbreiding van activiteiten waarbij 
stikstofcomponenten (zoals ammoniak) geëmitteerd worden. Dit 
vormt de kern van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Is deze daling terug te vinden in de metingen? Langs de kust fluc-
tueren de metingen sterk van jaar tot jaar, dit zonder een duidelijk 
patroon erin. De concentraties blijven daar ongeveer gelijk. In het 
binnenland is het beeld van jaar tot jaar veel gelijkmatiger. Een 
daling daarin is echter niet zichtbaar. In de periode 2005-2010 is 
er vrijwel geen verandering, na 2010 is de gemeten ammoniak-
concentratie gemiddeld eerder iets toegenomen.
De weergegeven trend weerspiegelt het gemiddelde over 
Nederland. In bepaalde gebieden kunnen er afwijkingen zijn. 
In het oosten van Drenthe, Twente en de Achterhoek stijgen de 

concentraties meer dan elders.
Er zijn nog geen voor de hand liggende verklaringen voor deze 
toename. Het weer kan van invloed zijn op de variatie van jaar tot 
jaar, maar uit een eerste onderzoek komt naar voren dat het weer 
de waargenomen toename niet verklaart. In de komende 
maanden wordt hier verder naar gekeken.
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Wat laten de nieuwe 
meetlocaties zien?
De metingen over 2012 geven voor het 
eerst een totaalbeeld van Nederland, 
daarvoor ontbrak het hele zeeklei- en 
veenweidegebied. De metingen zijn hier 
gepresenteerd in een kaart met per 
natuurgebied het gemiddelde van alle 
meetlocaties over 2012. Op het eerste 
gezicht levert dit het bekende beeld uit de 
ammoniakberekeningen op: hoge 
concentraties ammoniak in delen van 
Brabant, de Achterhoek en de Gelderse 
Vallei, lage concentraties direct langs de 
kust en vrij gemiddelde concentraties in het 

westen en noorden.
Er is wel een discrepantie tussen metingen 
en modelberekeningen langs de kust. De 
gemeten concentraties zijn daar laag, maar 
wel tot enkele malen hoger dan berekend. 
Dit verschil is al eerder geconstateerd en er 
is een studie hierover uitgevoerd, waarover 
verderop meer. Wat verder opvalt zijn de 
zeer geringe verschillen in gemeten con- 
centraties langs de kust, dit met uitzonde-
ring van Schiermonnikoog. Op dat eiland 
zijn de meetwaarden duidelijk hoger, 
vooral in de nabijheid van de veehouderij 
daar.

Er is een grote ruimtelijke variatie in de 
ammoniakconcentratie op de zandgronden 
in oost- en zuid-Nederland, zie bijvoor-
beeld het verschil tussen de vrij lage 
gemiddelde waarde van de Veluwe en de 
veel hogere waarde in de direct ten 
zuidwesten ervan gelegen Bennekomse 
Meent. Daar wordt de hoogste waarde van 
het meetnet gemeten; 13 µg/m3. Vrijwel 
dezelfde variatie wordt teruggevonden in 
de berekende waarden van de zandgron-
den. De oorzaak ervan ligt in emissies van 
ammoniak in de regio. Lagere concentraties 
worden namelijk gemeten in natuurgebie-
den in een minder intensieve agrarische 
omgeving en in grotere natuurgebieden, 
waar de emissies verder van de meet- 
punten af plaatsvinden.

Rapportage over de duinen
Het is al eerder opgemerkt dat er een 
groot verschil bestaat tussen berekening 
en meting langs de kust (zie Nieuws-
brieven 5 en 8). Dit is nu nader onder-
zocht. De metingen geven een aantal 
aanwijzingen dat de zee zelf als ammo-
niakbron optreedt. Dit is niet geheel 
onverwacht, omdat er via de rivieren veel 

stikstof de zee inspoelt. 
Door het uitgevoerde onderzoek kan de 
zee nu als ammoniakbron in de model-
berekeningen worden meegenomen. De 
aldus berekende ammoniakconcentratie 
langs de kust is nu wel in goede overeen-
stemming met de metingen. De hoeveel-

heid ammoniak die uit de zee verdampt, 
wijkt niet wezenlijk af van de schaarse 
hoeveelheid waarden die in de literatuur 
hierover zijn vermeld. Binnenkort zal het 
rapport hierover op de RIVM-website 
geplaatst worden.
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Verslag uit het veld

Het Zwanenwater
Een parel in de Noord-Hollandse 
grijze duinen.
Johan Peters (Staatsbosbeheer)

Het Zwanenwater is een bijzonder gebied 
met grijze duinen en landinwaarts een zeer 
gevarieerd landschap met een 
zoetwatermeer.
Ik ben Johan Peters en als vrijwilliger 
werkzaam bij Natuurmonumenten in de 
beheereenheid Noord-Holland-Noord. Een 
van mijn taken was het monitoren van de 
waterstanden in het Zwanenwater en de 
aangelegen weilanden. Dit wordt twee 
maal per maand gedaan zo rond de 14e en 
28e van de maand. Toen in 2005 het 
‘Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden’ 
(MAN) door de groep van Erik Noordijk 
werd opgezet en er ook meetpunten in het 
Zwanenwater werden geplaatst, werd me 
gevraagd of ik dit erbij wilde nemen. Ook 
omdat het samenviel met de watermetin-
gen op de 28e en ook nog redelijk in 
dezelfde route lag.
In het Zwanenwater hebben bijna alle 
plekken een historische naam; zo werd het 
eerste meetpunt, gesitueerd aan het begin 
van de duinen aan de zeezijde, de ‘zeereep’ 
genaamd. Het tweede meer centraler 
gelegen van west naar Oost met de naam 
‘Heksenbos’ ligt op een heuveltje naast een 
wat moerassig bosje met grauwe wilg en 
berkenbomen die vaak met de wortels in 
het water staan. De derde aan de oostzijde, 
‘Zijpedijk’ genaamd, is naast een heideveld 
en een vierde is zuid van deze meetlijn bij 
het ‘Theehuis’, een bijzonder grasveld met 
o.a. Parnassiavelden. Deze laatste naam is 
ontstaan omdat de vroegere eigenaars hier 
hun picknicks hielden voor zichzelf en hun 

gasten.
De meetbuisjes zijn passieve samplers die 
zich bevinden in de z.g. stiltegebieden 
welke niet voor het publiek toegankelijk 
zijn. Wel zijn er grazers aanwezig, ‘Blonde 
Aquitaine’ runderen, die in een groep van 
25 á 30 in het gebied rondtrekken. 
Hierdoor hebben we al een keer een 
meetpunt moeten verplaatsen omdat ze 
zich wilden schurken aan ons paaltje wat 
hier niet tegen bestand was. Een ander 
punt is dat de kraaiachtigen wel eens een 
buisje willen onderzoeken en dan vind je 
het in het gras of helemaal niet meer.
Na de invoering van de ‘Programmatische 
Aanpak Stikstof’ (PAS) is er een meetpunt 
aangepast als triplo, dus met een drietal 
monsterbuisjes. Welke onder de vrijwil-
ligers al snel de bijnaam ‘kerstboom’ kreeg. 
Daarnaast werden er ook nog ‘Alpha 
samplers’ bijgeplaatst, een omgekeerde 
plastic deksel met aan de binnenzijde een 
strookje klittenband en hieronder de 
sampler. Echter een zeer windgevoelige 
opstelling en we zijn dan ook verschillende 
buisjes kwijtgeraakt.
Vorig jaar en nu wederom in de winterperi-
ode en waarschijnlijk het hele voorjaar is 
het zeer nat in het Zwanenwater, waardoor 
een hoge waterstand en er heel veel 
binnenmeren buiten het grote meer om 
zijn ontstaan. Paden zijn modderig en niet 
meer toegankelijk voor de dienstauto’s en 
laarzen zijn een must. Dit maakt de ronden 
moeizamer en vergen meer tijd, maar elk 
jaargetijde heeft zo zijn eigen charme en 

het geeft voldoende bevrediging om dit te 
blijven doen.
Een compliment voor het team van Erik 
Noordijk en het RIVM dat ze de mensen uit 
het veld ook regelmatig betrekken bij de 
resultaten en analyses van het meetnet.

Marcel Haas, boswachter in het Zwanen-
water namens Natuurmonumenten, vertelt 
het volgende: ‘Wij zijn erg blij met de inzet 
van Johan. Vrijwilligers zijn ondertussen 
onmisbaar geworden in het natuurbeheer, 
want zonder hun inzet zouden we 
simpelweg aan minder klussen toekomen. 
Het bijhouden van de waterstanden 
gebeurde vroeger door mijn collega, maar 
die heeft inmiddels zijn handen vol aan 
andere klussen. De gegevens die het 
ammoniakmeetnet oplevert, zijn voor ons 
van groot belang. Ze staan bijvoorbeeld 
aan de basis van de PAS-maatregelen die 
binnen een aantal jaren uitgevoerd gaan 
worden. Deze maatregelen hangen samen 
met de Natura2000 doelstellingen die in 
Nederland zijn vastgesteld. De habitat-
typen hebben te lijden van uitstoot van 
N-vormen en door de verzamelde 
gegevens is berekend hoeveel habitat is 
aangetast door de uitstoot. De PAS-maat-
regelen moeten er uiteindelijk voor zorgen 
dat habitattypen zich weer kunnen 
herstellen. Vanuit het oogpunt van een 
natuurbeheerder vormen de meet- 
gegevens dus een mogelijkheid om de 
kwaliteit van de natuur binnen een gebied 
te verbeteren.

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Contact:

erik.noordijk@rivm.nl 
Tel: 030 - 274 28 87 

dorien.lolkema@rivm.nl 
Tel 030 - 274 42 58
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