
Nieuwsbrief 2

Deze nieuwsbrief wil contact onderhouden tussen de 
centrale organisatie van het ammoniak-meetnet, de vele 
mensen in het veld en andere belanghebbenden.
De metingen zijn nu al twee jaar gaande, en het is dui-
delijk dat het meetnet een succes is. Het is voldoende 
betrouwbaar en geeft veel informatie over het gedrag 

van ammoniak in de natuur.
De goede resultaten zijn vooral te danken aan de uitste-
kende bijdrage van de mensen in het veld. Zij verwis-
selen iedere maand weer de buisjes. Het riVM en MNP 
danken hen dan ook voor het verrichte werk en de 
bereidheid dit in alweer het derde jaar voort te zetten.

Doel Meetnet en stand van zaken

er is nu twee jaar gemeten, en dit voorjaar worden de 
metingen weer geanalyseerd. Deels zullen er nieuwe 
verbanden worden onderzocht die nu mogelijk zijn 
door de uitbreiding van het meetnet. een voorproefje 
is op pagina 3 van deze nieuwsbrief te vinden. in de 
loop van het jaar zullen de resultaten als rapport aan 

alle betrokkenen worden toegestuurd. Ook zullen zij in 
een symposium op 25 mei worden gepresenteerd (zie 
hieronder).
De plaatselijke omgeving is van grote invloed op het 
meetresultaat. Om goed zicht daarop te houden, zal 
deze zomer een deel van de lokaties worden bezocht.
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uitnodiging symposium

Op 25 mei wordt er een symposium gehouden rond 
het meetnet. De opzet is vergelijkbaar met het eerdere 
symposium uit 2005. er zullen presentaties zijn met alge-
mene feitelijkheden rond ammoniak en met de resulta-
ten van 2 jaar meten.
Het symposium wordt weer gehouden bij het  
riVM/MNP in bilthoven, van 10 uur en tot half vier. 
Vervoer naar en van station bilthoven zal zijn geregeld, 
evenals de lunch. iedereen die betrokken is bij het 
meetnet, is van harte welkom. een uitnodiging met meer 
details volgt nog.
Zet deze datum alvast in uw agenda!

Natuur is een levend geheel dat continu verandert. een 
blijvende controle op het functioneren van het meetnet 
is daarom van groot belang. De directe omgeving van de 
buisjes moet goed open zijn en blijven, het ophangpunt 
moet geschikt zijn enzovoorts. Daarom zal er deze 
zomer een aantal veldbezoeken worden afgelegd. Maar 
ieder die buisjes verwisselt, kan hier ook op controleren.

ophanging
Hierbij een oproep aan iedereen: het is belangrijk om 
de ophanging van de buisjes dit voorjaar te controleren. 
De kunststof ty-raps verouderen in het zonlicht, en als 
het aan een tak hangt, kan door diktegroei de ophanging 
breken. 

Vogelpoep
een andere bron van storing zijn uitwerpselen, vooral 
van vogels die op het ophangpunt gaan zitten. Ammo-
niak is immers vrijwel volledig afkomstig van mest, en 
een zangvogelpoepje op een monsternamebuisje is het 
directe eind van de meting.
Over het algemeen is de verstoring door vogelpoepjes 
meegevallen, behalve in Terschelling. Vogels vonden de 
eenzame paaltjes in de bosplaat werkelijk ideaal als 
rustplaats en ook voor iets anders.

 
Gewapend met een reeks eigenhandig op maat gezaagde 
rvs-vogelweringsstrips werden de Terschellinger en Vlie-
lander meetpunten bezocht, wat onvergetelijke herinne-
ringen opleverde (pagina 2). sindsdien zijn de buisjes van 
de wadden geheel schoon.
Als iemand bij een meetpunt regelmatig dit soort 
vervuiling ziet, dan graag contact opnemen met erik 
Noordijk.

kwaliteitsborging in het veld

Ook de nazorg in het laboratorium is belangrijk voor 
het resultaat. Omdat de buisjes inclusief meting in het 
veld slechts twee maanden houdbaar zijn, is het belang-
rijk dat zij zo snel mogelijk weer worden teruggestuurd. 
in praktijk ligt soms tussen de ontvangst van de eerste 
en de laatste enveloppe met buisjes wel een periode 
van twee weken, bijvoorbeeld omdat niet altijd op de 
28e wordt gewisseld. Daarom gaan de buisjes direct na 
ontvangst in de koelkast.
 

Zodra alle 135 buisjes ontvangen zijn, worden zij ge-
sorteerd en zorgvuldig bekeken. Daarbij wordt speciaal 
gelet op vervuiling en beschadiging van het meetbuisje 
en/of de verzendcontainer. Ook wordt gecontroleerd 
of het zwarte afsluitdopje correct op het meetbuisje is 
geplaatst en of het nummer van het meetbuisje overeen-
komt met dat van de verzendcontainer.
Vervolgens gaan de gegevens van de formulieren uit het 
veld in de computer, vergezeld van de opmerkingen uit 
het veld en het laboratorium. Deze informatie wordt 
later gebruikt bij de beoordeling van de geldigheid van 
de meetresultaten. Ook wordt de blootstellingsduur van 
ieder buisje berekend.
elke meetserie bevat een viertal “blanco buisjes” die 
niet aan de buitenlucht worden blootgesteld. Twee ervan 
blijven de hele monsterperiode in een koelkast op het 
riVM liggen. De andere twee worden  meegenomen 
naar een veldlocatie, maar blijven daar wel in de ver-
zendcontainer zitten. Hiermee wordt vastgesteld welke 
meetuitslag overeenkomt met een volledige afwezigheid 
van ammoniak. Dit wordt verrekend bij de uiteindelijke 
vaststelling van alle meetwaarden.

kwaliteitsborging in het lab



Introductie (erik)
Herman Vogel (staatbosbeheer Vlieland) zei eens tegen 
me: “waarom is het altijd van dat vreselijke weer als 
je hier komt”. Afgelopen herfst had ik goede reden 
om deze woorden nog eens te overpeinzen. Het weer 
spookte, honderd door het water overvallen paarden 
in het friese Marrum werden even wereldnieuws en 
tijdens mijn veerboottocht op die gedenkwaardige 
avond sneuvelde wat servies. De volgende dag ging ik 
met Anke bruin op pad.

De praktijk: een barre tocht! (Anke)
in de nacht van 31 oktober op 1 november 2006 raasde 
er een enorme noordwester storm over Nederland, de 
wadden en dus ook over Vlieland. Deze dag kon onze 
collega Herman Vogel, die twee keer per maand met de 
waterstanden en ammoniakuitstoot bezig is, niet met 
erik Noordijk op pad. Dus had ik deze dag een afspraak 
met erik. ik zou samen met hem de ammoniakbuisjes 
gaan voorzien van een bescherming om er voor te 
zorgen, dat er geen vogels meer konden poepen nabij 
de opnamebuisjes (pagina 4). Gewapend met accuboor 
en ander nodig materiaal gingen we op pad.

 

Foto Anke Bruin-Kommerij

wij reden eerst naar de wadkant. De opnamebuis was 
erg moeilijk te bereiken door de hoge waterstand en 
na de eerste locatie waren de schoenen van erik in 
ieder geval goed zout en nat (en die van mij ook hoor). 
Vervolgens reden we naar de Noordzeekant. De wol-
ken joegen vanuit het Noordwesten over Vlieland. Dit 
leverde een prachtig schouwspel op. wolken wit zand 
raasden over de duintoppen, om in de luwte van de 
duinen een nieuwe plek te vinden. De uitdrukking: “het 
stormde zo hard, het rookte erover” werd nu helemaal 
duidelijk. De zon en af en toe een dikke bui maakten 
het beeld compleet.

 
erik en ik waaiden bijna van het duin af en het had 
geen zin om op die locatie aan het werk te gaan. we 
konden niets zien door het zand wat natuurlijk ook in 
de ogen waaide. werken in de natuur is prachtig, maar 
valt niet altijd mee onder zulke barre omstandigheden. 
Op 1 locatie na, konden we de bescherming dus overal 
aanbrengen.

Toen we totaal verwaaid en met het zand in neus, oren 
en ogen weer bij het kantoor van staatbosbeheer aan 
kwamen, waren we net op tijd om te zien, dat er een 
dikke berk tegen het kantoor aangewaaid was. Dus 
meteen in actie met Collega’s Carl Zuhorn en Hein van 
Houten, om het kantoor te redden. erik stond zicht-
baar te genieten. Al met al was het een gedenkwaardige 
praktijkdag, die wij u niet wilden onthouden. Lange leve 
de natuur!

Verslag uit het veld: Anke bruin-kommerij  

(Staatsbosbeheer Vlieland)
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effect van snelwegen
Niet alleen dieren verspreiden ammoniak. Mensen 
ook. spijsverteringstoestanden en zo. een verschil met 
dieren is echter dat mensen in hun voortbeweging 
ook ammoniak verspreiden. sinds de invoering van de 
katalysator komt er een beetje ammoniak uit de uitlaat 
van auto’s.  

beïnvloeden drukke snelwegen zo de natuur? Om dit te 
onderzoeken, zijn er enkele meetpunten langs de A50 
op de Veluwe en langs de A1 in Twente ingericht. Aan de 
vangrail zit het eerste buisje, enkele tientallen meters 
verderop de tweede en op enkele honderden meters 
afstand het derde buisje.

beide snelwegen zijn een duidelijke bron van ammoniak. 
bij de vangrail is de concentratie ongeveer 2 µg/m3 
verhoogd (op een achtergrond van ca. 2-7 µg/m3), Op 
enkele tientallen meters is dit echter nog slechts 0,5 
µg/m3. snelwegen vervuilen dus de bermstrook, maar 
daarbuiten is hun invloed al snel beperkt.

 

Seizoen
Anderhalf jaar geleden leken we, met slechts zes 
maanden meten, een interessant seizoenseffect te zien. 
Kleine gebieden volgden, zoals verwacht, het agrarische 
concentratieverloop. waneer gebieden groter dan onge-
veer 200 ha zijn, hebben ze een “natuurlijk” concentra-
tieverloop met een sterke afname in voorjaar en zomer.

Herhaalde dit effect zich in 2006? Helaas, het lijkt er 
niet op. Mogelijk speelt het ongewoon koude voorjaar 
hierin een rol. Ook een verschil in gedrag tussen kleine 
en grotere gebieden is amper aanwezig.
waaruit maar weer eens blijkt dat je lang moet  
doormeten om echte conclusies te kunnen trekken.  
De natuur is grillig.

enkele meetresultaten
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