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Stikstofdioxide metingen
In het MAN meten we in de natuur met Gradkobuisjes de 
concentraties ammoniak (NH3) in de lucht. We meten  
NH3 omdat ongeveer 2/3 van alle stikstof (N) dat in een 
natuurgebied terechtkomt van NH3 komt. Het overige deel 
zijn stikstofoxiden. Het RIVM meet stikstofdioxide (NO2) al 
sinds de jaren ’80, maar niet in de natuur. 
Om ook NO2 in de natuur te meten, hangen er vanaf 2017 op 
9 MAN-meetpunten Palmesbuisjes. Deze Palmesbuisjes 
hangen in een koker die zo groot is al een keukenrol. Ze zijn 
daarom beter te zien dan de Gradkobuisjes. 
De eerste ervaringen met de Palmesbuisjes zijn goed.  
Daarom hebben we dit NO2-meetnet vergroot. En er hangen 
vanaf januari 2019 op 20 andere MAN-meetpunten ook 
Palmesbuisjes (zie de kaart op de volgende pagina).  
Een volgende keer laten we de eerste resultaten zien.

Inleiding
Dit is de 12e nieuwsbrief van het Meetnet Ammoniak 
in Natuurgebieden (MAN). In de MAN-nieuwsbrieven 
willen we vooral natuurbeheerders en vrijwilligers 
bijpraten over ontwikkelingen in het MAN. 
In deze nieuwsbrief bespreken we dat we sinds januari 
op 29 MAN-meetpunten NO2 meten. Ook leggen we 
uit hoe we gebruik maken van metingen uit het 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). 
Tenslotte vertelt Ab van Dorp (Staatsbosbeheer) 
waarom het voor hem belangrijk is om ammoniak te 
meten in de Zaanstreek (in Verslag uit het veld). 

Het palmesbuisje (links) en het Gradkobuisje (rechts) in Haaksbergerveen 
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NH3-metingen in het LML
De Gradkobuisjes die in de natuur hangen, zijn eenvoudige 
metingen waarmee we elke maand NH3 meten. Het RIVM 
meet NH3 ook elk uur op 6 plekken in het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (LML). Die 6 locaties dekken het hele bereik 
van de ammoniakconcentratie in Nederland. Van gebieden 
met weinig NH3 (kust) tot gebieden met veel NH3 (Gelderse 
Vallei en Noordoost Brabant). 
Ook hangen op deze 6 LML-stations 3 Gradkobuisjes:  
dit heet een triplometing. Elke maand vergelijken we de 
concentraties van de triplometing met die van de LML-
instrumenten. Op deze manier ijken we de metingen met 
de Gradkobuisjes aan de LML-metingen.

Twee LML-stations, Vredepeel en Wekerom, zijn de afgelo-
pen tijd in het nieuws geweest. Hier staan boerderijen 
dichtbij het station. Bij Vredepeel is dat in het noordoosten 
en bij Wekerom in het noordwesten. In Wekerkom zou ook 
een rioolgemaal van het waterschap de NH3-metingen 
verstoren. Op deze LML-stations meten we al ammoniak 
vanaf de jaren ‘90. Het waren toen bestaande stations om 
de luchtkwaliteit te meten. 

De boerderijen hebben invloed op de NH3 metingen. 
Jaargemiddeld is de invloed meestal niet groot, want in 
Nederland komt de wind het vaakst uit het zuidwesten.  
Het RIVM houdt wel rekening met het feit dat rond deze 
stations boerderijen staan bij het analyseren van de 
metingen. We gebruiken deze metingen namelijk niet voor 
de bepaling van de depositie in het PAS. 
We nemen deze stations wel mee in onderzoek naar het 
verloop van NH3 over de jaren in Nederland. Daarin 
gebruiken we de metingen van alle 6 LML-stations samen 

met de geijkte Gradkometingen uit 29 gebieden. Omdat de 
hoeveelheid NH3 overal anders is, delen we het concentratie- 
verloop op één plek door de gemiddelde concentratie op 
die plek over de hele periode. Dit heet normaliseren. 
Hierdoor kijken we naar de relatieve veranderingen per gebied. 
Daarna middelen we deze waarden over alle gebieden om 
een landelijk verloop van NH3 te krijgen. Daardoor is de 
invloed van één station op het landelijk verloop erg klein. 

Het rioolgemaal in Wekerom zit goed dicht, zodat alleen bij 
onderhoud NH3 vrij zou kunnen komen. Maar ook dan zien 
we geen verhoging in de NH3-concentratie. 

De boerderijen en ook het rioolgemaal hebben geen effect 
op de ijking. Dit komt omdat we de instrumenten in de 
dezelfde periode en op dezelfde plek vergelijken. 

NH3-metingen met de Gradkobuisjes
Het RIVM heeft uitgezocht hoe nauwkeurig de eenvoudige 
Gradkometingen zijn. De resultaten staan in een rapport 
over de kwaliteit van de MAN-metingen. 
Na ijking (zie de vorige paragraaf) van de Gradkobuisjes zijn 
de triplometingen van de Gradkobuisjes vergelijkbaar met 
de instrumenten op de 6 LML-stations (zie grafiek). Dus de 
combinatie van de LML-instrumenten met de Gradkobuisjes 
zorgt ervoor dat we op een simpele en goedkope manier op 
veel plekken in Nederland de NH3-concentratie kunnen meten.

Kaart van MAN-meetpunten met NO2-metingen

We onderzochten ook alle plekken in het MAN met een 
triplometing. Als iemand de Gradkobuisjes niet netjes 
verwisselt, kunnen er grote verschillen zijn in de NH3-
concentratie tussen de 3 buisjes. Het blijkt dat het NH3-
verschil tussen de buisjes hetzelfde is op de plekken waar 
RIVM-medewerkers de buisjes verwisselen en daar waar 
terreinbeheerders en vrijwilligers het doen. Kortom er 
wordt heel nauwgezet gewisseld: complimenten aan alle 
verwisselaars. 

Vergelijking geijkte Gradkobuisjes en LML-instrument
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MAN-Symposium
In november 2017 was het zesde MAN-symposium.  
De dag bestond uit in 3 blokken met 13 lezingen. 
In het eerste blok “achtergronden” was een lezing van Roland 
Bobbink (B-ware). Hij vertelde dat de natuur meer last heeft 
van depositie van NH3 dan van stikstofoxiden. NH3 zorgt 
voor meer verzuring. Ook is NH3 toxischer waardoor 
planten minder groeien. 

MAN-metingen in de Kempen

Hier gaven Erik Noordijk en Arien Stolk een lezing over het MAN.  
Ook was er een lezing van Kok van Kerk (LON) over  
het korstmossenmeetnet. Korstmossen zijn schimmels  
die samen leven met algen. Ze reageren sterk op verande-
ringen in het milieu. Er zijn korstmossen die door NH3 
verdwijnen maar ook soort die juist harder groeien.  
Per meetpunt worden er op ongeveer 10 eiken alle 
korstmossen genoteerd en geteld. De korstmossen die 
harder groeien door NH3 namen af in landbouwgebied, 
maar nog niet in de natuur. 
Het volgende symposium zal zijn in het najaar van 2020. 

Uitbreiding in Noord-Brabant
In 2015 hebben we het MAN uitgebreid in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant. De kaart geeft een beeld van de 
hoeveelheid NH3 gemeten in 2015 en 2016. Hoe groter de 
bollen hoe meer NH3. De hoogste NH3-concentraties vinden 
we in het oosten van Noord-Brabant. Dit zijn gebieden met 
veel landbouw. In het westen en aan de grens met België is 
er minder NH3. 

In het midden van Noord-Brabant liggen de grote natuur-
gebieden de Kampina en de Loonse en Drunense Duinen 
(groene bollen). In deze grote natuurgebieden is er minder 
NH3 dan in de kleinere erom heen. Dit komt omdat in de 
grotere natuurgebieden de afstand tot ammoniakbronnen 
groter is.

De ammoniakconcentraties in 2015 en 2016 in de MAN-gebieden in Noord-Brabant

In het blok: “Wat betekent het MAN voor…” gaven LNV, 
Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten hun visie. 
In de middag was het blok over “metingen en meetnetten”. 



Verslag uit het veld:  
Zaanstreek 
Ab van Dorp
Veenmosrietland: onbekende eend in de bijt 

van de Noord-Hollandse veenweidevogelgebied

Voor de bevolking van de Zaanstreek/
Waterland zijn de weidevogels hét 
natuurdoel van de veenweidegebieden 
in deze puur Hollandse streek. Deze 
gebieden staan bekend om hun hoge 
aantallen weidevogels. Dat er aan de 
randen van deze weidevogelpercelen 
rietkragen groeien die soms uitgroeien 
tot verlandingen van internationale 
allure, is slechts bij een klein deel van 
de Zaankanters en Waterlanders 
bekend.
Toch zijn het juist deze verlandingen 
waaraan deze veenweidegebieden de 
status van Europese topnatuurgebie-
den (Natura-2000) te danken hebben.

Wat heeft dit nu allemaal met het MAN 
te maken, hoor ik u al denken. Toch 
weer het bekende verhaal. Wij 
Hollanders werken te veel verzurende 
stoffen de lucht in. Deze stoffen slaat 
neer op de verlandingen, waardoor 
deze verzuren en hun kwaliteit verliezen. 
Een deel van deze verlandingen zijn 
door het maaibeheer, dat al vele 
tientallen tot meer dan honderd jaar 
plaatsvind, soms uitgegroeid tot 
veenmosrietland of zelfs veenheiden, 
zeldzame habitattypen die nagenoeg 
alleen in Nederland voorkomen.

In de 5 Natura-2000 veenweidegebie-
den tussen het Noordzeekanaal en de 
lijn Alkmaar-Hoorn (13 reservaatgebie-
den, samen meer dan tienduizend 
hectare groot) hangen in 3 reservaten 
buisjes. Erik Noordijk heeft ze in 
oktober 2011 op strategische locaties 
in de Zaanstreek geplaatst, in een lijn 
van noord naar zuid; Eilandspolder, 
Wormer- & Jisperveld en de 
Kalverpolder. Hoewel de Natura2000-
gebieden hier een indrukwekkende 
oppervlakte beslaan, is er slechts 
enkele tientallen hectare verlanding 
dat zich tot veenmosrietland/veen-
heide heeft ontwikkeld, en dat heeft te 
lijden van stikstofdepositie.

PAS-maatregelen tonen ons dat, als je 
het verzuurde bovenlaagje verwijdert, 
de oorspronkelijke soorten snel terug 
kunnen keren. Zo was ronde zonne-
dauw verdwenen in de Eilandspolder. 
Na PAS-plagwerkzaamheden in het 
najaar van 2013 is deze soort inmiddels 
op vier locaties verschenen. Ook 
andere soorten keerden terug, zoals 
moeras-viool, zompzegge, (gewim-
perd, slank en stijf veenmos en 15 
andere zeldzame veen mosrietland-
mossoorten, waaronder Elzenmos 
(Pallavicinia lyellii). Dit Elzenmos is de 
naamgever van het Veenmosrietland dat 
zondags Pallavicio-Spagnetum heet.

Helaas tonen de resultaten van het 
MAN dat de ammoniakdepositie zeker 
niet afgenomen is sinds oktober 2011, 
dus of wij met alleen goed beheer deze 
positieve resultaten kunnen behouden 
is de vraag. In de Kalverpolder en 
Eilandspolder worden de meetpunten 
vanaf het begin trouw opgenomen 
door vrijwilligers. 

Helaas kunnen de vrijwilligers ammo-
niakdepositie niet stoppen, daar 
hebben we hulp van de overheid bij 
nodig. Daarvoor hebben we gegevens 
nodig; dus gewoon doorgaan met het 
opnemen van de ammoniakmeetpun-
ten. Het RIVM verwerkt de resultaten 
en zorgt ervoor dat de resultaten bij de 
media en ministeries terecht komen. 
Het is verder aan de politiek of daar 
wat mee gedaan wordt.

Ab van Dorp met Zonnedauw
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De zorg voor morgen begint vandaag

Zonnedauw met waterjuffers


