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De problematiek van stikstofemissies 
in Nederland



Effect N kunstmest op voedselproductie

▪ N kunstmest verhoogt 
gewas opbrengsten met 
factor 3-6.

▪ Ca 50% wereldbevolking 
wordt gevoed door N uit 
kunstmest.

▪ Naar schatting moeten in 
2050 nog 2-3 miljard extra 
mensen worden gevoed.



Stikstof (N) verliezen in de voedselketen

(vergelijkbaar voor fosfaat, P) 

Production

Naar Galloway and Cowling (2003)



Probleem van stikstof (N) balans Nederland

Balans (getallen voor jaar 2017: CBS data)

▪ N toevoer via krachtvoer 434 kton N

▪ N toevoer via kunstmest 238 kton N

▪ N toevoer depositie/fixatie 40 kton N

▪ Totaal 712 kton N

▪ Afzet in producten: 301 kton N 

▪ Mestafzet buiten landbouw 81 kton N

▪ Overschot 330 kton N

Verliezen naar lucht (NH3) en water (NO3)
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Effecten stikstofdepositie op natuur

NH4
+, NO3 (SO4) NH3, NOx (SO2)

NH3, NOx (SO2)

Afname diversiteit aan planten door 
Vermesting: N overmaat (eutrofiering)

Verzuring: Ca, Mg, K gebrek

De Vries et al. 

(2017) Stikstof is 

de belangrijkste 

oorzaak



Afleiding kritische depositiewaarden: KDWs

KDWs zijn afgeleid middels

▪ N additie experimenten

▪ Effecten N depositie in de tijd

▪ Effecten N depositie over gradiënt

▪ Modelberekeningen
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N effecten op soortenrijkdom in additie experiment

Source: Bobbink et al. (2015)

Effecten N-behandelingen op verschillende 

mossoorten in oligotrofe graslanden: 

afname is nadelig effect

Invloed N behandelingen op aantal gras 

scheuten (Deschampsia flexuosa): 

toename is nadelig effect



Reactie van kostmossen en zeldzame 

plantensoorten op stikstof depositie op 

kalkrijke grasslanden in UK

Bron: Van den Berg et al. 2011



Relatie soortenrijkdom in graslanden en 

stikstofdepositie in Europa

Bron : Bobbink et al. (2021)



Kritische depositiewaarden (KDWs)

700- 1100 mol/ha/jr

700 mol/ha/jr1100-1500 mol/ha/jr

1800 - 2400 mol/ha/jr



Relatie overschrijding KDW en trend natuur
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Bron data: 
PBL 2021



Gewasproductie:
- Gewas type              

- Gewas areaal        

- Management

N invoer:

N kunstmest 
N fixatie,               

N depositie

Dierlijke productie:
- Diersoort                 

- Dieraantal

- Management

N afvoer: 

melk, vlees, 

eieren

Atmosfeer

N afvoer: 

geoogst 

gewas

Atmosfeer

mest

veevoer

Effecten biodiversiteit Effecten op klimaat

Effecten stikstofgebruik in landbouw

Afname grond (drink) 

water kwaliteit

Eutrofiering oppervlakte

water 

Bron: De Vries 
et al 2020

NH3 N2O   NOX N2
NH3 N2O NOX N2

NH4
+ NO3

- DON   Npart NH4
+ NO3

- DON   Npart



Rekenmethoden en bijdragen van
sectoren aan de stikstofdepositie



Berekeningen en metingen NH3 en NOx

▪ Emissies: schattingen op basis van modelberekeningen:

● activiteiten (met name CBS)

● emissiefactoren per activiteit (met name TNO voor NOx en WUR 

voor NH3) en ook  RIVM, PBL, CBS, RVO.

▪ Deposities: bronbijdrage via modelberekeningen (OPS/Aerius) 

● Bronkenmerken (emissies, bronhoogte etc.)

● Meteorologische condities, terreinruwheid en landgebruik

▪ Metingen van deposities voor model validatie (RIVM)

● LML (8 punten sinds 1993 en 6 sinds 2014): uurlijkse metingen

● MAN:22 (2005) tot >300 punten (2017): maandelijkse metingen
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Vergelijking metingen - modelberekeningen
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De geschatte foutmarge (95% zekerheid) in het nationale totaal is ca 30% voor NH3 en 
20% voor NOx. Lokaal kunnen de afwijkingen beduidend hoger zijn



De NH3, NOx en N balans voor Nederland
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Bron: Data: RIVM, pers. comm.; getallen zijn afgerond)

Figuur: De kennis van nu: Wetenschappelijk TV en radio programma

Uitgedrukt in N is uitstoot NH3 in Nederland hoger dan NOx. Daarnaast slaat meer NH3 in NL 

neer (ca 45%) dan NOx (ca 15%). Daardoor is de bijdrage in depositie ca 2/3 NH3 en 1/3NOx



Herkomst stikstofdepositie uit verschillende 

sectoren in 2018

Bron: Website RIVM, aangepast door Jos van den Broek

Dominante bijdrage is landbouw, gevolgd door buitenland en dan
overige sectoren



Waarom nu opeens?



Emissie-depositie-beleid vanaf 1990

Reductie emissies SO2, NOx (mede irt ozon) en NH3 :

▪ 1992 Habitat Richtlijn:

● Bescherming op habitatniveau

● Stikstof niet expliciet genoemd (externe werking) 

▪ 1999: Gotenborg-protocol  (UN-ECE): daarvoor aparte S 
en N protocollen

▪ 2001: NEC-richtlijn (EU)

● NL: 121 kton NH3 /148 kton NOx (2030)

● Generieke doelstellingen

● Geen volledige bescherming van habitats!

▪
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Afname stikstofemissie en depositie 

1990-2017 in Nederland

Ammoniakemissies met ruim 60% afgenomen in 1990-2017, met name door 
emissiearm bemesten, afdekken van mestopslagen, emissiearme stallen, 

krimp van de veestapel, eiwitarmer voer. 
Geen ammoniak reductie meer sinds 2012 (loslaten melk quotum 2015; tijdens 

de PAS regeling). NOx reductie is wel doorgegaan



2019 

PAS verworpen door 

Raad van State

De Stikstofcrisis



Gemiddelde overschrijding kritische 

stikstofdepositie op natuur 2017
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Bron: Gies et al., 2019



Stikstofuitstoot in landen van de Europese 

unie in 2017

Veedichtheid per ha in Nederland hoogst (3.8) en Bulgarije laagst (0.2): EU gemiddeld 0.8

Stikstofoverschot: toevoer – gewasafvoer in NL ca 3 maal zo hoog al EU gemiddeld

Gemiddelde stikstof uitstoot (kg N per hectare) in EU landen. Bron: CEIP, 2019



De huidige stikstof problematiek

▪ Sinds tachtiger jaren (“zure regen”) is uitstoot van ammoniak 

(NH3) en stikstofoxiden (NOx) met >50% afgenomen

▪ Toch liggen “huidige” depositiewaarden voor N op ca 75% van 

de ca 160 natuurgebieden hoger dan kritische waarden (KDWs).

▪ Doel PAS regeling: o.a. middels salderen depositie verder doen 

dalen zonder economische activiteiten (veel) te schaden

▪ Vergunningen werden verstrekt op grond van verwachte 

reducties die niet werden waargemaakt

▪ Daar heeft de Raad van State in mei een streep door gehaald

▪ Bouwsector (met 0.6% bijdrage) valt ook onder de PAS

▪ Reducties vooral in landbouwsector nodig (46% bijdrage)
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Oplossingsrichtingen



Niet alles kan: korte en lange termijn

Focus rapport

▪ Gericht op vlot trekken stagnatie, 

met name in de bouw (draagt 

marginaal bij).

▪ Gaat om marginale maatregelen 

voor de korte termijn.

▪ Tweede rapport gaat om lange 

termijn Visie toekomst Nederland.

Maatregelen kabinet

▪ snelheidsverlaging autosnelwegen

▪ minder eiwit (en dus stikstof) in 

het rantsoen van het dier

▪ warme sanering varkenshouderij



Gewasproductie:
- Gewas type              

- Gewas areaal        

- Management

N invoer:

N kunstmest 
N fixatie,               

N depositie

Dierlijke productie:
- Diersoort                 

- Dieraantal

- Management

N afvoer: 

melk, vlees, 

eieren

Nitraat (NO3) Stikstof (en fosfaat) totaal

Lachgas (N2O)

Atmosfeer

N afvoer: 

geoogst 

gewas

Ammoniak (NH3)

Atmosfeer

mest

veevoer

Effecten biodiversiteit Effecten op klimaat

Alle emissies moeten minder: denk integraal

Vogel en 

habitatrichtlijn

Klimaatakkoord 

Juni 2019

Nitraatrichtlijn: 

grondwater

Kaderrichtlijn: 

water

Afname grond (drink) 

water kwaliteit

Eutrofiering oppervlakte

water 

Bron: De Vries et al 2021



Remkes: Niet alles kan overal: lange termijn

Focus rapport

▪ Integrale benadering problematiek: 

afrekenbare stoffenbalans.

▪ Gelijke bijdrage sectoren (reductie in 

NOx/NH3 emissies van 50% in 2030).

▪ NOx generiek (landniveau) en NH3

regio specifiek: provinciale plafonds.

▪ Gebiedspecifiek maatwerk NH3.

▪ Minimaliseren lokaal hoge NOx

emissies bij N-2000 gebieden.

▪ Halen alle KDWs in 2040!!



Relatie N reductie en overschrijding KDW
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Areaal onder KDW bij N reductie 26% (Kabinet 2030), 50% (Remkes, 
2030; Kabinet 2035) en 80% is geschat op ca 50%, 75% en 95% 

Bron:  De Vries et al. in van den Burg et al (2021)



Managementmaatregelen

▪ Met managementmaatregelen kunnen flinke 

ammoniak emissie reducties behaald worden 

(bijdrage aan verlagen stikstofdeken:

● Minder eiwit in voer en meer beweiden

● Scheiden van dunne en dikke fractie mest in 
stal: koetoilet, stalscheiding, VrijLevenStal 

● Mest verdunnen met water of aanzuren mest 

▪ Let op:

● Effectiviteit maatregel niet altijd goed bekend

● Managementmaatregelen moeten geborgd

● Nadruk op ammoniak; denk integraal met name 
bij forse investeringen: gevaar afwenteling, bv 
meer emissie lachgas en uitspoeling nitraat.



Innovaties in stalsystemen: scheiding bron
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Innovatieve stalscheiding; 
erkende reductie 70%

Koetoilet; 
Erkende reductie 38%

VrijLevenStal: in ontwikkeling: 
erkenning moet nog volgen 



Meer kostbare maatregelen

▪ Sanering veehouderij bedrijven bij Natura 2000-gebieden:

● Levert lokaal veel reductie op: 5% depositie<500m 

● Geringe bijdrage aan verlagen stikstofdeken



Kringlooplandbouw als optie voor het 

reduceren van N en P verliezen

Production

a
. D

ie
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Transitie naar kringlooplandbouw

▪ Inzet op kringlooplandbouw (reductie extern N import)

● Gebruik gras en reststromen door dieren (beperking import van 

stikstof en fosfaat via veevoer)

● Hergebruik afval van planten (compost/bermmaaisel), dieren 

(mest) en mensen (slib) en alleen kunstmest waar nodig

● Houdt wel reductie van aantal dieren in

▪ Naast vermindering NH3 emissies (biodiversiteit) ook 

● afname NO3 (grondwater) en N (oppervlaktewater) verliezen 

● Verminderen lachgas (N2O) en vastlegging koolstof (CO2): 

klimaatakkoord



Martha Bakker, Jan Phillip Witte, Gerard 

Ros, Wim de Vries e.a. Milieu: April 2021
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Voorzet voor een herinrichting van het 

landelijk gebied voor duurzaam intensief 

versus duurzaam extensief boeren



Zoneren (herinrichten) landelijk gebied

38

Type A: intensieve grondgebonden landbouw: 

• Intensieve duurzame melkveehouderij

• Intensieve duurzame akkerbouw

• Vollegrondstuinbouw 

Type B: niet-intensieve grondgebonden landbouw

• Biologische landbouw/natuurinclusieve 

landbouw en ‘landbouwinclusieve natuur’ 

• Agrobosbouw (bomen/struiken met vee of 

eenjarige gewassen) 

• Extensieve veehouderij 

Type C: niet-grondgebonden landbouw. 

• Varkens- en pluimveehouderijen (melkvee?)

• Champignonkwekerijen en glastuinbouw 

• Insecten en Viskwekerij.



Argumentatie voor opname Zone A en B
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Een voorstel voor een radicaal andere koers om uit de huidige impasse te komen.

De typering doet geen recht aan tussenvormen als precisielandbouw en strokenteelt en 
versimpelt milieueffecten, maar is gebruikt voor overbrengen van de essentie van voorstel. 



Typering melkveebedrijven in zone A en B

▪ Zone A: Intensief op rijkere gronden:

● Innovatief stalsysteem met lage ammoniakemissie

● Precisiebemesting/nitrificatieremmers: lage nitraat 
en uitspoeling en lachgasemissie 

▪ Zone B: Extensief en natuurinclusief op armere gronden:

● Nadruk op management in stallen en aanwending 
waardoor verliezen geremd worden

● Systeem blijft door extensivering binnen 
milieugrenzen   
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Transitie naar kringlooplandbouw

▪ Transitie van een landbouw die gericht is maximalisatie 
productie tegen lage prijzen, naar landbouw die

● gericht is op kwaliteit: gezond voedsel op gezonde 

bodem voor een goede prijs.

● Inzet op optimalisatie van het boereninkomen door 

betaling van ecosysteemdiensten naast goede prijs.

● rekening houdt met milieugrenzen.

● aangepast is aan de lokale omstandigheden.

▪ Vereist (ook) transitie in voedselsysteem, landbouw-
politiek en samenleving.



Hoofdboodschappen

▪ Ondanks afname in NH3 en NOx emissies van ca 50-60% sinds 

1990 is de uitstoot nog steeds te hoog: veedichtheid.

▪ PAS is door RvS verworpen vanwege niet waargemaakte 

beloften t.a.v. emissiereducties i.r.t. salderen: meer ambitie.

▪ Stikstofreductie generiek nodig vanwege transportafstanden

▪ Ambities van N reducties van 26% (Kabinet 2030) is mogelijk 

haalbaar met technische maatregelen, maar 50% (Remkes, 

2030) en 80% (Remkes 2040) zal volume maatregelen eisen.

▪ Stikstof heeft veel vormen en leidt tot effecten op natuur, 

klimaat en gezondheid: denk integraal ivm afwenteling. 

▪ Transitie in voedselsysteem (kringlooplandbouw) met focus op 

kwaliteit en betaling van ecosysteemdiensten
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Voor wie er meer 

over wil weten

In samenwerking met 
Stichting biowetenschappen 
en maatschappij

Uitgeverij Lias

Verschijnt 15 November

https://www.biomaatschappij
.nl/online-dossier/dossier-
stikstof/
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Dank voor de aandacht


