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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor de Utrechtse beheerplannen Natura 2000 wordt het bestaande gebruik in en in 
de omgeving van de Natura 2000-gebieden geïnventariseerd. Van het agrarische 
gebruik is met name het onderdeel ammoniakdepositie in de gebieden een punt van 
aandacht. 
 
Een te hoge stikstofdepositie, ook wel vermestende depositie genoemd, op de 
natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de 
biodiversiteit van deze ecosystemen. Overmatige depositie van stikstof (N) leidt tot 
verstoring van de voedingstoffenbalans in de bodem en verontreiniging van het 
grond- en oppervlaktewater, wat uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van 
karakteristieke soorten in bossen en natuurterreinen. De hoeveelheid depositie die 
een ecosysteem nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische 
depositiewaarde of kritische belasting genoemd. Het meest kwetsbaar zijn hoogvenen 
(kritische belasting: 400 tot 700 mol N ha-1 jr-1), gevolgd door bos-ecosystemen (500 
tot 1400 mol N ha-1 jr-1) en soortenrijke graslanden en heiden (700 tot 1800 mol N 
ha-1 jr-1). 
 
De N depositie in Nederland bestaat uit ammoniak (NHx) en stikstofoxiden (NOx). 
De belangrijkste bronnen van de N depositie zijn landbouw, verkeer en de industrie. 
Circa 30% van de totale N depositie in Nederland komt uit het buitenland. Het 
verkeer is de belangrijkste bron van stikstofoxiden. De industrie en de energiesector 
zijn andere belangrijke bronnen. De landbouw draagt voor ca 90% bij aan de NH3 
depositie in Nederland. De belangrijkste agrarische bronnen zijn veestallen, 
toediening van dierlijke en kunstmest, beweiding en mestopslag. 
 
De landelijk gemiddelde N depositie lag tot halverwege de jaren 1990 vrij constant 
rond de 3000 mol N ha-1 jr-1. Vanaf 1994 daalde de stikstofdepositie geleidelijk naar 
2100 mol N ha1 jr-1 in 2004. In 2005 en 2006 is de depositie weer licht toegenomen. 
In de Peel, de Gelderse Vallei en delen van de Achterhoek en Twente is de N 
depositie aanzienlijk hoger dan de rest van Nederland. In deze gebieden is er een 
hoge bijdrage van NH3 aan de stikstofdepositie door de hoge intensiteit van de 
veehouderij in deze gebieden (MNP, milieunatuurcompendium). 
 
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beschermen alle Nederlandse Natura 2000-
gebieden, een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. In 
het implementatiespoor van Natura 2000 worden, nadat de landelijke doelstelling is 
vastgesteld, de aanwijzingsbesluiten en daarop volgend de beheerplannen per Natura 
2000-gebied opgesteld. De Natura 2000-gebieden zijn als zodanig aangemeld op basis 
van het voorkomen van zogenaamde ‘kwalificerende’ habitattypen en/of soorten. 
Ten aanzien van deze kwalificerende habitattypen en soorten zijn 
instandhoudingsdoelen geformuleerd. In de beheerplannen voor de Natura 2000-
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gebieden wordt vastgelegd hoe en wanneer de instandhoudingsdoelen gerealiseerd 
kunnen worden. In Utrecht is voor de meeste Natura 2000-gebieden de provincie 
verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen. 
 
Voor de voor verzuring gevoelige natuurgebieden zijn beschermende maatregelen 
nodig, onder andere tegen ammoniak. Minister Verburg heeft daarvoor op 24 
november 2008 een handreiking uitgebracht die gebruikt kan worden bij het 
bedoordelen van activiteiten die bijdrage aan de stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden. (Ministerie LNV, 2007).  
 
De kern van de handreiking is dat er sprake moet zijn van een integrale 
gebiedsgerichte beoordeling. De handreiking is geen uniform dichtgetimmerd 
toetsingskader, maar een richtsnoer voor het bevoegd gezag hoe kan worden 
omgegaan met significante verslechtering en vergunningverlening. Het bevoegd 
gezag (provincies) wordt geacht op basis van kennis en ervaring in het gebied de 
afwegingen zelf te maken. Daarbij kan men rekening houden met: 
- de invloed van andere milieuaspecten, zoals de waterhuishouding; 
- het belang van achtergronddepositie in relatie tot de gebiedseigen of 

bedrijfsgerichte depositie; 
- de invloed van andere bronnen, zoals industrie en verkeer; 
- de mogelijkheid om bron- of effectgerichte maatregelen te nemen; 
- de ligging van de kwetsbare habitattypen; 
- de mogelijkheid voor gebiedsgericht salderen. 
 
Het is dan ook wenselijk is om zo vroeg mogelijk in de beheerplanprocessen inzicht 
te krijgen in de omvang van de ammoniakdepositie per Natura 2000-gebied en de 
gebiedseigen bijdrage. Daarnaast is het wenselijk inzicht te krijgen of ammoniak een 
probleem vormt of niet en de orde van grootte van overschrijding van kritische 
depositiewaarde.  
 

1.2 Projectdoelstelling 

Het rapport geeft inzicht in de volgende aspecten: 
- De totale, actuele stikstofdepositie per Natura 2000-gebied en beschermd 

natuurmonument uitgesplitst naar verschillende bronnen (landbouw, overige 
bronnen, buitenland, enz.); 

- Actuele gebiedseigen (voor twee varianten, binnen de 5 km en binnen de 10 km 
zone) ammoniakdepositie per Natura 2000-gebied en beschermd 
natuurmonument als gevolg van de landbouw uitgesplitst naar sector en stallen 
en mestopslag, aanwendingen beweiding in zones van 0-1, 1-3 km en 3-10 km 
per Natura 2000-gebied en beschermd natuurmonument; 

- De actuele overschrijding van de kritische depositie voor de Natura 2000-
gebieden Kolland & Overlangbroek en Botshol.  

 
Verder was het ook wenselijk om de totale stikstofdepositie te vergelijken met 
kritische depositiewaarden op basis van de habitattypen binnen Natura 2000-
gebieden. Echter ten tijde van de onderzoeksperiode waren de gegevens met de 
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ligging van de habitattypen nog niet gereed of goedgekeurd. Deze vergelijking is 
daarom niet in dit rapport opgenomen. 
 
1.3 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven voor het berekenen van de 
ammoniakemissie en -depositie. Tevens worden in dit hoofdstuk de 
gebiedsdoelstellingen ten aanzien van stikstof behandeld. In hoofdstuk 3 wordt de 
huidige stikstofdepositie en de gebiedseigen ammoniakemissie en –depositie als 
gevolg van de agrarische activiteiten weergegeven per gebied.  
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2 Data en methodiek 

2.1 Begrenzing natuurgebieden 

De ammoniakemissie en –depositie wordt op de Utrechtse Natura 2000-gebieden en 
beschermde natuurmonumenten in beeld gebracht. De begrenzing van de Natura 
2000-gebieden is gebaseerd op de aanwijzingsbesluiten van de 1e en 3e tranche??. 
Figuur 2.1 geeft een beeld van de ligging van de gebieden. De nummers van de 
gebieden corresponderen met de nummers in Tabel 2.1. De groene buffer betreft 
zowel de 5 km (figuur 2.1) als de 10 km (figuur 2.2) zone rondom alle geselecteerde 
natuurgebieden. Wat opvalt, is dat bijna de gehele provincie bedekt wordt door de 10 
km zone. 

. 

 

Figuur 2.1 Ligging Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten en een zone van 5 km rondom 
deze gebieden (groene gebieden). 
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Figuur 2.2 Ligging Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten en een zone van 10 km rondom 
deze gebieden (groene gebieden) 

 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de gebieden, hoe deze begrensd zijn en hoe groot 
de gebieden zijn. 
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Tabel 2.1 Overzicht Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten 

Areaal Nr.  N2000 gebied/Natuurmonument Omschrijving 
(ha) 

1 Binnenveld N2000 48.5 
2 Botshol N2000 217.2 
3 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein N2000 698.8 
4 Groeve Oostermeent NB 19.5 
5 Groot Zandbrink N2000 10.0 
6 Heide Achter Sportpark NB 19.4 
7 Hilversums Wasmeer NB 43.4 
8 Hoorneboegse Heide NB 402.1 
9 Kamerikse Nessen NB 15.3 
10 Kolland & Overlangbroek N2000 175.6 
11 Meeuwenkampje NB 8.1 
12 Moerasterreinen Langs De Bijleveld NB 7.1 
13 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck N2000 2027.5 
14 Oeverlanden Gein C.A. NB 4.7 
15 Oeverlanden Winkel NB 3.5 
16 Oostelijke Vechtplassen N2000 6491.2 
17 Postiljonheide NB 40.3 
18 Raaphof NB 12.8 
19 Schoolsteegbosjes NB 39.3 
20 Schraallanden Utrecht-West NB 8.8 
21 Zouweboezem N2000 257.6 

 
 

2.2 Emissie- en depositieberekeningen 

De eerste stap is het in beeld brengen van de totale N depositie op de Natura 2000-
gebieden en beschermde natuurmonumenten in de provincie Utrecht. In Tabel 2.2 
worden de bronnen voor de berekening van de totale N depositie weergegeven. 
 

Tabel 2.2 Overzicht bronnen berekening totale N depositie op de Natura 2000-gebieden en beschermde 
natuurmonumenten in Utrecht. 

Onderdeel N depositie Bron Resolutie 
NH3 depositie vanuit landbouw Utrecht (zowel < 5 km als 
< 10 km rondom N2000gebieden) 

Alterra, INITIATOR2 250×250 m2 

- a.g.v. stal- en opslag emissie grondgebonden veehouderij   
- a.g.v. stal- en opslag emissie intensieve veehouderij   
- a.g.v. aanwending- en weide emissie   
   
   
Totale NH3 depositie vanuit Nederlandse bronnen, vanuit 
buitenland of niet landbouwbronnen 

MNP, GCN 5×5 km2 

   
NOx depositie totaal MNP, GCN 5×5 km2 

 
Voor de totale N depositie worden bestanden uit de Grootschalige 
Concentratiekaarten Nederland (GCN) van het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) gebruikt. Deze brengen op nationale schaal op 5×5 km2 de N depositie in 
beeld. Deze maken onderscheid in depositie van ammoniak (NHx) en stikstofoxiden 
(NOx). 
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De NH3 depositie als gevolg van landbouw een zone van zowel 5 km als 10 km 
rondom de geselecteerde Utrechtse natuurgebieden1 is door Alterra berekend. 
Daartoe worden eerst de ammoniakemissies berekend en op basis daarvan de 
depositie op de natuurgebieden. De berekening wordt gedaan met het model 
INITIATOR2 (De Vries et al., in prep). INITIATOR2 is een verdere verfijning en 
uitbreiding van INITIATOR (Integrated Manure ImpacT Assessment Tool On a 
Regional scale) (zie bijv. De Vries et al., 2003), een integraal stikstofmodel en houdt 
gelijktijdig rekening met de N belasting van grond- en oppervlakte water en emissies 
van NH3 en N2O. Met dit model is het mogelijk om effecten van maatregelen te 
berekenen op de meest relevante emissies naar de atmosfeer (ammoniakemissie in 
relatie tot effecten op natuur en lachgas- en methaanemissies in verband met 
klimaatverandering) in samenhang met de uit- en afspoeling van nutriënten en 
metalen in verband met de kwaliteit van grondwater (drinkwater) en 
oppervlaktewater (eutrofiering), zie bijv. Kros et al. (2003) en Kros & de Vries 
(2003). In deze studie beperken we ons tot de ammoniakemissie en –depositie. In 
bijlage 1 staat het model meer in detail beschreven. 
 
Ten aanzien van de NH3 emissies vanuit de landbouw worden twee bronnen 
onderscheiden: 
- stal- en opslagemissie;  
- beweiding en aanwendingsemissie (ten gevolge van dierlijke mest en kunstmest). 
 
De stal- en opslagemissie wordt in INITIATOR2 bepaald door het berekenen van een 
excretie per bedrijf op basis van de CBS bedrijfsgegevens over dieraantallen en 
locatiegegevens zoals die Geografische Informatiesysteem Agrarische Bedrijven 
(GIAB) (Naeff, 2003) binnen Altera zijn opgeslagen; peiljaar 2006. Via een 
eenvoudige mestverdelingsmodule wordt op basis van de geproduceerde dierlijke 
mest de dierlijke mestaanwending en het kunstmestgebruik en de bijbehorende 
emissie berekend. Voor deze toepassing is de emissie van ammoniak vanuit 
puntbronnen (stallen en opslagen) en oppervlakte bronnen (percelen) geaggregeerd 

tot emissiebestanden met een resolutie van 250×250 m2. 
 
Voor het berekenen van het NH3 depositie uit zowel de 5 km als de 10 km zone 
rondom de habitatgebieden wordt het model Operationeel Prioritaire Stoffen v4.1 
(OPS) gebruikt. Dit model is ontwikkeld door het RIVM (Van Jaarsveld, 2004) en is 
in der loop der jaren uitgegroeid tot een nationaal referentiemodel voor het 
berekenen van de verspreiding en depositie van een groot aantal stoffen op landelijke 
schaal. De door INITIATOR2 berekende NH3-emissie uit stallen en door aanwending 

(geaggregeerd naar emissiebestanden van 250×250 m2) vormen daarbij de invoer van 
OPS. Op basis hiervan wordt de NH3 depositie2, die samen met de door RIVM 
berekende depositie van de overige bronnen de totale stikstofdepositie oplevert. 
 

                                                           
1 In geval de 10 km zone buiten de provincie valt, zijn ook deze bronnen meegenomen in de emissie 
en depositieberekeningen. 
2 Oop 250x250 m2 berekend voor de cellen die geheel en gedeeltelijk overlappen met de begrenzing 
van de Natura 2000-gebieden en beschermde Natuurmonumenten. 
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2.3 Correctie NH3 gat 

Zoals reeds jaren bekend zijn de ammoniakconcentraties zoals die met OPS worden 
berekend lager dan de gemeten concentraties. Dit verschil bedraagt gemiddeld over 
meerdere jaren ongeveer 25 tot 30% en wordt doorgaans aangeduid met het 
ammoniakgat. Om voor het NH3 gat te corrigeren worden de depositie uitkomsten 
van het OPS-model vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemeten en 
berekende concentraties (zie bv. De Ruiter et al., 2006). Deze factor wordt jaarlijks 
bepaald. Voor het jaar 2005 bedroeg deze factor 1,31 voor droge en 1,70 voor natte 
depositie en gemiddeld 1,45 voor de totale depositie (Van Jaarsveld pers med.), mede 
afhankelijk van de locale verhouding tussen droge en natte depositie. 
 
Recentelijk zijn na uitgebreid onderzoek de oorzaken van de geconstateerde 
verschillen tussen metingen en modelberekeningen gevonden (van Pul et al., 2008). 
De belangrijkste oorzaken van de geconstateerde verschillen zijn: 
- Dat in het OPS-model een te hoge depositiesnelheid van droge depositie in 

agrarisch gebied wordt gehanteerd. Dit betekent dat de niet gecorrigeerde OPS-
depositie in de agrarisch gebieden lager uitvalt en die op natuur hoger. Dit 
omdat de droge depositie op natuur als gevolg van een hogere ruwheid hoger is 
dan in agrarische gebieden. 

- Er sprake is van afrijpingsemissie, dit is de emissie van ammoniak door het 
gewas tijdens de afrijpingsperiode. 

 
De belangrijkste conclusie is dat de door het PBL gehanteerde correctie van de OPS-
berekeningen terecht is gebleken en dat de tot nu toe gepresenteerde resultaten in 
Milieubalansen en – Compendia in grote lijnen ongewijzigd blijven. Wat de exacte 
gevolgen zijn voor met de depositie op de natuur is nu nog niet bekend. Hiertoe 
dient eerst het OPS-model en de parameterisatie te worden aangepast, wel is het zo 
dat de te verwachten afwijkingen in het landelijke relatief gering zijn 
 
Omdat wij in deze studie gebruik maken van de nog niet aangepaste versie van OPS 
en tevens de gangbare emissiefactoren voor aanwendingsemissie gebruiken, dienen 
de hier uitvoerde detailberekeningen, net als de landelijke OPS-berekeningen, 
gecorrigeerd te worden voor het ammoniakgat. De correctie vindt plaats door alle 
door OPS berekende totale (droog en nat tezamen) depositiewaarden met een factor 
1,45 vermenigvuldigd. Van belang is wel om te realiseren dat het hierbij om vrij grove 
generieke correctie gaat. Op lokaalniveau, zoals de hier gebruikte 250m cellen, kan 
deze correctiefractie echter behoorlijk afwijken. Hiermee is in deze studie echter geen 
rekening gehouden. 
 
Consequentie van de correctie voor het ammoniakgat voor de regionale resultaten is 
dat de regionale bijdrage relatief groter wordt. Deze wordt immers verhoogd, terwijl 
de totale N depositie volgens PBL gelijk blijft. Deze zijn immers al gecorrigeerd voor 
het ammoniakgat. 
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2.4 Doelstelling stikstofbelasting natuur 

De volgende stap is de vergelijking van de totale N depositie met de 
gebiedsdoelstellingen voor stikstof. De hoeveelheid N depositie die een ecosysteem 
kan verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische depositiewaarde 
genoemd. Uit deze vergelijking volgt het areaal natuur wat beschermd is (huidige 
depositie ≤ kritische depositiewaarde) of onvoldoende beschermd is (huidige 
depositie > kritische depositiewaarde). 
 
Voor de Natura 2000-gebieden kunnen op basis van de habitattypen de kritische 
depositiewaarden afgeleid worden. In Tabel 2.3 staan de habitattypen en kritische 
depositiewaarden, zoals provincie Utrecht hanteert, weergegeven. Momenteel is 
alleen informatie beschikbaar met de exacte ligging van de habitattypen binnen de 
Natura 2000-gebieden Kolland & Overlangbroek en Botshol. Daarom de vergelijking 
van de totale N depositie met de kritische depositie alleen voor deze twee gebieden 
uitgevoerd. 

Tabel 2.3  Habitattypen (of combinatie daarvan) in Utrecht en hun kritisch N depositie volgens #### [Nog in 
te vullen] 

Gebied Habitat
-type 

Areaal 
(ha) 

Omschrijving Kritische N 
depositie 2) 
(mol N  jr-1) 

Kolland / 
Overlangbroek 

91E0B  Bossen op alluviale grond met Alnus 
glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

28 

Botshol 3140  Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met 
benthische Chara spp. vegetatie 

30 

Botshol 3150  Van nature eutrofe meren met vegetatie van 
het type Magnopotamion of Hydrocharition 

30 

Botshol 6410  Grasland met Molinia op kalkhoudende, 
venige, of lemige kleibodem (Eu-Molinion) 

15 

Botshol 6430A  Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 
laagland, en van de montane en alpiene 
zones 

>34 

Botshol 7140B  Overgangs- en trilvenen 10 
Botshol 7210  *Kalkhoudende moerassen met Cladium 

mariscus en soorten van het Caricion 
davallianae 

15 
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3 Stikstofdepositie op de natuurgebieden 

3.1 Herkomst totale stikstofdepositie 2007 

Voor de berekening van de N depositie maken we onderscheid naar de bijdrage 
vanuit verschillende bronnen en herkomst. In de Tabellen 3.1(absolute bijdrage) en 
3.2 (relatieve bijdrage) staat de herkomst van de totale N depositie en wat de bijdrage 
hieraan vanuit de landbouw binnen 5 km zone is. Peiljaar 2007 was ten tijde van het 
onderzoek het meest recente jaar wat beschikbaar was. Dit zijn gemiddelde cijfers op 
de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in Utrecht. Tevens zijn 
in de Tabellen 3.1 (absolute bijdrage) en 3.2 (relatieve bijdrage) de resultaten voor een 
10 km zone geven. In paragraaf 3.2 wordt dit verbijzonderd naar de gemiddelde N 
depositie per gebied. 
 

Tabel 3.1 Herkomst van de gemiddelde N depositie op N2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in 
heel Utrecht voor het jaar 2007 in mol ha-1 jr-1. 

Bronnen/maatregelen Depositie (mol N ha-1 jr-1) 

 Ten gevolge van emissies in de 10 km zones Achtergrond 
depositie 

Totaal 

 gebied 0-250m 250m-
1km 

1-3 km 3-5 km   

NH3 depositie stal        
Stal rundvee 0 59 32 53 31  175 
Stal varkens+pluimvee 0 6 10 19 14  48 
Overig vee 0 6 5 6 2  18 
NH3 depositie 
aanwending/beweiding 116 37 46 61 36  296 
NH3 rest van Nederland      362 362 
NH3 Achtergrond 2)      306 306 
NOx depositie 3)      699 699 
N depositie totaal 116 108 92 139 82 1367 1904 
2) betreft de NH3 emissie ten gevolge van niet-landbouwbronnen binnen en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen. Achtergrond NH3 = PBL2005 (5km) - ∑Initiator NH3 depositie (5km)). 
3) Betreft NOx depositie ten gevolge van alle bronnen (industrie en verkeer) in en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen 
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Tabel 3.2 Herkomst van de gemiddelde N depositie op N2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in 
heel Utrecht voor het jaar 2007 als  % van de totale N depositie. 

Bronnen/maatregelen Depositie (%) 

 Ten gevolge van emissies in de 10 km zones Achtergrond 
depositie 

Totaal 

 gebied 0-250m 250m-
1km 

1-3 km 3-5 km   

NH3 depositie stal 0.0 3.1 1.7 2.8 1.6  9.2 
Stal rundvee 0.0 0.3 0.5 1.0 0.7  2.5 
Stal varkens+pluimvee 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1  0.9 
Overig vee 6.1 1.9 2.4 3.2 1.9  15.5 
NH3 depositie 
aanwending/beweiding      19.0 19.0 
NH3 rest van Nederland      16.1 16.1 
NH3 Achtergrond 2)      36.7 36.7 
NOx depositie 3) 6.1 5.7 4.8 7.3 4.3 71.8 100 
N depositie totaal 0.0 3.1 1.7 2.8 1.6  9.2 
2) betreft de NH3 emissie ten gevolge van niet-landbouwbronnen binnen en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen. Achtergrond NH3 = PBL2005 (5km) - ∑Initiator NH3 depositie (5km)). 
3) Betreft NOx depositie ten gevolge van alle bronnen (industrie en verkeer) in en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen 

 

Tabel 3.3 Herkomst van de gemiddelde N depositie op N2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in 
heel Utrecht voor het jaar 2007 in mol ha-1 jr-1. 

Bronnen/maatregelen Depositie (mol N ha-1 jr-1) 

 Ten gevolge van emissies in de 10 km zones Achtergrond 
depositie 

Totaal 

 gebied 0-
250m 

250m-
1km 

1-3 
km 

3-5 
km 

5-10 
km 

  

NH3 depositie stal         
Stal rundvee 0 59 32 53 31 33  208 
Stal varkens+pluimvee 0 6 10 19 14 21  70 
Overig vee 0 6 5 6 2 2  20 
NH3 depositie 
aanwending/beweiding 

116 37 46 61 36 47  343 

NH3 rest van Nederland       258 258 
NH3 Achtergrond 2)       306 306 
NOx depositie 3)       699 699 
N depositie totaal 116 108 92 139 82 104 1262 1904 
2) betreft de NH3 emissie ten gevolge van niet-landbouwbronnen binnen en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen. Achtergrond NH3 = PBL2005 (5km) - ∑Initiator NH3 depositie (5km)). 
3) Betreft NOx depositie ten gevolge van alle bronnen (industrie en verkeer) in en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen 
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Tabel 3.4 Herkomst van de gemiddelde N depositie op N2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in 
heel Utrecht voor het jaar 2007 als  % van de totale N depositie. 

Bronnen/maatregelen Depositie (%) 

 Ten gevolge van emissies in de 10 km zones Achtergrond 
depositie 

Totaal 

 gebied 0-
250m 

250m-
1km 

1-3 
km 

3-5 
km 

5-10 
km 

  

NH3 depositie stal         
Stal rundvee 0.0 3.1 1.7 2.8 1.6 1.8  10.9 
Stal varkens+pluimvee 0.0 0.3 0.5 1.0 0.7 1.1  3.7 
Overig vee 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1  1.1 
NH3 depositie 
aanwending/beweiding 

6.1 1.9 2.4 3.2 1.9 2.5  18.0 

NH3 rest van Nederland       13.6 13.6 
NH3 Achtergrond 2)       16.1 16.1 
NOx depositie 3)       36.7 36.7 
N depositie totaal 6.1 5.7 4.8 7.3 4.3 5.5 66.3 100 
2) betreft de NH3 emissie ten gevolge van niet-landbouwbronnen binnen en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen. Achtergrond NH3 = PBL2005 (5km) - ∑Initiator NH3 depositie (5km)). 
3) Betreft NOx depositie ten gevolge van alle bronnen (industrie en verkeer) in en buiten Utrecht, incl. 

buitenlandse bronnen 

 
De gemiddelde N depositie op de Utrechtse Natura 2000-gebieden bedroeg in 2007 
1904 mol ha-1 jr-1 . De N depositie wordt overheerst door de bijdrage van de 
‘achtergronddepositie’, bestaande uit de NH3 depositie ten gevolge van de bronnen 
buiten de 5 km zone rondom de natuurgebieden, inclusief de bijdrage uit het 
buitenland en alle niet landbouwbronnen en alle NOx bronnen binnen en buiten 
Utrecht. Deze bedraagt gemiddeld 1367 mol N ha-1 jr-1  (1263  mol voor de 10 km 
zone) ofwel 72% van de totale depositie (66% voor de 10 km zone). Het resterende 
deel, 28% (34% in geval van een 10 km zone) is ten gevolge van de ammoniakemissie 
vanuit de landbouw in de 5 km zone rondom de Natura 2000-gebieden en 
beschermde natuurmonumenten. Daarvan is ca. 47% afkomstig van de stal- en 
opslagemissies en het restant (53%) van de aanwending- en beweidingemissies. Het 
aandeel aan de depositie ten gevolge van beweiding een aanwending is beduidend 
hoger dan is gevonden in de provincies Gelderland (30%, Alterra-rapport 1850) en 
Overijssel (38%, Alterra-rapport 1893). Aangezien de 10 km zone rondom de Natura 
2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten bijna de gehele provincie beslaat 
en zelfs ook gedeeltelijk buiten de provinciegrenzen ligt (zie Figuur 2.2) zal de 
depositie als gevolg van de Utrechtse landbouw gemiddeld genomen vergelijkbaar of 
zelfs iets lager zijn dan de depositie uit de 5 km zone. In figuur 3.1 t/m 3.3 is de 
ruimtelijke differentiatie weergegeven. Tevens is in de figuren 3.4 en 3.5 de bijdrage 
vanuit de achtergrond en vanuit de zones voor een 10 km zone weergegeven. 
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Figuur 3.1 Achtergronddepositie in Utrecht in 2007: NH3 van buiten de 5 km zone, vanuit buitenland en de 
niet landbouw NH3 bronnen en NOx van binnen en buiten Utrecht (bron: MNP, eigen bewerking). 

 

Figuur 3.2 NH3 depositie vanuit de landbouwbronnen binnen Nederland binnen de 5 km zone rondom de 
Utrechtse Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. 
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Figuur 3.3 N depositie totaal op Utrechtse Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.  

 
 

 

Figuur 3.4 Achtergronddepositie in Utrecht in 2007: NH3 van buiten de 10 km zone, vanuit buitenland en 
de niet landbouw NH3 bronnen en NOx van binnen en buiten Utrecht (bron: MNP, eigen bewerking). 
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Figuur 3.5 NH3 depositie vanuit de landbouwbronnen binnen Nederland binnen de 10 km zone rondom de 
Utrechtse Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. 

 
 

3.2 Ammoniak- en stikstofdepositie per gebied 

In deze paragraaf staat de gemiddelde N depositie per Natura 2000-gebied of 
beschermd natuurmonument weergegeven. Daarbij is de depositie uitgesplitst naar de 
verschillende bronnen. Eerst is de depositie per gebied uitgesplitst naar bronnen 
binnen en buiten de 5 km zone rondom de natuurgebieden (zie Tabel 3.5 en 3.6) en 
binnen en buiten de 10 km zone. Vervolgens wordt de gebiedseigen depositie van de 
landbouw (binnen 10 km zone) (zie Tabel 3.7 en 3.8). Daarnaast is een verdere 
uitsplitsing gemaakt naar 0-1 km, 1-3 km en 3-10 km zones (zie Tabel 3.9 en 3.10). In 
bijlage 3 wordt de depositie als gevolg van stal- en opslagemissie per gebied 
uitgesplitst naar bedrijfstypen. 
 
Tabel 3.5 en 3.6 geven een uitsplitsing van de totale N depositie naar de verschillende 
bronnen. Daarbij is onderscheid gemaakt in de bijdrage van de landbouwemissies 
vanuit de 5 km zone rondom het betreffende natuurgebied zelf (eigen zone), de 
bijdrage vanuit de 5 km zones rondom de overige gebieden (overige zone), de 
bijdrage vanuit landbouw uit de rest van Nederland en de achtergronddepositie (NOx 
en NH3 overige bronnen en buitenland) weergegeven. Tabel 3.5 betreft absolute 
gemiddelde depositiewaarden in mol N ha-1 jr-1, tabel 3.6 geeft relatieve 
depositiewaarden in percentage van de totale N depositie. Ditzelfde geldt voor de 
tabellen 3.7 en 3.8, maar dan voor de 10 km zone. 
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De weergegeven totale depositie kan enigszins afwijken van de gemiddelde N 

depositie totaal die PBL op 5×5 km2 niveau berekend. Dit komt doordat in deze 

studie de gebiedseigen NH3 depositie gedetailleerder is berekend (op 250×250m2) 

waardoor de NH3 depositiewaarden die normaal op 5×5 km2 uitgemiddeld worden 
nu niet worden uitgemiddeld. Zeker in relatief kleine natuurgebieden kunnen, 
afhankelijk van het voorkomen en ligging van (grote) emissiebronnen, de gemiddelde 
deposities als gevolg van deze detaillering hoger of lager uitvallen dan de gemiddelde 
N depositie van PBL (zie ook paragraaf 4.2 en bijlage 4). 
 
Per gebied zien we een grote verschillen in het aandeel van de verschillende bronnen.  
 
In tabel 3.9 en 3.10 volgt een verdere uitsplitsing van de bronnen binnen de 10 km 
zone rondom de natuurgebieden. Daaruit volgt dat de depositie uit de diverse zones 
zeer verschillend is als gevolg van het voorkomen en ligging van de bedrijven binnen 
de 10 km zone.  
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Tabel 3.5 Gemiddelde N depositie uit 5 km zone en overige bronnen op de Utrechtse Natura 2000-gebieden 
en beschermde natuurmonumenten (mol ha-1 jr-1). 

Gemiddelde N depositie (mol ha-1 j-1) 
NH3 emissie vanuit de 5 km zone 
rondom N2000-gebieden en 
beschermde natuurmonumenten 
Stal- en opslagemissie Aanwending/ 

beweiding 2) 

  N2000-gebied/ beschermd 
natuurmonument 

Eigen  
zone 

Ov. 
zone 1) 

Totaal totaal 

Rest 
NL 
(NH3) 
3) 

Achter- 
grond 
(NH3 + 
NOx) 4) 

Totaal 

1 Binnenveld 879 59 938 427 706 1196 3266 
2 Botshol 264 64 328 334 308 958 1929 
3 Broekv., Vettenbr. & P. St. 130 26 156 496 337 1145 2134 
4 Groeve Oostermeent 27 70 97 266 352 1149 1865 
5 Groot Zandbrink 923 98 1020 446 840 673 2980 
6 Heide Achter Sportpark 83 141 224 187 540 1184 2135 
7 Hilversums Wasmeer 87 136 223 164 539 1184 2110 
8 Hoorneboegse Heide 140 132 272 222 515 1085 2094 
9 Kamerikse Nessen 287 34 321 626 297 1052 2295 
10 Kolland & Overlangbroek 379 98 477 547 755 934 2713 
11 Meeuwenkampje 863 63 926 535 758 690 2909 
12 M. Langs De Bijleveld 432 121 553 756 548 1079 2936 
13 Nieuwk. Pl. & De Haeck 289 30 318 276 329 1059 1982 
14 Oeverlanden Gein C.A. 649 42 691 305 276 1183 2454 
15 Oeverlanden Winkel 276 74 350 481 317 1069 2216 
16 Oostelijke Vechtplassen 141 61 202 263 337 961 1763 
17 Postiljonheide 68 125 193 168 592 1343 2297 
18 Raaphof 273 105 378 683 595 1392 3048 
19 Schoolsteegbosjes 532 97 629 622 725 710 2686 
20 Schraallanden Utrecht-West 429 43 472 772 303 981 2528 
21 Zouweboezem 271 54 326 555 619 1174 2674 
         
 Totaal 5) 241 0 241 296 362 1005 1904 
1) depositie uit 5 km zone overige Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten 
2) depositie a.g.v. aanwending- en beweidingsemissie uit 5 km rondom alle Natura 2000-gebieden en 

beschermde natuurmonumenten (dus niet uitgesplitst per gebied) 
3) depositie vanuit stal- en opslagemissie en aanwending- en beweidingsemissie buiten de 5 km zone 
4) depositie vanuit niet-agrarische en buitenlandse NH3-bronnen en NOx-bronnen 
5) betreft oppervlakte gewogen gemiddelde depositie 
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Tabel 3.6 Relatief aandeel N depositie uit 5 km zone en overige bronnen op de Utrechtse Natura 2000-
gebieden en beschermde natuurmonumenten (%). 

Relatief aandeel N depositie (%) 
NH3 emissie vanuit de 5 km zone 
rondom N2000-gebieden en 
beschermde natuurmonumenten 
Stal- en 
opslagemissie 

Aanwending/ 
beweiding 2) 

  N2000-gebied/ beschermd 
natuurmonument 

Eigen 
zone 

Ov. 
zone 
1) 

totaal totaal 

Rest 
NL 
(NH3) 

3) 

Achter- 
grond 
(NH3 + 
NOx

 )4) 

Totaal 

1 Binnenveld 27% 2% 29% 13% 22% 37% 100% 
2 Botshol 14% 3% 17% 17% 16% 50% 100% 
3 Broekv., Vettenbr. & P. St. 6% 1% 7% 23% 16% 54% 100% 
4 Groeve Oostermeent 1% 4% 5% 14% 19% 62% 100% 
5 Groot Zandbrink 31% 3% 34% 15% 28% 23% 100% 
6 Heide Achter Sportpark 4% 7% 11% 9% 25% 55% 100% 
7 Hilversums Wasmeer 4% 6% 11% 8% 26% 56% 100% 
8 Hoorneboegse Heide 7% 6% 13% 11% 25% 52% 100% 
9 Kamerikse Nessen 12% 1% 14% 27% 13% 46% 100% 
10 Kolland & Overlangbroek 14% 4% 18% 20% 28% 34% 100% 
11 Meeuwenkampje 30% 2% 32% 18% 26% 24% 100% 
12 M. Langs De Bijleveld 15% 4% 19% 26% 19% 37% 100% 
13 Nieuwk. Pl. & De Haeck 15% 2% 16% 14% 17% 53% 100% 
14 Oeverlanden Gein C.A. 26% 2% 28% 12% 11% 48% 100% 
15 Oeverlanden Winkel 12% 3% 16% 22% 14% 48% 100% 
16 Oostelijke Vechtplassen 8% 3% 11% 15% 19% 55% 100% 
17 Postiljonheide 3% 5% 8% 7% 26% 58% 100% 
18 Raaphof 9% 3% 12% 22% 20% 46% 100% 
19 Schoolsteegbosjes 20% 4% 23% 23% 27% 26% 100% 
20 Schraallanden Utrecht-West 17% 2% 19% 31% 12% 39% 100% 
21 Zouweboezem 10% 2% 12% 21% 23% 44% 100% 
         
 Totaal 5) 13% 0% 13% 16% 19% 53% 100% 
1) depositie uit 5 km zone overige Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten 
2) depositie a.g.v. aanwending- en beweidingsemissie uit 5 km rondom alle Natura 2000-gebieden en 

beschermde natuurmonumenten (dus niet uitgesplitst per gebied) 
3) depositie vanuit stal- en opslagemissie en aanwending- en beweidingsemissie buiten de 5 km zone 
4) depositie vanuit niet-agrarische en buitenlandse NH3-bronnen en NOx-bronnen 
5) betreft oppervlakte gewogen gemiddelde depositie 
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Tabel 3.7 Gemiddelde N depositie uit 10 km zone en overige bronnen op de Utrechtse Natura 2000-gebieden 
en beschermde natuurmonumenten (mol ha-1 jr-1). 

Gemiddelde N depositie (mol ha-1 j-1) 
NH3 emissie vanuit de 10 km zone 
rondom N2000-gebieden en 
beschermde natuurmonumenten 
Stal- en opslagemissie Aanwending/ 

beweiding 2) 

  N2000-gebied/ beschermd 
natuurmonument 

Eigen  
zone 

Ov. 
zone 1) 

totaal totaal 

Rest 
NL 
(NH3) 
3) 

Achter- 
grond 
(NH3 + 
NOx) 4) 

Totaal 

1 Binnenveld 919 120 1039 492 539 1196 3266 
2 Botshol 272 101 373 382 216 958 1929 
3 Broekv., Vettenbr. & P. St. 162 46 208 546 235 1145 2134 
4 Groeve Oostermeent 38 110 148 304 264 1149 1865 
5 Groot Zandbrink 1101 165 1266 531 510 673 2980 
6 Heide Achter Sportpark 90 234 323 251 377 1184 2135 
7 Hilversums Wasmeer 98 228 327 222 377 1184 2110 
8 Hoorneboegse Heide 145 222 367 279 363 1085 2094 
9 Kamerikse Nessen 298 68 366 666 211 1052 2295 
10 Kolland & Overlangbroek 443 171 614 632 533 934 2713 
11 Meeuwenkampje 954 137 1092 612 515 690 2909 
12 M. Langs De Bijleveld 505 193 699 843 315 1079 2936 
13 Nieuwk. Pl. & De Haeck 304 64 368 325 230 1059 1982 
14 Oeverlanden Gein C.A. 651 75 725 338 208 1183 2454 
15 Oeverlanden Winkel 280 114 394 525 228 1069 2216 
16 Oostelijke Vechtplassen 142 111 253 305 244 961 1763 
17 Postiljonheide 89 204 293 221 440 1343 2297 
18 Raaphof 314 191 505 779 372 1392 3048 
19 Schoolsteegbosjes 621 192 813 704 459 710 2686 
20 Schraallanden Utrecht-West 431 87 518 813 216 981 2528 
21 Zouweboezem 355 95 451 649 400 1174 2674 
         
 Totaal 5) 299 0 299 343 258 1005 1904 
1) depositie uit 10 km zone overige Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten 
2) depositie a.g.v. aanwending- en beweidingsemissie uit 10 km rondom alle Natura 2000-gebieden en 

beschermde natuurmonumenten (dus niet uitgesplitst per gebied) 
3) depositie vanuit stal- en opslagemissie en aanwending- en beweidingsemissie buiten de 10 km zone 
4) depositie vanuit niet-agrarische en buitenlandse NH3-bronnen en NOx-bronnen 
5) betreft oppervlakte gewogen gemiddelde depositie 
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Tabel 3.8 Relatief aandeel N depositie uit 10 km zone en overige bronnen op de Utrechtse Natura 2000-
gebieden en beschermde natuurmonumenten (%). 

Relatief aandeel N depositie (%) 
NH3 emissie vanuit de 10 km zone 
rondom N2000-gebieden en 
beschermde natuurmonumenten 
Stal- en 
opslagemissie 

Aanwending/ 
beweiding 2) 

  N2000-gebied/ beschermd 
natuurmonument 

Eigen 
zone 

Ov. 
zone 
1) 

totaal totaal 

Rest 
NL 
(NH3) 

3) 

Achter- 
grond 
(NH3 + 
NOx

 )4) 

Totaal 

1 Binnenveld 28% 4% 32% 15% 17% 37% 100% 
2 Botshol 14% 5% 19% 20% 11% 50% 100% 
3 Broekv., Vettenbr. & P. St. 8% 2% 10% 26% 11% 54% 100% 
4 Groeve Oostermeent 2% 6% 8% 16% 14% 62% 100% 
5 Groot Zandbrink 37% 6% 42% 18% 17% 23% 100% 
6 Heide Achter Sportpark 4% 11% 15% 12% 18% 55% 100% 
7 Hilversums Wasmeer 5% 11% 15% 11% 18% 56% 100% 
8 Hoorneboegse Heide 7% 11% 18% 13% 17% 52% 100% 
9 Kamerikse Nessen 13% 3% 16% 29% 9% 46% 100% 
10 Kolland & Overlangbroek 16% 6% 23% 23% 20% 34% 100% 
11 Meeuwenkampje 33% 5% 38% 21% 18% 24% 100% 
12 M. Langs De Bijleveld 17% 7% 24% 29% 11% 37% 100% 
13 Nieuwk. Pl. & De Haeck 15% 3% 19% 16% 12% 53% 100% 
14 Oeverlanden Gein C.A. 27% 3% 30% 14% 8% 48% 100% 
15 Oeverlanden Winkel 13% 5% 18% 24% 10% 48% 100% 
16 Oostelijke Vechtplassen 8% 6% 14% 17% 14% 55% 100% 
17 Postiljonheide 4% 9% 13% 10% 19% 58% 100% 
18 Raaphof 10% 6% 17% 26% 12% 46% 100% 
19 Schoolsteegbosjes 23% 7% 30% 26% 17% 26% 100% 
20 Schraallanden Utrecht-West 17% 3% 20% 32% 9% 39% 100% 
21 Zouweboezem 13% 4% 17% 24% 15% 44% 100% 
         
 Totaal 5) 16% 0% 16% 18% 14% 53% 100% 
1) depositie uit 10 km zone overige Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten 
2) depositie a.g.v. aanwending- en beweidingsemissie uit 10 km rondom alle Natura 2000-gebieden en 

beschermde natuurmonumenten (dus niet uitgesplitst per gebied) 
3) depositie vanuit stal- en opslagemissie en aanwending- en beweidingsemissie buiten de 10 km zone 
4) depositie vanuit niet-agrarische en buitenlandse NH3-bronnen en NOx-bronnen 
5) betreft oppervlakte gewogen gemiddelde depositie 
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Tabel 3.9 Gemiddelde NH3 depositie uit 0-1, 1-3, 3-5 en 5-10 km zone als gevolg van landbouwemissies op 
de Utechtse Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten (mol ha-1 jr-1). 

Gemiddelde NH3 depositie (mol ha -1 j-1) uit 10 km zone  
Stal- en opslag emissie Aanwending en beweidings 

emissie 

  N2000-gebied/ 
beschermd 
natuurmonument 

< 0 0-
250m 

250m-
1km 

1-3 
km 

3-5 
km 

5-10 
km 

ov. 
zone 

<0 0-
250m 

250m-
1km 

1-3 
km 

3-5 
km 

5-
10 
km 

1 Binnenveld * 208 300 274 41 96 120 135 94 68 88 42 65 
2 Botshol * 71 71 41 27 61 101 35 96 79 80 45 48 
3 B., V. & P. St. * 34 11 47 26 44 46 335 54 35 40 31 51 
4 G. Oostermeent * * 7 8 4 18 110 4 126 57 54 26 38 
5 Groot Zandbrink * 231 110 275 215 271 165 3 165 106 106 68 84 
6 Heide A. Sprtprk * * * 4 39 47 234 15 12 43 69 48 64 
7 Hilver. Wasm. * * * 13 42 43 228 12 9 38 62 44 58 
8 Hoorneboegse H. * 4 22 66 18 36 222 26 33 56 64 43 57 
9 K. Nessen * 46 31 129 30 62 68 5 374 130 84 34 40 
10 K. & Overlangbr. * 125 98 81 45 94 171 244 122 69 62 50 85 
11 Meeuwenkampje * 3 230 346 174 202 137 2 233 119 107 74 77 
12 M. L. D. Bijleveld * 79 172 80 48 127 193 150 312 95 110 90 88 
13 N. Pl. & D. H. * 118 36 65 44 43 64 92 35 52 63 36 49 
14 O. Gein C.A. * 497 41 59 18 36 75 3 108 89 77 28 34 
15 O.Winkel * 122 30 38 35 55 114 5 268 89 80 39 44 
16 O.Vechtplassen 0 52 25 26 16 24 111 102 25 42 60 34 42 
17 Postiljonheide * * 18 18 7 46 204 7 23 37 63 38 53 
18 Raaphof * 1 142 91 34 47 191 76 359 91 98 60 96 
19 Schoolsteegbosjes * 11 149 174 106 182 192 159 258 53 89 62 82 
20 Schraal. Utr.-W. * 99 158 79 43 52 87 7 450 170 110 36 41 
21 Zouweboezem * 54 44 116 56 85 95 267 83 70 78 57 94 
               
 Totaal 1) 0 71 46 78 47 57 * 116 37 47 61 36 47 
1) betreft oppervlakte gewogen gemiddelde depositie 

Tabel 3.10 Relatieve bijdrage aan de NH3 depositie uit 0-1, 1-3, 3-5 en 5-10 km zone als gevolg van 
landbouwemissies op de Utrechtse Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten (%). 

Relatieve bijdrage aan de NH3 depositie (%) 1) 

Stal- en opslag emissie Aanwending en beweidings 
emissie 

  N2000-gebied/ 
beschermd 
natuurmonument 

< 0 0-
250m 

250m-
1km 

1-3 
km 

3-5 
km 

5-10 
km 

ov. 
zone 

<0 0-
250m 

250m-
1km 

1-3 
km 

3-
5 
km 

5-
10 
km 

1 Binnenveld * 20 29 26 4 9 12 27 19 14 18 9 13 
2 Botshol * 19 19 11 7 16 27 9 25 21 21 12 13 
3 B., V. & P. St. * 16 6 23 13 21 22 61 10 6 7 6 9 
4 G. Oostermeent * * 5 6 3 12 74 1 41 19 18 9 13 
5 Groot Zandbrink * 18 9 22 17 21 13 1 31 20 20 13 16 
6 Heide A. Sprtprk * * * 1 12 15 72 6 5 17 27 19 26 
7 Hilver. Wasm. * * * 4 13 13 70 5 4 17 28 20 26 
8 Hoorneboegse H. * 1 6 18 5 10 60 9 12 20 23 15 20 
9 K. Nessen * 13 9 35 8 17 19 1 56 19 13 5 6 
10 K. & Overlangbr. * 20 16 13 7 15 28 39 19 11 10 8 13 
11 Meeuwenkampje * 0 21 32 16 19 13 0 38 19 17 12 13 
12 M. L. D. Bijleveld * 11 25 11 7 18 28 18 37 11 13 11 10 
13 N. Pl. & D. H. * 32 10 18 12 12 17 28 11 16 19 11 15 
14 O. Gein C.A. * 69 6 8 3 5 10 1 32 26 23 8 10 
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15 O.Winkel * 31 8 10 9 14 29 1 51 17 15 7 8 
16 O.Vechtplassen 0 20 10 10 6 9 44 33 8 14 20 11 14 
17 Postiljonheide * * 6 6 3 16 70 3 10 17 28 17 24 
18 Raaphof * 0 28 18 7 9 38 10 46 12 13 8 12 
19 Schoolsteegbosjes * 1 18 21 13 22 24 23 37 8 13 9 12 
20 Schraal. Utr.-W. * 19 31 15 8 10 17 1 55 21 14 4 5 
21 Zouweboezem * 12 10 26 13 19 21 41 13 11 12 9 15 
               
 Totaal 2) 0 24 15 26 16 19 * 34 11 14 18 10 14 
1) % t.o.v. stal- en opslag of aanwending en beweiding 
2) betreft oppervlakte gewogen gemiddelde depositie 

 
 
3.3 Overschrijding van de kritische depositie per gebied 

 
De berekende depositieniveaus voor totaal N zijn eveneens gerelateerd aan de 
kritische depositiewaarden voor de verschillende habitattypen binnen de Natura2000-
gebieden (zie par. 2.4). Dit is gedaan voor twee Natura 2000-gebieden Kolland & 
Overlangbroek en Botshol. In deze studie zijn voor alle habitattypen binnen de 
Natura 2000-gebieden waarvoor een kritische depositiewaarde is afgeleid 
meegenomen (en dus niet alleen de kwalificerende habitattypen op basis waarvan het 
gebied is of wordt aangewezen). Dit geeft per Natura 2000-gebied afhankelijk van het 
aantal habitattypen één of meerdere kritische depositiewaarden per gebied.  
 
In Figuur 6 wordt de overschrijding van de kritische N depositie voor de 
habitattypen voor het jaar 2007 gegeven.  
 
Kolland & Overlangbroek Botshol 
Figuur 6 Relatieve overschrijding van de kritische N depositie (%) van de habitattypen in de Natura 2000-
gebieden Kolland & Overlangbroek (links) en Botshol (rechts) op basis van berekende deposities voor het jaar 
2007 [Nog toe te voegen] 
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Tabel 11 Percentage van areaal van de habitattypen waarvan de kritische depositie (per habitattype) wordt 
overschreden. binnen de Natura 2000-gebieden Kolland & Overlangbroek en Botshol [Nog in te vullen] 

Natura2000-gebied  Areaal 1) Gemiddelde N 
depositie 

Areaal met 
overschrijding 

Gemiddelde 
overschrijding van de 

N depositie 2) 

Kolland / Overlangbroek 91E0B (ha) (mol N ha-1 jr-1) (%) (mol N ha-1 jr-1) 

Botshol 3140     

Botshol 3150     

Botshol 6410     

Botshol 6430A     

Botshol 7140B     

Botshol 7210     
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Bijlage 1 Berekening integrale effecten stikstof 

Het evalueren van de beleidsdoelen ten aanzien van stikstof vereist een integrale aanpak. Om snel beleidsopties te verkennen waar het gaat 
om de langere termijn effecten van ingrepen in het milieu en om onzekerheden te identificeren is bij Alterra het model INITIATOR2 (De 
Vries et al., in prep) ontwikkeld. INITIATOR2 is een verdere verfijning en uitbreiding van INITIATOR (De Vries et al., 2003a; De Vries et al., 
2003b). INITIATOR2 omvat alle relevante aspecten van de mestproblematiek, te weten: (i) emissies van ammoniak, NH3, de broeikasgassen 
N2O, CH4 en CO2, fijn stof en stank naar de atmosfeer en (ii) de accumulatie en uit- en afspoeling van koolstof, stikstof (NH4, NO3 en 
organisch N), fosfaat en zware metalen (denk aan koper en zink toevoer via de mest) naar grond- en oppervlaktewater. Met INITIATOR2 
kunnen (beleids) maatregelen worden getoetst op hun effectiviteit en best management practices worden afgeleid. Met een dergelijk instrument 
is het bijvoorbeeld mogelijk om effecten te berekenen van maatregelen op de meest relevante emissies naar de atmosfeer 
(ammoniakemissie in relatie tot effecten op natuur en lachgas- en methaanemissies in verband met klimaatverandering) in samenhang met 
de uit- en afspoeling van nutriënten en metalen in verband met de kwaliteit van grondwater (drinkwater) en oppervlaktewater 
(eutrofiering). Met behulp van een eenvoudige verspreidingsmodule, een stampmethode op basis van het OPS model (Van Jaarsveld, 
1995), berekent INITIATOR2 de N depositie. Waarbij gebruik gemaakt wordt van de door INITIATOR2 berekende NH3 emissies uit stallen 
en bij aanwending in combinatie met extern aangeleverde informatie over de ontwikkeling van andere bronnen zoals de NOx emissie en 
de invoer vanuit het buitenland. Voor de berekening van excretie per bedrijf wordt gebruik gemaakt van CBS bedrijfsgegevens over 
dieraantallen en locatiegegevens zoals die in het Geografische Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) (Naeff, 2003) binnen 
Alterra zijn opgeslagen. Via een eenvoudige mestverdelingsmodule wordt op basis van de geproduceerde dierlijke mest de dierlijke 
mestaanwending en het kunstmestgebruik berekend.  
 
Achtereenvolgens worden de volgende processen berekend (zie Figuur 7):  

1. stikstofaanvoer via depositie, biologische N-binding, dierlijke mest en kunstmest; 
2. ammoniakemissie, onderscheiden naar stal- en opslagemissie, beweiding en aanwendingsemissie (het laatste weer onderscheiden in 

dierlijke mest en kunstmest); 
3. opname, onderscheiden in netto afvoer via gewas, zuivel en vlees en recycling via mest; 
4. immobilisatie in de bodem; 
5. nitrificatie en denitrificatie in bodem, grondwater en sloten en de hierbij plaatsvindende lachgasemissie; 
6. uitspoeling en afspoeling naar respectievelijk grond- en oppervlaktewater; 
7. denitrificatie en immobilisatie (gezamenlijk beschreven als retentie) in oppervlaktewater.  
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Bij de berekening is een regionale differentiatie aangebracht, door rekening te houden met verschillen in bodemgebruik, grondsoort en 
grondwaterstand, die bepalend zijn voor de optredende processen. Op deze wijze zijn voor landbouwgronden de effecten van maatregelen 
op de nitraatconcentratie in het grondwater, de stikstofconcentratie in het oppervlaktewater, de ammoniakemissie en de lachgasemissie 
naar de atmosfeer te berekenen. 
 

 

Figuur 7. Schematische weergave van de rol van INITIATOR2 bij het evalueren van maatregelen 

De schematisatie van INITIATOR2 is geheel afgestemd op de meest recente STONE-schematisatie (Kroon et al., 2001; Overbeek et al., 
2001), waarbij ca. 6000 unieke combinaties van bodem, landgebruik (voor zowel landbouw als natuur), grondwatertrap en 
bodemchemische kenmerken zijn gedefinieerd. Dit betreffen eenheden bestaande uit één of meer gridcellen van 250 × 250 m2 (kortweg 
‘STONE-plot’ genoemd). In het kader van de berekening van ammoniakemissie door aanwending is verder onderscheid gemaakt in drie 
dierlijke sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. 
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De hydrologische fluxen (jaarlijkse water fluxen naar grondwater en oppervlaktewater) zijn per plot bepaald op basis van de resultaten van 
STONE berekeningen. Ook de initiële bodemtoestand (o.a. de gehalten aan organische stof, stikstof, fosfaat en zware metalen) is per plot 
bepaald. De gebruikte modelparameters voor het beschrijven van het stofgedrag per plot zijn gerelateerd aan een combinatie van 
landgebruik, bodemtype en vochtklasse (grondwaterstand). Dit geldt met name voor de stikstofomzettingsreacties.  
 
Invoer en uitvoer  
De invoer van INITIATOR2 bestaat uit: 

1. Bodemkaart, bestaande uit de STONE bodemkaart welke is afgeleid van de 1:50 000 bodemkaart van Nederland (zie Kroon et al., 
2001).  

2. Landgebruik, bestaande uit de vier STONE klassen: grasland, maïs, bouwland en natuur gebaseerd op het LGN3. LGN3 is 
gebaseerd op satellietbeelden uit 1995 en 1997 (De Wit et al., 1999). 

3. Hydrologie (neerslag en verdamping per bodem-gewas combinatie), bestaande uit de langjarige gemiddelde jaarfluxen over de 
periode 1970-2000, zoals gebruikt in het model STONE (Kroes et al., 2001).  

4. Dieraantallen (per bedrijf of gemeente), gebaseerd op het Geografische Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) (Naeff, 
2003), uitgaan de van het peiljaar 2007. 

5. Toelaatbare mestgiften per bodem gewas combinatie, waarbij uit gegaan is van de huidige Mestwet van 2006. 
 
De uitvoer van INITIATOR2 bestaat uit: 

1. Totale aanvoer van N, P, zware metalen en basen via depositie, biologische N-binding, dierlijke mest en kunstmest;  
2. Emissie vanuit de landbouw naar de atmosfeer van ammoniak, lachgas, koolzuurgas, methaan en fijn stof; 
3. Uitspoeling en afspoeling naar respectievelijk grond- en oppervlaktewater van N, P, zware metalen en basen. 

 
Berekening van excreties 
De N- en P-excreties worden berekend door excretiefactoren, die de excretie per dier per jaar aangeven, te vermenigvuldigen met de 
dieraantallen. Voor de excretiefactoren is gebruik gemaakt van de gegevens voor het jaar 2006 van de Werkgroep Uniformering 
berekeningswijze Mest- en mineralencijfers (Van Bruggen, 2006). Dit zijn op dit moment de meest recente gegevens. Voor de 
dieraantallen is gebruik gemaakt van het Geografische Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) (Naeff, 2003). GIAB bevat de 
locaties in Nederland waar agrarische bedrijven en dieren geregistreerd staan en is gebaseerd op de CBS Landbouwtelling. In afwijking tot 
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Vries et al. (in prep) is hier gebruik gemaakt van de GIAB gegevens voor het jaar 2007 in plaats van 2000. Dit heeft tot gevolg dat er 
diverse aanpassingen hebben plaatsgevonden, zoals in dier- en stalcategorieën en gebruikte emissiefactoren. 
 
Berekening van de dierlijke mestverdeling 
De gebruikte mestverdelingsprocedure is gebaseerd op de procedure beschreven in De Vries et al. (in prep). Op basis van de arealen met 
gewassen wordt de mestafzet op bedrijfsniveau bepaald. Dit gebeurt op basis van opgelegde N normen in combinatie met een minimale 
kunstmestgift. P is hierbij volgend aan N. Hier wordt volstaan met een beknopte beschrijving. 
 
De invoer van de module betreft de dierlijke mestproductie op basis van de dieraantallen in GIAB en de corresponderende excretie per dier. 
Waarbij voor N reeds rekening is gehouden met de gasvormige N emissies (NH3, N2O, N2 en NOx) vanuit stallen en opslagen, m.a.w. de 
conversie van excretie naar productie. Voor in totaal 42 diersoorten per gemeente wordt de productie per diersoort en per element (stikstof 
(N), fosfor (P), organische stof (C), basen (Ca, Mg, K), sulfaat, chloor en zware metalen (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr en Hg)) als invoer aan het 
model opgegeven. De resultaten worden per gemeente geaggregeerd naar de productie van runder-, varkens-, pluimvee- en weidemest. De 
overige mestcategorieën uit GIAB zijn als volgt toebedeeld: schapen-, geiten- en paardenmest is toegevoegd aan rundermest (krijgt 
bestemming gras) en de overige mestcategorieën zoals nertsenmest zijn toegevoegd aan pluimveemest (krijgt bestemming 
bouwland/overig). Voor het jaar 2005 bedraagt voor geheel Nederland het deel dat van de categorie overig aan rundermest wordt 
toegekend 5,9% van rundermest en bij de pluimveemest 20% van pluimveemest. Ofwel respectievelijk 4,0% en 1,5% van de totale N-
excretie. De categorie overige rundermest bestaat voor ca. 75% uit schapenmest en ca. 25% uit geitenmest (in termen van N-excretie). 
Paardenmest is weliswaar toegekend aan de categorie overige rundermest, maar omdat deze mest deels in champost terecht komt en dus 
via overige organische producten op de bodem wordt gebracht (zie verder) wordt paardenmest niet meegenomen voor het berekenen van 
de bodembelasting met dierlijke mest. Daar waar het gaat om de emissie naar de atmosfeer (ammoniak, methaan, fijn stof en geur) wordt 
wel rekening gehouden met paarden. In deze studie voor Zeeland is geen rekening gehouden met de toepassing van overige organische 
producten. Dit omdat dit lastig te combineren is met de stikstofplafond berekening (zie paragraaf Error! Reference source not found.) 
en daarnaast geen detail informatie beschikbaar is over de samenstelling en het gebruik.  
 
Op basis van de arealen met gewassen wordt de plaatsingsruimte van dierlijke mest bepaald. Deze arealen zijn afgeleid van de 
basisbestanden zoals deze worden gebruikt in het nationale nutriënten emissiemodel STONE (Wolf et al., 2003). Dit gebeurt op basis van 
opgelegde N- normen. De overige elementen zijn volgend aan N.  
De toedieningsprocedure binnen een gemeente is als volgt: 
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1. verdeel de weidemest (homogeen) over het areaal grasland binnen de gemeente; 
2. dien runderstalmest toe aan grasland tot maximaal toelaatbare hoeveelheid dierlijke mest, rekening houdend met de reeds 

toegediende weidemest; 
3. verdeel de eventueel overblijvende rundermest samen met de overige mest over maïs en overig bouwland maximaal tot de 

gebruiksnorm; 
4. per gemeente wordt vastgesteld of er sprake is van een overschot of resterende plaatsingsruimte, waarbij rekening wordt gehouden 

met acceptatiegraden (zie hieronder); 
5. overschotten per gemeente worden geaccumuleerd;  
6. de geaccumuleerde overschotten worden verminderd met een opgelegde export naar het buitenland, waarna de overschotten over 

de tekortgebieden worden verdeeld. 
 
Voor het berekenen van de maximaal toelaatbare bodembelasting is uitgegaan van de mestwet van 2006. Hierbij zijn we voor de dierlijke 
mestgiften uitgegaan van de Nitraatrichtlijn inclusief derogatie voor grasland, dwz.: voor bouwland maximaal 170 kg N ha-1 jr-1 en voor 
grasland maximaal 250 kg N ha-1 jr-1 dierlijke mest.  
 
Op basis van de berekende dierlijke mestgift wordt de kunstmestgift vastgesteld, waarbij we zijn uitgegaan van de stikstofgebruiksnormen 
volgens het mestbeleid van 2006. (zie Tabel 13). Voor rundermest is uitgegaan van de gebruiksnorm voor 100% grasland met beweiding.  
 
De mestoverschotten per gemeente worden getransporteerd naar de gemeentes met plaatsingsruimte rekening houdend met de afstand en 
de acceptatiegraden. Daar worden de overschotten uitgereden. Indien niet alle overschotten in de tekortgemeentes kunnen worden 
geplaatst, wordt dit overschot uitgereden in de overschotgemeentes. Waarbij het overschot wordt geschaald naar de productie in de 
overschotgemeentes. In dat geval is er dus sprake van normoverschrijding. 
 
Voor de tekortgemeenten is uitgegaan van dezelfde acceptatiegraden voor dierlijke mest die ook in het kader van de evaluatie mestwet 
(EMW) 2002 (RIVM, 2002) zijn gebruikt (Tabel 15). Deze acceptatiegraden verschillen per gewas en per type mestgebied. Analoog aan de 
EMW wordt onderscheid gemaakt in tekortgebieden, overschotgebieden en overgangsgebieden (zie: Luesink & van der Veen, 1989). 
Daarnaast zijn er ook acceptatiegraden voor mest binnen een eigen gemeente gehanteerd van 90% voor gras en overige en 100% voor 
maïs. 
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Tabel 15 Acceptatiegraden (%) voor geïmporteerde dierlijke mest per gewasgroep (Bron: Van Staalduinen et al. (2001)/ Evaluatie mestwet (RIVM, 2002))  

Type mestgebied 1) Gras Maïs Overig 

Tekortgebied 25 25 58 
Overgangsgebeid 50 50 75 
Overschotgebied 95 2) 95 83 
1) Zie Figuur 8 
2) Feitelijk 90% omdat voor gebiedseigen mest een acceptatiegraad van 90% wordt 
gehanteerd. 

 
Figuur 8 geeft een overzicht van de tekort-, overgangs- en overschotgebieden. Voor de drie mestgebieden (19, 20 en 21) in de provincie 
Zeeland is sprake van tekortgebieden. 
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Figuur 8. Ligging van de tekortgebieden (wit), overgangsgebieden (lichtgrijs) en overschotgebieden (donkergrijs), gebaseerd op (Groenwold et al., 2002).  

 
Berekening van de kunstmestgift 
De kunstmestgift voor N wordt vastgesteld op basis van de bemestingsadviezen (Tabel 13). Dit geldt uiteraard alleen wanneer na 
toediening van organische mest en de minimale kunstmestgift het bemestingsadvies nog niet wordt gehaald. Er geldt dus dat de som van 
het werkzame deel van de gebruikte dierlijke mest, kunstmest en overige organische meststoffen gelijk is aan de gebruiksnorm voor 
werkzame stikstof. Voor de werkingscoëfficiënten van dierlijke mest is hierbij gebruik gemaakt van de waarden uit de mestwet: 45% voor 
rundermest (gemiddelde voor weide+stal) en 60% voor aangevoerde drijfmest (varkens- en pluimveemest).  
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Tabel 13 Stikstofgebruiksnormen voor enkele hoofdgewassen (kg N per ha per jaar) 
 Bodem Jaar    
  2006 2007 2008 2009 
Grasland: met beweiding Klei 345 345 325 310 
 Veen 290 290 265 265 
 Zand en löss 300 290 275 260 
      
Grasland: 100% maaien Klei 385 385 365 350 
 Veen  330 330 300 300 
 Zand en löss  355 350 345 340 
      
Maïs Klei 160 160 160 160 
 Zand en löss 155 155 155 150 
      
Aardappelen Klei 275 275 250 250 
 Zand en löss1) 265 250   
      
Wintertarwe Klei 240 240 220 220 
 Zand en löss1)  160 160   
      
Suikerbieten Klei 165 165 150 150 
 Zand en löss1) 150 145   
1) De normen voor akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten op zand en löss voor 2008 en later worden in de evaluatie meststoffenwet 2007 vastgesteld. Niet 
vermelde gewassen zoals fruit en vollegrondsgroenten zijn niet expliciet meegenomen. Deze zijn impliciet onder gebracht bij een van de hier genoemde categorieën 

 
Als minimale N kunstmest voor grasland en bouwland (excl. maïs) is aangenomen dat er altijd 50 kg N aan kunstmest wordt gegeven (Van 
Staalduinen et al., 2001). Verder is in deze studie geen rekening gehouden met het de toevoer van overige (organische) meststoffen, zoals 
compost.  
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Berekening van ammoniakemissie 
Stal- en opslagemissies 
In INITIATOR2 worden de gasvormige stikstofverliezen (NH3, N2O, NOx, N2) in stallen en mestopslagen uitgedrukt als een fractie van de 
stikstof in de uitgescheiden mest (stallen, weide) en opgeslagen mest (mestbassins en mestopslagen). In INITIATOR2 wordt geen 
onderscheid gemaakt in stal- en opslagemissie. Er worden emissiefracties gebruikt die betrekking hebben op de ratio tussen de totale NH3-
emissie uit stallen en mestopslagen en de N-excretie. Zie tot Vries et al. (in prep) voor een uitgebreide beschrijving. 
 
Aanwendingsemissies 
In INITIATOR2 worden emissiefactoren voor ammoniakemissie gedifferentieerd naar mestaanwendingstechnieken. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen grasland en bouwland. Er wordt uitgegaan van gemiddelde emissiefactoren en de effecten van weer en 
bodemeigenschappen worden niet apart meegenomen. De meeste factoren zijn afkomstig van het werk van Huijsmans (2003).  
 
Het aanwenden van de meest gebruikte kunstmeststof in Nederland (KAS) leidt tot een lage ammoniakemissie (Velthof et al., 1990). 
Gebruik van ureum of het toedienen van zwavelzure ammoniak aan kalkrijke gronden leidt tot veel hogere emissies (Velthof et al., 1990), 
maar dit wordt in Nederland veel minder toegepast. In INITIATOR2 wordt slechts één gemiddelde ammoniakemissiefactor voor kunstmest 
gehanteerd, gebaseerd op het gebruik van kunstmest in Nederland.  
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Berekening van N depositie 
Voor het berekenen van het atmosferisch transport en depositie van NH3 wordt het model Operationeel Prioritaire Stoffen (OPS) (Versie 
4.1) gebruikt. Dit model is ontwikkeld door het RIVM (Van Jaarsveld, 2004) en is in der loop der jaren uitgegroeid tot een nationaal 
referentiemodel voor het berekenen van de verspreiding en depositie van een groot aantal stoffen op landelijke schaal. De door 
INITIATOR2 berekende NH3-emissie uit stallen en door aanwending vormen daarbij de invoer van OPS. Op basis hiervan wordt de NH3 
depositie berekend, die samen met de door RIVM berekende NOx depositie de totale stikstofdepositie oplevert. Hierdoor kan bij de 
bepaling van effecten van veranderingen in de landbouw (management, landbouwstructuur) ook het effect op de depositie van NH3 
worden meegenomen. Dit is met name voor niet-landbouwgronden van belang, aangezien de stikstofaanvoer naar deze gronden bijna 
geheel afkomstig is van depositie, waarvan ca. 75% door NH3 depositie. Voor landbouwgronden is dit minder dan 10% van de totale 
stikstofaanvoer. 
 
Figuur B3 geeft een overzicht van de koppeling tussen de verschillende modellen. In tegenstelling tot de nationale versie van INITIATOR2 
is niet met de zogenaamde ‘Source-Receptor-Matrix’ gerekend, maar met het oorspronkelijke OPS.  
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Figuur B9 Schematisch overzicht van de koppeling tussen het verspreiding- en depositiemodel OPS en de excretiemodule (gekoppeld aan GIAB) en bodemmodule van Initiator2  

De invoer van OPS bestaat uit de emissie van ammoniak vanuit puntbronnen (stallen en opslagen) en oppervlakte bronnen (percelen). De 
uitvoer van OPS bestaat uit de depositie van ammoniak per gridcel, waarbij de grootte van de gridcel varieert van ca 100 m tot kilometers.  
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Voor de toepassing in deze studie zijn zowel de puntbronnen (de bedrijfsgebouwen) als de oppervlakte bronnen (percelen) geaggregeerd 

tot oppervlakte bronnen met een resolutie van 250×250 km2. Dit emissiebestand is gebruikt als invoer voor het OPS model. Met het OPS 

model is de uiteindelijke depositie berekend met een resolutie van 250×250 km2. 
 


