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1 INLEIDING 
 

Inleiding en vraagstelling 

In Rijnmond op de Maasvlakte zijn twee nieuwe kolencentrales (E.ON en GDF-Suez) in een 
vergevorderd stadium van aanbouw. Alle vergunningen zijn rond (juridisch onherroepelijk) 
met uitzondering van die voor de natuurbeschermingswet (Nbw-vergunningen). Deze 
vergunningen hebben met name betrekking op de effecten van stikstofdepositie op de 
nabijgelegen Natura 2000-duingebieden (o.a. Voornes duin, Solleveld en Kapittelduinen). 
Tegen de Nbw-vergunningen is al herhaaldelijk bezwaar en beroep aangetekend. Al 
tweemaal heeft de Raad van State geoordeeld dat niet kan worden uitgesloten dat 
negatieve effecten zullen optreden in Natura 2000-gebieden door de extra stikstofdepositie 
van beide centrales. Deze uitspraak is gebaseerd op de Natuurbeschermingswet in 
combinatie met de Habitatrichtlijn. In grote delen van de Zuid-Hollandse duingebieden 
overschrijdt de huidige depositie (ook wel Achtergrond Depositie Waarde genoemd, ADW) 
de Kritische Depositie Waarde (KDW) namelijk aanzienlijk. Voor een aantal kenmerkende 
habitattypen in de duinen is deze overschrijding zelfs een factor 2. 
Recent (april 2014) is door Bureau Bakker i.s.m. ARCADIS een nieuwe “Passende 
Beoordeling” (PB) opgesteld in opdracht van de eigenaren van beide centrales (ter Steege 
e.a. 2014). Deze nieuwe PB rapporteert relatief hoge gecumuleerde stikstofdeposities op 
een aantal Natura 2000-gebieden. Uit de PB blijkt dat de cumulatieve bijdrage van de 
centrales en overige nieuwe bronnen varieert van 30-45 mol/ha/jaar in een overbelaste 
situatie. Provincie Zuid Holland stelt dat (voldoende) zeker is dat de systemen zo robuust 
zijn, dan wel kunnen worden gemaakt, dat een extra stikstofdepositie van circa 30-45 
mol/ha/jaar, met zekerheid, niet leidt tot negatieve effecten. Anders gezegd: de provincie 
vindt dat een overschrijding van de KDW op Natura 2000-gebieden tot een factor 2 met 
daaraan toegevoegd nog eens circa 40 mol/ha/jaar, er niet toe doet indien het beheer maar 
op orde is. De vraag is of dit juist is voor de betrokken kwetsbare habitats in de nabijgelegen 
Zuid-Hollandse duingebieden.  
 
Natura2000 Gebieden  
Binnen de invloedsgebied van de E.ON en GDF-Suez kolencentrales liggen negen Natura 
2000-gebieden waarvan er zes stikstofgevoelige habitats en soorten bevatten: Voornes duin, 
Duinen Goeree & Kwade hoek, Solleveld & Kapittelduinen (met daarbij Spanjaards duin), 
Westduinpark & Wapendal, Meyendel & Berkheide en Coepelduynen (Figuur 1). 
Het Voornes Duin is een gebied met een grote landschappelijke variatie. Het bestaat uit 
kalkrijke duinvegetatie met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren. Het 
gevarieerde landschap bevat waardevolle jonge duinen, grijze duinen en twee grote 
duinmeren (Breede water en Quackjeswater). Daarnaast zijn grote oppervlakten bos en 
struweel met bos van binnenduinrand, duingraslanden en natte duinvalleien te vinden. 
De duinen van Goeree & Kwadehoek bestaan uit kalkrijke duinen met zeer soortenrijke grijze 
duinen. Binnen dit gebied bevinden zich de Oostduinen, de Westduinen en de Middelduinen. 
Samen vormen zij de oudste delen van het duinlandschap van de kop van Goeree. De 
vegetatie kenmerkt zich door waardevolle grijze duinen en vochtige duinvalleien. De duinen 
in het westen (Westhoofd en Springertduinen) bestaan uit kalkarme duinen. 
Solleveld & Kapittelduinen. Dit gebied omvat het natuurgebied tussen Hoek van Holland en 
Den Haag met de Kapittelduinen aan de kust en de oudere, soms ontkalkte duinen van 
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Solleveld tussen ter Heijde en Den Haag. Het Staelduinschebos, een oorspronkelijk 
rivierduinencomplex behoort ook bij dit gebied. Spanjaards Duin is ook deel van dit gebied 
en is een nieuw natuurgebied dat is aangelegd langs de Delflandse kust. De vegetatie 
kenmerkt zich door grijzen duinen, vochtige duinvalleien, graslanden, duinheiden, struwelen, 
ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand liggen een aantal oude landgoedbossen met een 
rijke stinzeflora.  
 

 
Figuur 1 Locatie van de 2 kolencentrales (1 = EON, 2 = GDF-Suez) en de nabijgelegen natura 2000-gebieden met 
stikstofgevoelige habitats (geel omlijnd). Kaart Google Earth. 

 
 
Het gebied Westduinpark & Wapendal is een natuurgebied net ten zuiden van Den Haag. 
Het is een breed, gevarieerd en kalkrijk duingebied met kenmerkende habitats van de 
Hollandse duin- en kuststreek met duinheide en grijze duinen, duinbossen en vochtige 
duinvalleien. 
Verder naar het noorden bevinden zich de Natura 2000-gebieden Meijendel en Berkheide 
bestaande uit brede, zeer gevarieerde, kalkrijke duinen met plaatselijke zeer waardevolle 
flora en fauna in met name grijze duinen, vochtige duinvalleien en duinbossen, en de 
Coepelduynen tussen Noordwijk en Katwijk met jonge, kalkrijke duinbodem in een open 
duinlandschap. Beide gebieden staan bekend om een afwisseling van duingraslanden, 
struwelen en bos met daarin waardevolle flora en fauna. 
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Stikstofgevoelige habitats 
Binnen de Natura 2000-gebieden bevinden zich stikstofgevoelige habitats. Voor alle Natura 
2000- habitattypen zijn internationaal (Bobbink en Hettelingh 2011) en nationaal (van 
Dobben e.a. 2012) kritische depositie waarden vastgesteld op basis van empirisch onderzoek 
en ‘’expert-judgement’’. In dit document worden de KDW’s gehanteerd zoals deze zijn 
opgesteld door van Dobben e.a. (2012). In de berekeningen van stikstofdepositie in de 
passende beoordeling (ter Steege e.a. 2014) is de bijdrage van de kolencentrales 
meegenomen. Tabel 1 geeft een samenvatting van alle Natura 2000- gebieden rondom de 
kolencentrales waarvoor de stikstofdepositie inclusief de bijdrage van de kolencentrales 
(maximale bijdrage) de KDW overschrijdt. Bijlage 1 geeft deze informatie voor elk 
Natura2000 gebied afzonderlijk. 
 
Tabel 1 Betrokken stikstofgevoelige habitats en speciaal beschermde soorten in Natura 2000-gebieden in de 
invloedssfeer van de EON en GDF-Suez kolencentrales  

Aantal 
gebieden Code Naam 

Gevoeligheid 
voor N depositie 

  Habitattypen     

4 H2120 Witte duinen gevoelig 

7 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 

4 H2130B* Grijze duinen (kalkarm) zeer gevoelig 

2 H2130C* Grijze duinen (heischraal) zeer gevoelig 

2 H2150* Duinheiden met struikhei zeer gevoelig 

3 H2160 Duindoornstruwelen gevoelig 

4 H2180A Duinbossen (droog) gevoelig 

2 H2180Abe Duinbossen (droog, berken-eikenbos) zeer gevoelig 

4 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) gevoelig 

3 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water) zeer gevoelig 

4 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) gevoelig 

        

  Soorten     

1 A137 Bontbekplevier (niet-broedvogel) gevoelig 

1 A138 Strandplevier (broedvogel) gevoelig 

1 A162 Tureluur (niet-broedvogel) gevoelig 

3 H1014 Nauwe korfslak gevoelig 

2 H1903 Groenknolorchis gevoelig 

2  Noorse woelmuis gevoelig 

 
 
Onderzoeksvragen 
In dit rapport wordt een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gegeven op de volgende 
twee onderzoeksvragen, (notitie 27-10-2014, MOB): 

A. Kunnen significant negatieve gevolgen, gelet op de in de PB genoemde bestaande 
beheermaatregelen, worden uitgesloten voor relevante habitats in Zuid-Hollandse 
duingebieden (Natura 2000-gebieden) als gevolg van de gecumuleerde extra 
stikstofdepositie als gevolg van de gecumuleerde bronnen, waaronder de beide 
nieuwe kolencentrales van E.ON en GDF Suez met verwijzing naar de 
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beheersmaatregelen in de relevante habitats zoals genoemd in het bovengenoemde 
Bureau Bakker/Arcadis rapport. 

B. Kunnen de beoogde instandhoudingsdoelstellingen met een gelijkwaardige “output” 
worden bereikt onder de volgende 2 alternatieve omstandigheden: 
- Huidige situatie duurt voort met forse overschrijding van de KDW gedurende vele 
jaren in combinatie met beheermaatregelen zoals voorzien in de beheerplannen? 
- ADW op of onder de KDW zonder beheermaatregelen of aangepaste 
beheermaatregelen? 

 
Deze notitie is opgesteld door een vijftal senior onderzoekers van drie organisaties 
(Onderzoekcentrum B-WARE, Stichting Bargerveen en Universiteit van Amsterdam) met 
kennis op het gebied van de ecologie, ecohydrologie en biologie in het duinlandschap. Ook 
de expertise betreffende atmosferische stikstofdepositie, de processen die hierbij een rol 
spelen en de gevolgen die deze hebben, was essentieel bij het samenstellen van deze groep. 
De rapport is gebaseerd op de bestaande en meest actuele (inter)nationale 
wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp als ook (inter)nationale rapportages 
(zogenaamde grijze literatuur). 
 
Inhoud en opbouw 
In deze notitie wordt in hoofdstuk 2 eerst als algemene achtergrond een overzicht geven van 
de vele effecten en interacties die het gevolg kunnen zijn van atmosferische N-depositie in 
natuurterreinen. Vervolgens wordt in het volgende hoofdstuk (H-3) wetenschappelijk 
ingegaan op de effecten van verhoogde stikstofdepositie op de in tabel 1 aangegeven 
habitattypen uit het duinlandschap. Hierbij worden de effecten telkens besproken in het 
kader van overschrijding van de kritische depositie waarden (KDW’s). Dit rapport wordt 
vervolgd in hoofdstuk 4 met het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen in relatie tot 
de besproken kennis in H-3. Tenslotte wordt H-4 afgesloten met korte slotconclusies, waarna 
een overzicht van gebruikte referenties wordt gepresenteerd. 
 
Aangezien in de meeste literatuur over de effecten van stikstofdepositie in ecosystemen als 
eenheid kg N/ha/jaar wordt gebruikt, is dat in de volgende hoofdstukken van deze notitie 
ook gedaan. Overigens kan deze op eenvoudige wijze als volgt worden omgerekend: 
 X kg N/ha/jaar = (X/14) * 1000 mol N/ha/jaar 

en  
 Y mol N/ha/jaar = (Y * 14) /1000 kg N/ha/jaar 
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2 EFFECTEN VAN STIKSTOFHOUDENDE LUCHTVERONTREINIGING OP 
NATUURTERREINEN  
 
Veel van de biodiversiteit van de aarde wordt aangetroffen in natuurlijke en half-natuurlijke 
ecosystemen, zowel in aquatische als terrestrische habitats. De activiteiten van de mens 
bedreigen op vele manieren de structuur en het functioneren van deze ecosystemen, en dus 
ook de natuurlijke variatie aan planten- en diersoorten. Eén van de belangrijkste 
antropogene bedreigingen is de verhoogde luchtverontreiniging door zowel gereduceerde 
(NHx) als geoxideerde (NOy) stikstofverbindingen (o.a. Sala e.a. 2000; Galloway en Cowling 
2002; Bobbink e.a. 2010). Zo is de depositie van gereduceerd N (ammoniak en ammonium) 
in Nederland sterk gestegen vanaf het begin van de vijftiger jaren tot eind jaren tachtig van 
de vorige eeuw. Vanaf 1993 is door allerlei maatregelen een daling ingezet, vanaf 2003 zijn 
de waarden min of meer constant gebleven, al kan door lokale maatregelen de N-depositie 
plaatselijk wat meer zijn gedaald. De depositie van geoxideerd N (stikstofoxiden) is na 1950 
ook gestegen maar minder snel dan die van gereduceerd N, waarbij na 1980-’85 een 
geleidelijke afname is waargenomen. Al 3-4 decennia is gereduceerd N de overheersende 
vorm (> 75 %) van de N-depositie in de meeste Nederlandse natuurterreinen (De Haan e.a.). 
In de duinen is het aandeel van ammoniak (NH3) en ammonium (NH4

+) wat kleiner, maar nog 
altijd ca. 60% (Kooijman e.a. 2009).  
 
De beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen (nutriënten) is een factor die erg belangrijk 
is voor de samenstelling van de vegetatie. N-verbindingen zijn in veel half-natuurlijke en 
natuurlijke ecosystemen beperkend voor de plantengroei. Veel plantensoorten uit deze 
milieus zijn aangepast aan nutriëntenarme omstandigheden, en kunnen alleen succesvol 
voortbestaan op bodems met lage N-niveaus. De effecten van een excessieve toevoer van N-
verbindingen op ecosystemen zijn veelzijdig (o.a. Fangmeier e.a. 1994; Bobbink en Lamers 
1999; Dise e.a. 2011), maar de meest belangrijke zijn:  

 directe toxiciteit van (hoge concentraties van) gassen op individuele plantensoorten; 

 geleidelijke toename van de beschikbaarheid van N-verbindingen, die leiden tot 
veranderingen in de concurrentieverhoudingen tussen soorten en afname in 
plantendiversiteit; 

 veranderingen in de chemie van de bodem of het water ten gevolge van verzuring; 

 negatieve effecten van de toegenomen beschikbaarheid van gereduceerd N 
(ammonium/ammoniak); 

 toegenomen gevoeligheid voor secundaire stressfactoren als insectenplagen en vorst- 
of droogteschade. 

 
Directe toxiciteit van gassen op individuele plantensoorten  
Deze effecten zijn vooral bestudeerd voor landbouwgewassen en enkele boomsoorten. 
Planten kunnen NH3 of stikstofoxiden direct via de huidmondjes of via de cuticula (het 
waslaagje bovenop de bladeren) in de bladeren opnemen. Dit kan bij hoge concentraties 
leiden tot ontregeling van de fysiologie van deze bladeren. Alleen bij zeer hoge concentraties 
NH3 of stikstofoxiden kunnen bladeren en naalden direct worden aangetast door 
beschadiging van de beschermende waslaag. Dergelijke directe effecten treden voor NH3 
alleen op dichtbij stallen op afstanden minder dan 100 meter en voor stikstofoxiden soms in 
steden, industriegebieden en langs zeer drukke verkeerswegen. Wel is aangetoond dat 
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cryptogame planten, vooral korstmossen en mossen, zeer gevoelig kunnen zijn voor directe 
toxiciteit van genoemde gassen (o.a. Cape e.a. 2009; Munzi e.a. 2014). 
 
Geleidelijke toename van de N-beschikbaarheid, die leiden tot veranderingen in de 
concurrentieverhoudingen tussen soorten  
Door verhoogde toevoer en accumulatie van N-verbindingen zal de beschikbaarheid van N 
geleidelijk toenemen. Dit leidt tot verdringing van karakteristieke soorten door concurrentie 
met “stikstofminnende” of “nitrofiele” soorten. Een groot deel van de soorten in half-
natuurlijke en natuurlijke ecosystemen is immers aangepast aan lage N-beschikbaarheid in 
de bodem. Verhoogde toevoer van N zal vooral in voedselarme en matig-voedselrijke 
systemen een drastische afname in soortendiversiteit kunnen veroorzaken (Bobbink e.a. 
1998; Clark en Tilman 2008). Op zeer voedselarme bodems kan het aantal soorten bij 
verhoogde toevoer wel iets toenemen, maar de oorspronkelijke en karakteristieke vegetatie 
die aan de extreme situatie was aangepast, verdwijnt wel. Tevens kan bij stikstofverzadiging 
van het systeem sterk verhoogde uitspoeling van nitraat optreden naar grond- of 
oppervlaktewater. 
 
Veranderingen in de bodem ten gevolge van bodemverzuring 
Verzuring van de bodem is een langetermijnproces dat veroorzaakt of versneld kan worden 
door de toevoer van zure of verzurende stoffen uit de atmosfeer. Dit gecompliceerde proces 
kan afhankelijk van de bodemsamenstelling leiden tot verlies van buffercapaciteit, een 
lagere pH, verhoogde uitspoeling van kationen (Ca, Mg of K), verhoogde concentraties aan 
toxische metalen (vooral Al) en veranderingen in de verhouding tussen nitraat en 
ammonium in de bodem (van Breemen e.a. 1982; Ulrich 1991; Ulrich 1992) (Figuur 2.1). In 
deze situatie kunnen plantensoorten die resistent zijn tegen deze zure omstandigheden, 
gaan overheersen en verdwijnen veel soorten uit een milieu met een intermediaire pH.  
 

 
Figuur 2.1. Overzicht van factoren die in de bodem veranderen bij het proces van verzuring. 

 
Negatieve effecten van verhoogde beschikbaarheid van gereduceerd N 
In veel gebieden met relatief hoge N-depositie is het aandeel van gereduceerd N in de totale 
N-depositie hoog. Dit betekent dat de overheersende N-vorm in de bodem kan veranderen 
van nitraat (NO3

-) naar ammonium (NH4
+). Dit is met name het geval in bodems met een lage 

nitrificatiesnelheid (pH < 4,5) of vaak wanneer de bodem verzuurd is. Verhoogde 
concentraties NH4

+ in de bodem of het water kunnen leiden tot allerlei negatieve gevolgen 

 

 

 

 

Remming nitrificatie en 
decompositie 

Vrijkomen toxische 
metalen (Al, Fe) 

Afname 
basische kationen 

Toename 
H

+
-concentratie 

Bodemverzuring 
(afname zuurneutraliserend vermogen) 

* Afname pH * Uitspoeling Ca, K en Mg * Toename uitspoeling  Al * Hoge ammonium/nitraat-ratio 
* Strooiselophoping 
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voor de plantengroei, zoals geremde kationenopname, interne celverzuring, ophoping N-
rijke aminozuren, sterke verminderde wortelgroei en, tenslotte, remming van de 
spruitontwikkeling. Deze effecten zijn het grootst in gebieden met voorheen matig 
gebufferde bodemcondities (pH 4,5 – 6,8), en kunnen leiden tot sterke afname van Rode 
Lijst-soorten (o.a. Kleijn e.a. 2008). In de duinen speelt NH4

+-toxiciteit voor wortelende 
planten waarschijnlijk een iets kleinere rol, mede omdat de nitrificatiesnelheid ook in zure 
duinbodems vrij hoog is (Kooijman e.a. 2014). Maar korstmossen zijn weer zeer gevoelig 
voor gereduceerd N, met name NH3.  
 
Toegenomen gevoeligheid voor secundaire stressfactoren als plagen en vorst- of droogte-
schade. 
Door verhoogde atmosferische depositie van N-verbindingen kan de gevoeligheid van 
plantensoorten voor aantasting door pathogenen sterk beïnvloed worden. 
Luchtverontreiniging kan de vitaliteit van soorten verminderen, waardoor deze gevoeliger 
worden voor aantasting door schimmels, bacteriën, virussen of insecten. Ook de verhoging 
van het N-gehalte in de bladeren of wortels kan verhoogde aantasting door herbivore 
insecten veroorzaken. Door veranderingen in de fysiologie of groei kan bovendien de 
tolerantie voor droogte of vorst veranderen. 
 
Kortom, in veel natuurgebieden in Nederland zijn de complexe gevolgen van N-depositie 
prominent aanwezig. 'Waarneembare' veranderingen bij langdurige, verhoogde N-toevoer 
zijn veranderingen in soortensamenstelling of -dominantie en in (planten)diversiteit. Ook 
veranderingen in het functioneren van het systeem zoals verhoogde mineralisatie, 
uitspoeling van nitraat en verzuring kunnen gaan optreden. Kortom, de effecten van N-
depositie zijn veelzijdig, complex en met vele interacties en treden op verschillende 
tijdschaal op. Voor een overzicht van dit alles, zie figuur 2.2. 
 

 
Figuur 2.2. Schema met een overzicht van de ecologische gevolgen van N-depositie. 
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Overzicht van effecten van stikstof op fauna 
In verschillende studies is aangetoond dat een verhoogde N-depositie tot veranderingen in 
de soortsamenstelling van diergemeenschappen leidt (o.a. Ockinger e.a. 2006; Ochoa-Hueso 
e.a. 2011). Deze studies hebben een correlatief karakter, gebaseerd op analyse van 
monitoringsgegevens in relatie tot actuele N-depositiewaarden, of beschrijven een effect 
van experimentele nabootsing van N-depositie via veldexperimenten. Over de precieze, 
causale werkingsmechanismen waarom effecten op de fauna optreden en bij welke 
depositiewaarden van stikstof deze mechanismen in werking treden, is nog lang niet alles 
bekend. De belangrijke reden hiervoor is dat vrijwel alle effecten op fauna indirect werken 
via veranderingen in bodem en vegetatie of als gevolg van verschuivende interacties tussen 
diersoorten. Veranderingen in deze complexe relaties zijn vaak lastig waar te nemen in het 
veld en kosten veel tijd om te ontrafelen. Onderzoek naar de causale werking van N-
depositie op diersoorten is daarom nog weinig uitgevoerd.  
 
De zes meest waarschijnlijk manieren waarop N-depositie invloed uitoefent op de 
leefomgeving van dieren, en daarmee op de gehele diergemeenschap, zijn samengevat in 
het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een uitgebreide tekst hierover is 
te vinden in Hoofdstuk 2 van Deel I van de PAS documenten: ‘De effecten van N-depositie op 
de structuur en het functioneren van ecosystemen het functioneren van ecosystemen’ 
(Bobbink e.a. 2014). Een samenvatting en vertaling naar de beheerpraktijk hiervan is 
verschenen (Nijssen e.a. 2014). Hieronder worden de zes verschillende mechanismen (1 t/m. 
6) kort toegelicht. 
Directe fysiologische problemen (1) als gevolg van hoge N-depositie zijn aangetoond voor 
diersoorten die in water of vochtige bodems leven (Camargo en Alonso 2006). Deze dieren 
staan immers via grote en/of dunne permeabele huidoppervlaktes (lichaamshuid, kieuwen 
of tegument) in direct contact met de omgeving. Hoewel hoge concentraties van 
stikstofverbindingen in water giftig zijn voor dieren, vormt verzuring door deze depositie en 
de daaraan gekoppelde veranderingen in waterchemie eerder een probleem. Deze 
chemische veranderingen (o.a. Al) kunnen verhoogde sterfte en problemen bij ontwikkeling 
en groei van eieren en onvolwassen dieren veroorzaken. Verhoogde primaire productie van 
algen en waterplanten door eutrofiering kan tot tijdelijk zuurstoftekort in het water leiden 
en daardoor tot sterfte van vissen en ongewervelden. 
Op het land is de meest zichtbare verandering als gevolg van een hoge N-depositie een 
verhoogde productie van de vegetatie , waardoor verruiging optreedt. Hierdoor verdwijnt 
nestgelegenheid (2) voor soorten die op of in de bodem nestelen (bijvoorbeeld voor 
broedvogels; (van Turnhout e.a. 2012) en ontstaat er een ongunstig lichtklimaat voor lage 
grassen, kruidachtigen en (korst)mossen. Hierdoor nemen zowel belangrijke voedselplanten 
voor herbivoren als variatie en kwantiteit van bloemaanbod voor bloembezoekers af (3) 
(Ockinger e.a. 2006). Daarnaast wordt het microklimaat koeler en vochtiger (4), wat zowel 
voor veel ongewervelden (bijvoorbeeld sprinkhanen; (Van Wingerden e.a. 1992) als voor de 
kuikens van op de grond foeragerende vogels (Schekkerman 2008) ongunstig is voor hun 
warmtehuishouding, ontwikkeling en overleving. Ook kunnen er veranderingen optreden in 
plantenchemie (Roem en Berendse 2000) waardoor de voedselkwaliteit van planten voor 
herbivoren wordt beïnvloed (5). Wanneer één of meerdere van bovenstaande mechanismen 
optreedt, kan dit leiden tot lage dichtheden van ongewervelde dieren en kleine gewervelde 
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dieren. Hierdoor zijn er minder prooien of gastheren beschikbaar voor predatoren en 
parasitaire diersoorten. Bovendien zijn deze prooi- en gastheersoorten vaak minder goed 
zichtbaar en/of bereikbaar voor andere dieren als gevolg van een ruige vegetatiestructuur 
(o.a. Siepel 1990; Kuper e.a. 2000). Het betreft een cumulatieve werking van N-depositie 
naar hogere trofische niveaus. 
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3 EFFECTEN VAN VERHOOGDE STIKSTOFTOEVOER OP DE BETROKKEN 
DUINHABITATS 
 
In dit hoofdstuk wordt actueel en representatief onderzoek gepresenteerd dat betrekking 
heeft op het duinlandschap en dat als argumentatie dient voor de antwoorden van de 
onderzoeksvragen zoals gesteld in hoofdstuk 1. Het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt 
is gebaseerd op de volgende methodieken: 
-Causaal-analytisch onderzoek naar de gevolgen van N-toediening in het veld of in 
zogenaamde mini-ecosystemen, alleen indien uitgevoerd in gebieden met (zeer) lage 
achtergronddepositie kunnen de resultaten van dit type experimenten de negatieve effecten 
van N-depositie overtuigend aan het licht brengen. Hierbij zijn alleen onderzoeken met een 
looptijd van minimaal 2 jaar, liefst 5-10 jaar of langer, meegenomen. 
-Correlatieve studies in tijd en ruimte tussen de toestand van habitattypen en de 
(heersende) N-depositie. Voor een goede interpretatie van deze vergelijkende “survey” of 
“gradient”-studies is het van groot belang dat ook andere mogelijke oorzaken van het 
gevonden verband in de analyse worden onderzocht. 
 
Voor elk stikstofgevoelig habitattype en gevoelige diersoorten van de habitatlijst die in de 
betrokken Natura2000 gebieden aanwezig is wordt kort een inleiding gegeven waarna 
vervolgens resultaten van onderzoek naar de effecten van stikstof op dit habitattype worden 
besproken. 

Habitattype Witte duinen (H2120) 
 

Beschrijving 

Natura 2000 habitattype H2120 betreft buitenduinen die begroeid zijn met Helm 
(Ammophila arenaria) en/of Duinzwenkgras (Festuca arenaria). Omdat hier nog geen 
opbouw van organische stof heeft plaatsgevonden en het nog nauwelijks verweerd is, is het 
zand van deze duinen wit, vandaar de naam Witte duinen. Witte duinen ontstaan uit nog 
nauwelijks begroeide Embryonale duintjes (H2110) en gaan tijdens de successie, de 
zogenaamde droge successieserie, over in Grijze duinen (H2130). 
 

Effecten van stikstofdepositie 

Vanwege de ligging nabij de zee ontvangt dit habitat, naast de atmosferische depositie, ook 
relatief veel stikstof via zeespray. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een sterke gradiënt 
tussen locaties vlakbij de zee (met een sterke input van zeespray) en locaties meer 
landinwaarts wordt waargenomen en dat de effecten van stikstof erg soortspecifiek zijn. 
Dichtbij zee is de invloed van de zee hoog (zeespray) en lijken de effecten van additionele 
stikstofinput op de vegetatie niet significant (Keddy 1981; Jones e.a. 2002). Meer 
landinwaarts veroorzaakt een verhoogde stikstofdepositie wel significante effecten in de 
vegetatieontwikkeling. Studies in Nederland en Engeland in vegetatie van witte duinen 
hebben aangetoond dat soorten Biestarwegras (Elytrigia juncea) en Zandhaver (Leymus 
arenarius) sterke groei vertonen als deze additioneel stikstof krijgen (Willis 1965; Adriani en 
Terwindt 1974). Deze sterkere groei uit zich met name in een sterkere bovengrondse groei 
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(langere bladeren) maar ook verhoging van de scheutvorming per meter (Willis 1965; Pavlik 
1983). Het zand van de witte duinen wordt hierdoor gestabiliseerd waardoor dit dynamische 
habitat sterk in dynamiek afneemt. Een correlatieve studie in Engeland en Wales bevestigt 
deze manipulatiestudies en toont duidelijk een verhoogde bovengrondse biomassa van witte 
duinen vegetatie bij toenemende stikstofdepositie (Figuur 3.1) (Jones e.a. 2002; Jones, 
Reynolds e.a. 2002).  

 
Figuur 3.1 Bovengrondse biomassa (g/m

2
) uitgezet tegen de stikstofdepositie in 11 Engelse witte duinen. Open 

vierkanten zijn kalkarme duinen, gesloten ruiten zijn kalkrijke duinen. Naar Jones e.a. 2002a,b., 2004. 
 
Voor de witte duinen kan worden vastgesteld dat relatieve hoge stikstofinput (boven de 
KDW) resulteert in een respons van hoog competitieve soorten (met name Zandhaver en 
Duinzwenkgras) welke dominant worden. Tevens kunnen door verhoogde stikstofdepositie 
algen op de kale bodem tussen de planten gaan groeien. Deze algen zorgen ervoor dat de 
zandkorrels aan elkaar kitten en daardoor minder goed kunnen verstuiven (Pluis en van 
Boxel 1993). Door de verkitting en vergrassing wordt de bodem vastgelegd en komen deze 
habitats in een fase van fixatie waardoor de dynamiek verdwijnt. De fixatie zorgt op zijn 
beurt tot een versnelde veroudering van Helm en afname van vitaliteit (www.SynBioSys.nl).  
De vergrassing en toename van de bovengrondse biomassa heeft rechtstreeks gevolgen voor 
de soortenrijkdom. Een recente studie uit Denemarken (Brunbjerg e.a. 2014) bevestigt dat 
een toename in bovengrondse biomassa (> 90 g/m2) sterk gecorreleerd met een afname van 
soortenrijkdom (Figuur 3.2). Deze afname van biodiversiteit wordt toegeschreven aan de 
indirecte gevolgen van stikstofdepositie: toename in competitie om licht, afname in 
dynamiek en effecten in bodem-pH. 

 
Figuur 3.2 Soortenrijkdom uitgezet tegen bovengrondse biomassa (g d.s. per m

2
) in duinen in Denemarken. 

Naar Brunbjerg e.a. 2014. 
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Habitattype Grijze duinen (H2130) 

Beschrijving 

Natura 2000 habitattype 2130 is onder te verdelen in 3 subtypen: H2130A, de kalkrijke grijze 
duinen, H2130B de kalkarme grijze duinen en H2130C, heischrale duinvegetatie. Grijze 
duinen zijn stabiele duinlandschappen met een gras-, mos- en/of korstmoslaag en komen in 
grote delen van Europa langs de kust voor. Het habitatsubtype H2130A (kalkrijke grijze 
duinen) is het meest soortenrijk en bevat veel soorten die ook voorkomen in kalkgraslanden.  
 

Effecten van stikstofdepositie 

Grijze duinen zijn veelvuldig onderzocht met betrekking tot de gevoeligheid voor 
stikstofbelasting uit de atmosfeer (o.a. Jones e.a. 2004; Remke e.a. 2009). Zowel kalkarme 
als kalkrijke vegetaties binnen het habitat ‘’grijze duinen’’ zijn zeer gevoelig voor 
stikstofbemesting.  
 
Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat een stikstofbelasting boven de KDW leidt tot het 
verdwijnen van korstmossen en zeldzame kruiden (o.a. Cladonia portentosa en Galium 
verum) en het woekeren van snelgroeiende grassen en zegges (o.a. Ammophila arenaria en 
Calamagrostis epigejos)(van den Berg e.a. 2005; Remke, Brouwer e.a. 2009).  
 
 

 
Figuur 3.3 Biomassa van Geel walstro (Galium verum) (a, links) en Duinriet (Calamagrostis epigejos) en 
Zandzegge (Carex arenaria) (b, rechts) uitgezet tegen  verschillende stikstofaddities in grijze duinen-vegetatie. 
Naar van den Berg e.a.(2005). 
 
Uit een experiment met gecontroleerde experimentele stikstofaddities met realistische 
giften van 1, 10, 20, 40, 60 en 80 kg N ha-1jaar-1 bovenop een achtergrond van <1kg N ha-1 

jaar-1 bleek dat de biomassa van met name snelgroeiende soorten als Duinriet 
(Calamagrostis epigejos) sterk toenam naarmate de stikstofaddities hoger waren (figuur 
3.3b). Uit dit experiment bleek ook dat de toename van Duinriet ten koste ging van de 
gevoelige soort Geel walstro (Galium verum) welke na drie jaar een significante afname van 
biomassa vertoonde bij stikstofaddities vanaf 20 kg N ha-1jaar-1 (Figuur 3.3a). Boven de 20 kg 
N ha-1jaar-1 bleek ook de hoeveelheid algen op de bodem significant toegenomen te zijn, 
resulterend in de fixatie van zand (van den Berg e.a. 2005). Een toename van vergrassing als 
gevolg van stikstofverrijking werd ook elders experimenteel aangetoond waarbij grassen als 
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Rood zwenkgras (Festuca rubra), Veldbeemdgras (Poa pratensis) en Fioringras (Agrostis 
stolonifera) toename in biomassa als gevolg van stikstofadditie (Willis 1963; Willis 1965). 
Recenter werd, ondanks het uitblijven van effecten op de soortensamenstelling van grassen 
en kruiden, een duidelijke toename in bovengrondse biomassaproductie gevonden na een 
kortlopende (2 jaar) onderzoeksperiode bij relatief lage N (15 kg N ha-1jaar-1) depositie 
(Plassmann e.a. 2009). Onderzoekers zijn het erover eens dat deze toename in biomassa op 
de langere termijn ook gevolgen kan hebben voor de soortensamenstelling (Bobbink en 
Hettelingh 2011). 
 
Een toename van grassen in grijze duinen vegetatie is ook aangetoond in correlatieve studies 
(zie o.a. Kooijman e.a. 1998; Kooijman, Noordijk e.a. 2009; Brunbjerg, Svenning e.a. 2014). 
Brunbjerg en collega’s (2014) hebben bij de toename in biomassa van grassen een duidelijke 
afname van korstmossen en stikstof-fixerende kruiden waargenomen. Ook andere 
onderzoeken hebben dit aangetoond, met name op de (bijna) ontkalkte bodems en zelfs bij 
zeer lage stikstofdeposities (Kooijman, Dopheide e.a. 1998; Remke e.a. 2009). Naast effecten 
op de vegetatie zijn er ook sterke veranderingen in (chemische) bodemeigenschappen 
aangetoond. Deze veranderingen betrof zowel aspecten die in verband konden worden 
gebracht met de geleidelijke ophoping van stikstof in het systeem (verhoging van C/N ratio 
en ophoping van organische stof) als aspecten die te maken hebben met versnelde 
bodemverzuring, zoals pH-daling en verhoging van Al/Ca-ratio. Deze veranderingen in 
bodemchemie zijn zowel gevonden in Nederland (Kooijman en Besse 2002; Remke  e.a. 
2009), als in Engeland (Jones, Wallace e.a. 2004) en in Noord-Oost-Europa (Remke e.a. 
2009).  
Dat er ook met bodemverzuring gerelateerde veranderingen optreden in duinbodems is niet 
vreemd, omdat de belangrijkste zuurbufferende reacties in kalkrijke of kalkloze duinbodems 
respectievelijk het oplossen van calciumcarbonaat (kalk) of van Al-hydroxiden zijn. Dit is zo 
omdat de verwering van silicaten, hier voornamelijk K- en Na-veldspaten, in deze 
duinbodems zeer langzaam verloopt en de rol van kationenuitwisseling ook beperkt is  
vanwege de lage capaciteit (= lage CEC) er van (o.a. de Vries 1994; de Vries e.a. 1994). Zo 
heeft een simulatiestudie met een uitgebreid bodem-vegetatie model voor de duinen laten 
zien dat zolang het kalkgehalte in de bodem hoger is dan 0,3 % er geen verandering in de 
bodem-pH optrad bij een toevoer van 3000 mol zuur (70% in N-vorm). Dit komt goed 
overeen met de in het veld gevonden waarden (Rozema e.a. 1985).  Echter, zodra deze grens 
overschreden is daalt de bodem-pH in de bovenlaag (voorheen 2 % kalk) relatief zeer snel (in 
2-4 decennia) van 7 naar 3, of te wel ver in de aluminiumbufferrange, met al gevolgen van 
dien (hoge Al/Ca-ratio etc) (de Vries e.a. 1994). Uit deze studie bleek ook dat in al kalkloze 
startsituatie (pH 4,5)  de bodem-pH over grote delen van het bodemprofiel extra daalde naar 
3 – 3,5. Overigens bleek dat bij natuurlijke zuurdepositieniveaus dit niet het geval was en de 
bodem-pH niet onder de 4 kwam. Kortom, het risico op antropogeen versnelde 
bodemverzuring bij langdurige hoge zuurlast is erg hoog, zeker bij niet al te hoge 
uitgangspercentages van kalk. 
 
Voor grijze duinen geldt daarom, zelfs  nog meer als voor witte duinen, dat de toename van 
de vergrassing als gevolg van de stikstofdepositie in combinatie met versnelde 
bodemverzuring een negatief gevolg heeft voor het voorkomen van niet-
concurrentiekrachtige soorten als Geel walstro, niet-zuur resistente planten, korstmossen en 
van stikstoffixerende kruiden (van Hinsberg en van der Hoek 2003). Deze daling van 
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kenmerkende soorten uit de grijze duinen is ook goed te zien bij vergelijking van hun 
voorkomen in de Nederlandse duinen tot 1990 en, 20 jaar later, in 2010 
(www.floron.nl/plantenverspreidingsatlas). Zo nam het nam het aantal atlasblokken voor 3 
kenmerkende korstmossoorten (Gewoon kraakloof, Gebogen rendiermos of Rode 
heidelucifer) in deze periode in de duinen met 60-70% af. Ook veel kenmerkende 
graslandsoorten uit de grijze duinen (o.a. Glad biggenkruid, Liggend walstro, Rozenkransje, 
Smal fakkelgras, Stekelbrem en Tandjesgras) namen in deze periode duidelijk af in 
atlasblokfrequentie (40-55%), en soms is zelfs een afname van 70-90 % te zien (Gestreepte 
klaver, Kleine tijm). Het is verder opmerkelijk dat de afname in atlasblokfrequentie tussen 
2010 en 1990 bijna altijd duidelijk groter is dan de periode er voor (1970-1990). Dit alles 
wijst op voortschrijdende, mogelijk versterkte achteruitgang van de soortendiversiteit van 
de grijze duinen in Nederland, die goed in verband te brengen is met de langetermijn 
effecten van te hoge N-depositie (vergrassing en bodemverzuring), maar dit is natuurlijk 
slechts een indicatie, en geen direct aangetoond verband.  
 
Onderzoek in Engeland en Wales in 11 duingebieden liet wel zien dat er duidelijk relaties zijn 
te leggen tussen vegetatiekenmerken in de grijze duinen en de gradiënt in stikstofdepositie 
(10-30 kg  ha-1 jaar-1) (Figuur 3.4a, b). De stikstofdepositie is sterk positief gecorreleerd met 
een toename van bovengrondse biomassa, maar – alhoewel minder duidelijk- negatief 
gecorreleerd is met de soortenrijkdom van de grijze duinvegetatie. Overigens is het verband 
vooral duidelijk voor de kalkrijke grijze duinen, het aantal waarnemingen in de kalkarme 
duinen is in deze studie helaas te beperkt (Jones e.a. 2004). 

 
Figuur 3.4 Bovengrondse biomassa (in g/m2) (a) en soortenrijkdom (b) uitgezet tegen stikstofdepositie (in kg 
N/ha/jaar) in grijze duinen in Engeland en Wales. Naar Jones e.a. (2004). Open vierkanten zijn kalkarme duinen, 

gesloten ruiten zijn kalkrijke duinen. Naar Jones e.a. 2002a,b., 2004. 
 
Uit een recente, uitgebreide correlatieve studie naar de effecten van stikstofdepositie op de 
vegetatie van 5 Natura2000-habitattypen in Groot Brittannië bleek dat soortenrijkdom van 
grijze duinvegetaties (70% kalkrijk) significant negatief gecorreleerd was met 
stikstofdepositie (met name geoxideerd stikstof; NOx) (Field e.a. 2014). In deze analyse werd 
rekening gehouden met zoveel mogelijk potentiele factoren die veranderingen in de 
vegetatie konden verklaren. Uit deze analyse bleek dat het aantal soorten afnam met een 
toename in stikstofdepositie (R2 = 0.57, P <0.01, gele driehoekjes, figuur 3.5). Deze afname in 

http://www.floron.nl/plantenverspreidingsatlas
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soorten werd vooral gevonden bij stikstofdepositie hoger dan 10 kg N/ha/jaar en was het 
meest consistent aanwezig bij deposities tussen de 15-20 kg N/ha/jaar. Deze afname betrof 
met name een duidelijke afname in het aantal kruidachtige plantensoorten (negatieve 
correlatie R2 = 0,53, p <0,005). Daarnaast werd een negatieve relatie tussen stikstofdepositie 
en het aantal mossen gevonden (Field, Dise e.a. 2014). Helaas zijn in deze studie geen 
duingebieden met meer “Nederlandse” waarden van de stikstofdepositie (20-30 kg 
N/ha/jaar) aanwezig, zodat conclusies naar deze hogere waarden alleen geëxtrapoleerd 
kunnen worden. 
 

 
Figuur 3.5 Relatie tussen stikstofdepositie en aantal soorten (totaal van 5 vlakken van 4 m

2
) in 5 habitats in 

Groot Brittannië. Met gele driehoekjes zijn de grijze duinen aangegeven. Naar Field e.a. 2014. 
 
Verhoogde stikstofdepositie heeft aantoonbare negatieve effecten op verschillende, op de 
grondlevende korstmossen, zoals de rendiermossen (Cladina/Cladonia ssp.) Een verlies in 
korstmosdiversiteit in Nederlandse duinen wordt vooral toegeschreven aan de gevolgen van 
verhoogde N-depositie (Ketner-Oostra en Sykora 2004). Ook is opvallend dat deze afname in 
de laatste 20 jaar nog prominent optreedt, met name in de frequentie van voorkomen (zie 
ook blz. 22). Korstmossen blijken niet aangepast aan de toegenomen concentraties van 
aluminium of ijzer in door hoge N-depositie verzuurde bodem, wat resulteert in sterke 
negatieve gevolgen voor de vitaliteit van de korstmossen (Hauck e.a. 2002; Hauck e.a. 2007). 
Rendiermossen blijken erg gevoelig voor NH4

+ (Remke 2010). Dit is een algemeen kenmerk 
van de groene algen in de korstmossen (Crittenden 1996; Dahlman e.a. 2004). Daarnaast 
hebben de korstmossen een zeer hoge N-opname zoals is gebleken uit 15N onderzoek 
(Remke 2010),  waardoor deze bijzonder gevoelig zijn voor atmosferische N-depositie (Cape 
e.a. 2009).  
 
Om de stikstof in hun weefsel te ontgiften en om de pH redelijk constant te houden tijdens 
N-assimilatie maken planten en korstmossen polyamines en aminozuren aan (van den Berg 
e.a. 2008; Pirintsos e.a. 2009). N-gevoelige soorten blijken deze stoffen veel minder aan te 
kunnen maken dan de N-tolerante soorten wat een deel van het NH4

+ -toxiciteit mechanisme 
verklaart (van den Berg, Peters e.a. 2008).  
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Er blijken in de grijze duinen ook duidelijk gevolgen van te hoge N-depositie op de eens zo 
rijke fauna te zijn gevonden. Zo voert de Vlinderstichting sinds begin negentiger jaren van de 
vorige eeuw op gestandariseerde wijze een landelijke monitoring van dagvlinders uit 
verspreid over de Nederlandse natuurgebieden. Daarbij is voor de grijze duinen aangetoond 
dat veel kenmerkende duinvlindersoorten, zoals bijvoorbeeld Duinparelmoervlinder 
(Argynnis niobe), nog steeds achteruit gaan, terwijl de meer algemene, N-indifferente 
soorten nauwelijks minder frequent worden (Figuur 3.6). Ook is gevonden dat de dalende 
trend voor kenmerkende duinvlinders hoger is in gebieden met relatief hoge N-depositie dan 
in die met lage depositie (900 mol/ha/j = 12,6 kg N/ha/j) (Wallis de Vries en Van Swaay 2013; 
Wallis de Vries 2014). 
 

 
 

 
Figuur 3.6 Aantalsontwikkeling in het Landelijk Meetnet Vlinders van a) duinvlinders uit stikstofarme milieus en 
b) N-indifferente duinvlindersoorten in Natura 2000-habitattype grijze duinen (H2130) bij verschillende niveaus 
van stikstofdepositie (in mol/ha/jaar). De aantallen zijn weergegeven als een index met een startwaarde 100 in 
1992 (Wallis de Vries en Van Swaay 2014).  

 
De effecten van verhoogde N-depositie op grijze duingraslanden (H2130A, H2130B, H2130C) 
zijn dus veelvoudig. De depositie werkt direct in op soorten (zoals korstmossen → verstoring 
van de symbiose tussen alg en schimmel), verandert de bodemchemie (o.a. 
bodemverzuring), maar werkt ook indirect via een verhoogde hoeveelheid dode en levende 
biomassa en een veranderde plantenkwaliteit (bijv. verlaagde C/N ratio weefsel). Onder 
natuurlijke, ongestoorde condities verloopt de successie van open zand ('initial stage') naar 
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schrale duingraslanden ('short grass') en later duinheide of hogere en breedbladige 
graslanden ('tall grass') erg langzaam (Figuur 3.7). Bij stikstofverrijking gaat deze successie 
echter veel sneller en verandert de samenstelling en structuur van de verschillende stadia. 
Het aantal soorten neemt af en de vegetatie raakt gedomineerd door een paar, relatief 
snelgroeiende grasachtigen (vergrassing) (Figuur 3.8). De zandbodem van de grijze duinen is 
door het verschil in afkomst qua samenstelling (kalkgehalte, Fe- en Mg-gehalte)  niet overal 
het zelfde, en dit betekent dat er verschillen in reactie op toegenomen N-depositie 
optreden. Met meer buffering in de bodem kunnen kalkrijke grijze duingraslanden onder iets 
verhoogde atmosferische depositie nog zoals onder nagenoeg natuurlijke condities 
functioneren. Dit wordt weerspiegeld in verschillende KDW voor de drie types grijze duinen, 
10 kg N /ha/jaar voor de kalkarme en heischrale variant en 15 kg N/ha/jaar voor de kalkrijke 
variant (Bijlage 1).  

 
Figuur 3.7 Successie in droge duinen in een schoon milieu (zonder verhoogde N-depositie). naar Remke, 2010. 

 

 
Figuur 3.8 Successie in droge duinen in milieu met verhoogde N-depositie. Naar Remke, 2010. 
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Habitattype Duinheiden met struikhei (H2150) 

Beschrijving 

Natura 2000-habitattype 2150 is de met struikhei (Calluna vulgaris) gedomineerde 
duinheide zonder kraaiheide. Deze duinheiden komen voor op de ontkalkte bodems en zijn 
vaak soortenarm. Slechts weinig andere vaatplanten groeien in dit milieu en de ondergroei 
bestaat voornamelijk uit mossen. Dit habitattype lijkt sterk op het eerder behandelde 
habitat(sub)type H2140B (droge duinheiden met kraaihei (Empetrum nigrum)) met als enige 
verschil dat kraaihei in habitat type H2150 afwezig is. Ook lijkt dit type wat  
soortensamenstelling en groei betreft sterk op de binnenlandse droge heiden met Calluna. 

Effecten van stikstofdepositie 

Duinheiden met struikhei komen voor op sterk ontkalkte bodem en zijn relatief soortenarm, 
maar de moslaag kan soortenrijk zijn. Er zijn weinig experimentele studies naar de effecten 
van stikstofdepositie op duinheiden uitgevoerd. Een Deens stikstofmanipulatie-experiment 
met doses van (0, 15, 35 en 70 kg N ha-1 jaar-1) in een duinheide met een dominantie van 
Kraaihei en Helm toont dat na 2 jaar verschuivingen plaatsvonden in de vegetatie als gevolg 
van de stikstofadditie. Na twee jaar werden hogere biomassa en bedekking van hogere 
planten (met name Kraaihei en Zandzegge) waargenomen terwijl mossen als Gewoon 
klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) een lineaire afname met de stikstofgift vertoonde. 
Naast effecten op de vegetatie werden in dit experiment ook effecten waargenomen op de 
stikstofuitspoeling naar dieper grondwater (Tybirk e.a. 2000). Uit dit experiment bleek 
duidelijk dat duinheide gecontroleerd werd door stikstoflimitatie en daarmee verandert als 
het stikstofaanbod verandert (Johnsen e.a. 2014). 
 
De verruiging door een toename in grassen en struwelen in dit habitat heeft een ernstig 
negatief effect op het voorkomen van korstmossen (Ketner-Oostra en Sykora 2004) maar 
ook fauna zoals de vlinders Heivlinder (Hipparchia semele) en Heideblauwtje (Plebeius argus) 
(zie figuur 3.7) zoals recent is onderzocht in een uitgebreide correlatieve studie (Schirmel en 
Fartmann 2014). Dergelijke trends zijn ook waargenomen in Nederlandse grijze duinen 
(Figuur 3.6). 

 
Figuur 3.7 Abundantie van twee gevoelige vlindersoorten Heivlinder (a) en Heideblauwtje (b) in verschillende 

successie stadia. Naar Schirmel en Fartmann 2014. 
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Habitattype Duindoornstruwelen (H2160) 
 

Beschrijving 

Natura 2000-habitattype 2160 betreft duinstruwelen waar Duindoorn (Hippophae 
rhamnoides) de dominante soort is. Naast Duindoorn komen ook andere struiken voor zoals 
Wilde liguster (Ligustrum vulgare), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Gewone 
vlier (Sambucus nigra), Zuurbes (Berberis vulgaris) en Hondsroos (Rosa canina). 
Duindoornstruwelen komen met name voor in de kalkrijke duinen en kunnen daar zeer oud 
worden. Duindoornstruwelen herbergen een hoge biodiversiteit op beschutte locaties waar 
een arme kalkrijke ondergrond zorgt voor een trage maar natuurlijke successie tot een 
stabiele en gevarieerde struiklaag. 
 

Effecten van stikstofdepositie 

Er zijn geen experimentele studies uitgevoerd waarin is gekeken naar de gevoeligheid van dit 
habitattype voor stikstofverrijking. Duindoorn is een struik die onder de grond 
wortelknolletjes maakt met daarin een in symbiose levende schimmel. Deze schimmel is in 
staat stikstof (N2) te fixeren. Deze symbiose zorgt ervoor dat de plant niet alleen reactief 
stikstof (NOx en NHy) maar ook N2 voor de groei tot beschikking heeft. Deze processen 
moeten in ogenschouw worden genomen bij het bepalen van effecten van atmosferische 
stikstof depositie. Door het ontbreken van studies in dit habitattype is het niet mogelijk om 
de rol van atmosferische depositie van reactief stikstof in waargenomen veranderingen niet  
te bepalen. In de meest recente internationale Critical Loads Review (Bobbink en Hettelingh 
2011) wordt derhalve ook geen KDW aan dit habitat gegeven. Van Dobben en collega’s (van 
Dobben e.a. 2012) hebben voor dit habitattype een kritische depositiewaarde berekend van 
2000 mol N/ha/jr welke gebaseerd is op een gemiddelde modeluitkomst voor dit type. 
Mogelijk is dit type gevoelig voor bodemverzuring vanwege de aanwezigheid van 
stikstofbindende bacteriën, maar ook hier is geen onderzoek naar uitgevoerd 

Habitattype Duinbossen (H2180) 
 

Beschrijving 

Natura 2000-habitattype 2180 omvat half-natuurlijke (aangeplante) en natuurlijke 
loofbossen in de duinen met vaak een goed ontwikkelde structuur en soortensamenstelling. 
De bossen komen met name voor in duinvalleien en aan de binnenduinrand van het 
duinlandschap. Dit habitat is onder te verdelen in 3 habitat(sub)typen: H2180A (Duinbossen 
droog), H2180B (Duinbossen vochtig) en H2180C (Duinbossen binnenduinrand). Tot het 
subtype H2180A (droge duinbossen) behoren de duinbossen van de meest voedselarme en 
droge standplaatsen. Dominante boomsoorten van dit droge type zijn Berk (Betula), 
Zomereik (Quercus robur) en Beuk (Fagus). Het habitatsubtype H2180B karakteriseert zich 
door vochtige standplaatsen in duinvalleien. Hier ontstaan door natuurlijke successie bossen 
van Zachte berk (Betula pubescens) en éénstijlige Meidoorn (Crataegus monogyna). 
Plaatselijk kan ook de Ratelpopulier (Populus tremula) een belangrijke rol spelen. Het 
subtype 2180C wordt gekenmerkt door een standplaats op vaak niet ontkalkte bodem. Deze 
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bossen zijn vaak half-natuurlijk en aangelegd als parkbos of onderdeel van een landgoed. De 
bodem is vaak goed gedraineerd en rijk aan basen (door historisch gebruik) waardoor deze 
wat betreft voedselrijkdom vaak tussen type A en B in zit. 
 

Effecten van stikstofdepositie 

Er is geen onderzoek verricht naar de experimentele toediening van stikstof op duinbossen 
(Bobbink en Hettelingh 2011). Er wordt voor de effecten van additioneel stikstofinput via de 
atmosfeer gekeken naar vergelijkbare binnenlandse vegetaties (Tyler 1987). Voor droge 
Eiken-Berkenbossen of Beuken-Eiken bossen is hierbij uitgegaan van de maximale waarden 
van een zuur eikenbossen habitat (met een range van 714-1071 mol N/ha/jaar). De KDW die 
hiervoor aangehouden wordt is daarom 1071 mol N/ha/jaar. Meerdere malen is aangetoond 
dat een toename van stikstof in bossen als gevolg van atmosferische input resulteert in een 
toename van nitrofiele soorten in de ondergroei, zoals Brede stekelvaren (Dryopteris 
dilatata), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Gewone braam (Rubus fruticosus) en 
Grote brandnetel (Urtica dioica) (zie o.a. van Dobben e.a. 1999). Ook in de duinbossen lijkt 
Gewone braam sterk toe te nemen. 
 
De vochtige duinbossen zijn voedselrijker en de vegetatie wordt bepaald door lokale 
hydrologie. Het is aannemelijk te denken dat deze bossen door de van nature grotere 
voedselrijkdom minder gevoelig zijn voor vermesting door stikstof dan het droge subtype. 
De KDW voor vochtige duinbossen is door Van Dobben e.a. (2012) berekend op 2214 mol N 
ha/jaar. Voor Binnenduinrandbossen is een kritische depositiewaarde geformuleerd van 
1786 mol N/ha/jaar (=25 kg N/ha/jaar) (van Dobben e.a. 2012). Licht-matig gebufferde 
systemen herbergen een vegetatie die afhankelijk is van een relatief hoge beschikbaarheid 
aan basische kationen als Ca2+, Mg2+ en K+. Verzurende processen zorgen echter voor een 
sterke uitspoeling van deze basische kationen. Gezien de redelijke voedselrijkdom in de 
bodem van dit subtype en de lichte buffering van de bodem (aanwezigheid van beperkte 
hoeveelheid kalk) is het risico van verzuring bij overschrijding van de KDW in 
Binnenduinrandbossen groot.  

Habitattype Vochtige Duinvalleien (H2190) 
 

Beschrijving 

Het Natura 2000-habitattype H2190 wordt onderverdeeld in drie subtypen: H2190A 
Vochtige duinvalleien (open water), H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) en H2190C 
Vochtige duinvalleien (kalkarm). Vochtige duinvalleien kunnen op twee manieren ontstaan: 
primaire duinvalleien ontstaan doordat een strandvlakte door een nieuwe duinenrij wordt 
afgesnoerd van de zee. Hierbij ontstaat geleidelijk een zoetwaterlens, waardoor de nieuwe 
duinvallei verzoet en zich kenmerkende vegetatietypen van vochtige duinvalleien kunnen 
vestigen. Een secundaire duinvallei ontstaat wanneer een bestaand, reeds zoet, 
duin(complex) tot op het grondwater wordt uitgestoven.  
In een Vochtige duinvallei met open water zijn er in de duinvallei delen aanwezig waar het 
grondwater (nagenoeg) het hele jaar boven maaiveld staat, waardoor er een aquatische 
zone aanwezig is. Vaak treedt er in de zomer wel een waterstandsverlaging op, waardoor er 
ook sprake is van een oeverzone met semi-aquatische vegetatie. Duinwateren (H2190A) 
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kunnen onderling sterk verschillen in watertype. In jonge primaire duinvalleien kunnen 
duinwateren nog een brak karakter hebben. In verzoete valleien verschillen duinwateren in 
hardheid, afhankelijk van de kalkrijkdom van het zand of de toestroom van gebufferd 
kwelwater. In ontkalkte duinvalleien lijkt de vegetatie van duinwateren sterk op die van 
vennen in het binnenland. Ook in voedselrijkdom kunnen duinwateren van nature sterk 
verschillen, onder andere afhankelijk van de nutriëntenconcentratie in het kwelwater 
waarmee zij gevoed worden en van aanwezige vogelpopulaties. Door deze verschillen in 
watertypen zijn er ook verschillen in gevoeligheid voor stikstofdepostie. 
Het type H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) wordt gekenmerkt door vegetatietypen van 
gebufferde omstandigheden. De associatie van Noordse rus (Juncus balticus) en Knopbies 
(Schoenus nigricans) is binnen dit type de meest soortenrijke associatie, waarbinnen ook nog 
eens de meeste Rode Lijstsoorten voorkomen. Ook de habitatrichtlijnsoort Groenknolorchis 
(Liparis loeselii) wordt in deze vegetatie aangetroffen. Aan dit type vegetatie zijn daarom de 
meeste onderzoeken verricht. 
Vochtige duinvalleien (ontkalkt, type C) komen voor op plaatsen in de duinen die door 
regenwaterinvloed en het ontbreken van aanvoer van bufferende stoffen met kwel een lage 
pH hebben gekregen. Binnen het habitattype vallen alleen vroege successiestadia, meestal 
gedomineerd door kleine zegges (Zwarte zegge (Carex nigra) en Drienervige zegge (Carex 
trinervis)). 
 

Effecten van stikstofdepositie 

Vochtige duinvalleien zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor stikstofdepositie, hoewel ze in 
eerste instantie beïnvloed kunnen worden door (lokale) hydrologische veranderingen 
(Pemadasa e.a. 1974; van der Maarel e.a. 1985). Voor de oligotrofe tot mesotrofe variant 
van open water in vochtige duinvalleien (open water) (H2190A) is de kritische 
depositiewaarde vastgesteld op 1000 mol N/ha/jaar. De oevers van duinplassen kunnen 
door stikstofdepositie verruigen waardoor karakteristieke vegetaties zoals die van het 
Dwergbiezenverbond kunnen verdwijnen. Het water zelf groeit onder invloed van een 
verhoogde stikstofdepositie sneller dicht (Brouwer e.a. 1996). Hierdoor hoopt zich meer 
organisch materiaal van plantafval op de bodem op, wat weer een negatief effect heeft op 
de nutriëntenkringloop. Bij afbraak van dit materiaal, komt meer plantbeschikbaar stikstof 
en fosfor vrij en wordt koolzuur geproduceerd. Onder andere Bronmos (Fontinalis 
antipyretica) kan door deze hogere CO2-concentraties gaan domineren en isoetide soorten 
zoals Oeverkruid gaan verdringen (Bellemakers e.a. 1993; Brouwer e.a. 1996). 
 
Experimentele stikstofaddities in vochtige duinvallei-vegetatie hebben aangetoond dat 
vergrassing optreedt als gevolg van de extra stikstofbeschikbaarheid, al was de N-gift in deze 
studies flink hoger dan de atmosferische depositie. Uit onderzoek in Engeland bleek dat 
Zeegroene zegge (Carex flacca) en Fioringras (Agriostis stolonifera) gingen woekeren terwijl 
de soortenrijkdom achteruit ging (Willis en Yemm 1961). In Nederland bleken ook Fioringras, 
zeggen en enkele Juncaceae te gaan domineren als gevolg van hoge stikstofaddities 
(Lammerts e.a. 1999). 
De kritische depositiewaarde voor kalkrijke vochtige duinvalleien is vastgesteld op 1429 mol 
N/ha/jaar De vegetatietypen die onder het habitattype H2190B vallen, betreffen vrij jonge 
vegetaties in de successie van kaal zand naar oude duinvallei. In de bodem is de opbouw van 
een organische laag (A-horizont) het meest typerend voor deze successie (Grootjans e.a. 
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1995; Ernst e.a. 1996) welke sterk afhankelijk is van de bovengrondse biomassa (Rohani e.a. 
2014). Deze laag kan  in circa 80 jaar tot een dikte van meer dan 15 cm uitgroeien 
(Grootjans,  e.a. 1995). Niet alleen de dikte van de organische laag, maar ook het percentage 
van de organische stof in deze laag neemt tijdens de successie toe (Loeb 2000). Het aantal 
Rode Lijstsoorten in Vochtige duinvalleien hangt samen met het organische stofgehalte. 
Boven een organische stofgehalte van meer dan 10% komen dit soort vegetatietypen 
nauwelijks meer voor (Grootjans e.a. 1995). Verhoogde atmosferische stikstofdepositie – en 
vroeger ook die van S-verbindingen - kan leiden tot verzuring van het type en tot een 
versnelde ophoping van organische stof in de bodem, waardoor de successie sneller zal 
verlopen.  
Net als in kalkrijke vochtige duinvalleien leidt een verhoogde stikstofdepositie in het type C 
tot een snellere ophoping van organisch materiaal in de bodem. Omdat het habitattype 
nauwelijks gebufferd is, verzuurt het type hierdoor snel. Door de hogere beschikbaarheid 
van stikstof kunnen snel groeiende, grote soorten zoals Kruipwilg eerder gaan domineren. 
 
Effecten op habitatrichtlijnsoorten in de betreffende duingebieden 
Of de effecten op diersoorten die in hoofdstuk 2 zijn beschreven ook daadwerkelijk 
optreden, hangt in grote mate af van het habitat waarin de soort zich bevindt. Over het 
algemeen zijn stabiele, voedselarme, droge habitats (zonder invloed van mogelijk gebufferd 
grondwater) of regenwater gevoede habitats (hoogvenen, vennen, duinvalleien) het meest 
gevoelig voor N-depositie. Voor de Nederlandse kustduinen betreffen dit de Grijze Duinen, 
Duinheide), Droge Duinbossen en natte duinvalleien. Diersoorten die van een of meerdere 
van deze habitats afhankelijk zijn, kunnen effecten van verhoogde N-depositie ondervinden.  
 
Binnen Natura-2000 zijn 97 vogelsoorten (Vogelrichtlijnsoorten) en 34 niet-vogelsoorten 
(habitatrichtlijnsoorten) voor Nederland relevant. Voor de in deze studie betrokken Natura 
2000-gebieden zijn 7 diersoorten van de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn relevant: Nauwe 
korfslak, Noordse woelmuis, Geoorde fuut, Aalscholver, Kleine zilverreiger, Lepelaar en 
Grauwe gans. Binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is voor al deze soorten 
ingeschat hoe gevoelig de soort is in de verschillende habitattypen en leefgebieden waar 
deze voor kan komen (Smits e.a. 2012). Deze gegevens zijn in de ‘Passende beoordeling 
energiecentrales EON en GDF Suez’ (ter Steege e.a. 2014) opgenomen, waarbij duidelijk is 
geworden dat de genoemde vogelsoorten in deze context (leefgebied in duinen) niet 
gevoelig zijn voor N-depositie, en dus ook in dit rapport niet nader worden betrokken. .  
 
Nauwe korfslak 
Voor de duingebieden Goeree en kwade Hoek, Voornes Duin, Meijendel & Berkheide zijn 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Nauwe korfslak van kracht. Deze duingebieden 
herbergen op meerdere plaatsen grote aaneengesloten clusters van populaties van de 
Nauwe korfslak. Juist die grote aaneengesloten Nederlandse populaties zijn erg zeldzaam in 
Europa (Gmelig Meyling en Boesveld 2010). De Nauwe korfslak heeft in het duingebied een 
vrij brede ecologische reikwijdte. Ze leeft in ruigere vegetatie die zowel op droge, open 
duinhellingen of duintoppen als in natte duinvalleien groeien. De grootste dichtheden 
komen voor in open tot half open vegetaties. Op locaties waar de zon volledig tot de bodem 
doordringt, of op donkere, koele plaatsen, is de soort minder vaak aanwezig. In randzones 
zijn de dichtheden vaak beduidend hoger dan in struwelen. Bij voorkeur komt de soort voor 
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in vegetaties met een vrij vochtig microklimaat, maar zonder dikke strooisellaag of te zware 
beschaduwing. De soort kan tegen tijdelijke, maar niet permanente uitdroging.  
De Nauwe korfslak profiteert waarschijnlijk van enige vergrassing en verruiging van korte 
vegetaties in vochtige duinvalleien zoom- of mantelvegetaties en graslanden. Bij sterke 
verruiging van het leefgebied is zeer waarschijnlijk een negatief effect aanwezig door teveel 
overschaduwing. In welk stadium van verruiging de facilitatie omslaat in bedreiging is nog 
een kennislacune (Nijssen e.a. 2012). In hoeverre de door stikstofdepositie veroorzaakte 
verzuring een aantasting oplevert van het leefgebied en via welke mechanismen verzuring 
doorwerkt voor de soort, bijvoorbeeld door een afname van de kwantiteit of de kwaliteit van 
voedsel, betreft eveneens een kennislacune (Nijssen e.a. 2012).  
 
De Nauwe korfslak is zeer gevoelig voor maatregelen die genomen worden tegen de 
effecten van verhoogde stikstofdepositie, zoals begrazing, maaien, plaggen en het rooien 
van struwelen (Gmelig Meyling & Boesveld 2010). Het instellen of een intensivering van 
beheervormen om effecten van stikstofdepositie tegen te gaan (begrazing, maaien, etc.) en 
daarmee habitattypen of leefgebied voor andere soorten te behouden, zal voor de Nauwe 
korfslak waarschijnlijk negatief uitpakken. 
 
Noordse woelmuis 
Voor Voornes Duin en Duinen Goeree & Kwade Hoek zijn instandhoudingsdoelstellingen 
voor de Noordse woelmuis van kracht. De Noordse woelmuis maakt gebruik van een breed 
scala aan natte, ruige leefgebieden (Smits e.a. 2012). Het leefgebied van deze soort is niet 
gevoelig voor stikstofdepositie. De Kritische depositiewaarden die voor deze soort zijn 
vastgesteld, wordt voor de verschillende habitats niet overschreden in de betreffende 
Natura 2000-gebieden, ook de verruigende effecten op het leefgebied als gevolg van de 
overschrijding zijn geen probleem voor de Noordse Woelmuis. Alleen wanneer in het 
leefgebied zeer veel opslag plaatsvindt van houtige gewassen wordt het leefgebied 
ongeschikt. De Noordse Woelmuis is daarentegen wel zeer gevoelig voor maatregelen die 
verruiging tegengaan, vooral begrazing (Bekker e.a. 2010; De Kraker 2014). Er zijn sterke 
aanwijzingen dat begrazing de concurrentiepositie van Noordse woelmuis ten opzichte van 
andere woelmuissoorten verslechtert, waardoor populaties van de Noordse woelmuis 
afnemen (Bekker e.a 2010). Het instellen of een intensivering van begrazingsbeheer om 
effecten van stikstofdepositie tegen te gaan en habitattypen of leefgebied voor andere 
soorten te behouden, zal voor de Noordse Woelmuis waarschijnlijk negatief uitpakken.  

Synthese 
 

In dit hoofdstuk is een overzicht gepresenteerd van nationale en internationale studies naar 
de (mogelijke) effecten van verhoogde N-depositie in het duinlandschap. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat er een groot verschil is in "aangetoonde" effecten van N-
depositie in de betrokken habitattypen. Zo zijn deze gevolgen noch experimenteel noch 
vergelijkenderwijs onderzocht in twee habitattypen (Duindoornstruweel H2160 en 
Duinbossen H2180) en zijn de KDW´n voor deze typen dan ook volledig gebaseerd op 
modelstudies, in combinatie met expertbeoordeling (Bobbink en Hettelingh 2011; Van 
Dobben e.a. 2012). Het is hierbij overigens wel aannemelijk dat de droge variant van 
Duinbossen zeer gevoelig is (KDW 15-20 kg N/ha/jaar) voor de negatieve gevolgen 
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(eutrofiëring, bodemverzuring) van N-depositie, maar deze conclusie is gebaseerd op de 
vergelijking met bostypen in binnenlandse zandgebieden.  
 
De consequenties van N-depositie zijn wat meer onderzocht in zowel Duinheide met 
Struikheide (H2150) als in Vochtige duinvalleien (H2190), vergeleken met de eerste twee 
habitattypen. In beide habitattypen zijn in enkele experimenten met N-addities effecten op 
bovengrondse biomassa van de totale vegetatie en van de verschillende functionele groepen 
gevonden, echter alleen in experimenten met hoge doses en/of met een korte duur.  Ook is 
het aannemelijk dat de (korst)mossen in de Duinheide zeer gevoelig zijn voor N-depositie, 
zoals aangetoond voor zowel laagland als montane heides, maar dit is niet apart onderzocht 
in kustheides. Wel is ook gevonden dat verruiging van duinheide de typische vlindersoorten 
bedreigt. Versnelde successie is in Vochtige duinvalleien een belangrijk issue, maar in 
zwakgebufferde situaties kan ook versneld verzuring optreden door N-depositie. Kortom, 
hoewel er geen langjarige N-additie studies zijn uitgevoerd in deze 2 habitattypen, noch 
overzichtsstudies over een N-gradiënt, is het aannemelijk dat beide typen gevoelig tot zeer 
gevoelig zijn voor N-depositie.  
 
Een aanzienlijk deel van het duinlandschap wordt in genomen door de Witte Duinen (H2120) 
en vooral de Grijze Duinen (H2130). Juist in deze systemen is het meeste onderzoek gedaan 
en is met name in de Grijze Duinen overtuigend duidelijk gemaakt dat deze droge, 
vastgelegde duingraslanden zeer gevoelig zijn voor N-depositie. Zowel negatieve effecten 
van vermesting en bodemverzuring zijn daarbij belangrijk tot zeer belangrijk, afhankelijk van 
de specifieke situatie (type duinzand). Afnames in laagblijvende kruiden, niet-zuurresistent 
planten, vele korstmossen, maar ook lagere diversiteit aan diersoorten, zoals vlinders, zijn 
gerelateerd met langdurig verhoogde N-deposities in deze droge duinecosystemen. In beide 
habitattypen zijn in Groot Brittannië ook één of meerdere N-gradiëntstudies gedaan, die 
duidelijk een afname van de soortenrijkdom lieten zien boven 10-15 kg N/ha/jr. Er kan dan 
ook geconcludeerd worden dat een flink deel van de Grijze duinen voor N tot de meest 
gevoelige, terrestrische habitattypes van Nederland gerekend moet worden.  
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4 CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE ONDERZOEKSVRAGEN 
 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de beschreven gegevens betreffende de invloed van 
verhoogde N-depositie in de duinen (hoofdstuk 3) antwoord gegeven op de in hoofdstuk 1 
gestelde vragen (A en B). Aangezien echter lang niet altijd de langetermijneffecten van 
atmosferische N-depositie in alle duinhabitattypen zijn gekwantificeerd, wordt in dit 
hoofdstuk ook gebruikt gemaakt van de uitkomsten van onderzoek naar de gevolgen van N-
depositie in min of meer vergelijkbare ecosystemen, zoals soortenrijke graslanden en 
diversie typen heiden in nu nog schone gebieden. 
 

Vraag A 
Deze vraag (zie H-1) kan als volgt worden samengevat: kunnen significante, negatieve 
gevolgen worden uitgesloten voor gevoelige duinhabitats door de extra stikstofdepositie (ca. 
½ kg N/ha/jr) van de beschreven, gecumuleerde bronnen in relatie tot te nemen 
beheermaatregelen?  
 
Kritische depositiewaarden 
Voor het beantwoorden van deze vraag is het goed om eerst nog eens kort te beschrijven 
hoe de KDW’n voor de habitattypen van Nederland zijn opgesteld. Deze waarden zijn tot 
stand gekomen door het combineren van twee methodieken, namelijk die van de 
zogenaamde “empirische KDW’n” en die via “bodem-vegetatiemodellen verkregen” KDW’n. 
 
De eerste methodiek is in het begin jaren negentig van de vorige eeuw in het kader van de 
UN/ECE ontwikkeld voor Europese natuur, en de procedure, met zijn ingebouwde 
internationale review, wordt om de 5-6 jaar opnieuw uitgevoerd en indien nodig, 
gereviseerd. Op deze wijze worden de opgestelde KDW’n zo up-to-date als mogelijk 
gehouden met de nieuwste onderzoeksgegevens. Voor een overzicht van dit alles, zie de 
laatste revisie (Bobbink en Hettelingh 2011). De basis van deze empirische methode zijn de 
uitkomsten van N-additie experimenten per ecosysteemtype. Hierbij worden alle, 
gepubliceerde studies geanalyseerd waarin N-verrijking in natuurgebieden wordt 
gekwantificeerd op significante veranderingen op de structuur of het functioneren van het 
betreffende ecosysteemtype ten gevolge van de N-additie. Het betreft onderzoek in intacte 
systemen, en met regulier beheer indien het half-natuurlijke ecosystemen zoals graslanden 
betreft.  De veranderingen in structuur kunnen veelzijdig zijn, zoals toename in biomassa van 
een groep (grassen), afname in biomassa van een andere groep (bijvoorbeeld kruiden, 
korstmossen), verschillen in diversiteitsindexen, soortensamenstelling of ook in 
soortenrijkdom per plot. Ook significante veranderingen in functioneren kunnen een 
indicatie van de effecten van overmatig N zijn, zoals bijvoorbeeld verschuivingen in 
mineralisatiesnelheid, uitspoeling naar het grondwater of opname door de vegetatie. Bij de 
evaluatie van dit alles wordt uiteraard ook de heersende achtergronddepositie (ook wel 
ADW genoemd) van de experimentele locatie betrokken. Dit alles leidt tenslotte tot een 
KDW voor een ecosysteemtype, die opgegeven wordt in een range, met een indicatie van de 
betrouwbaarheid. Tot en met de laatste revisie zijn deze waarden  gegeven per zogenaamde 
EUNIS-klassen, maar deze kunnen veelal makkelijk vertaald worden naar Natura 2000-
habitattypen (o.a. Bobbink e.a. 2010). Zo is de KDW-range voor grijze duinen (H2130) 8-15 kg 
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N/ha/jr (vrij betrouwbaar), met het advies om de onderkant van de range te gebruiken voor 
kalkarme, matig gebufferde situaties en de bovenkant voor de kalkrijke variant. 
 
Aangezien de empirische KDW zeker niet voor elk habitattype van Nederland opgesteld kon 
worden, omdat er geen data uit causaal-analytisch onderzoek beschikbaar voor zijn, zijn ook 
KDW’n opgesteld via een keten van bodem-vegetatiemodellen.  Voor een overzicht van de 
gebruikte modellen en methodiek, zie Van Dobben e.a. (2012).  De basis van deze methodiek 
is dat voor elke plantenassociatie (of soms subassociatie) die binnen een bepaald 
habitattype valt, de KDW is opgesteld via berekeningen met de beschikbare modelketen. 
Door de berekende KDW’n per habitattype te middelen is een KDW (in kg N/ha/jr) voor dat 
habitattype verkregen.  Vervolgens zijn deze  modelmatige verkregen KDW’n waarden 
vergeleken met de internationale, empirische ranges, en wel op de volgende wijze: 
- indien de berekende, gemiddelde KDW in de empirische range valt, is deze berekende 
waarde als KDW genomen; 
- indien de berekende, gemiddelde KDW onder de empirische range valt, is de onderste 
waarde van de empirische range als KDW genomen; 
- indien de berekende, gemiddelde KDW boven de empirische range valt, is de bovenste 
waarde van de empirische range als KDW genomen; 
- indien er geen KDW voor het betreffende habitattype beschikbaar was, is de uitkomst van 
het model extra kritisch bekeken en pas daarna is de berekende KDW als waarde genomen. 
 
Ter evaluatie van deze methodiek is de procedure ook internationaal op zijn kwaliteiten 
beoordeeld en, indien nodig, geoptimaliseerd. De op deze wijze verkregen KDW voor grijze 
duinen (H2130) is als volgt: 10 kg N/ha/jr voor de kalkarme variant, en 15 kg N/ha/jr voor de 
kalkrijke variant. Binnen de PAS en de betrokken PB’s wordt voor de habitattypen gebruikt 
gemaakt van de op deze wijze verkregen KDW (Van Dobben e.a. 2012) en kunnen vervolgens 
(extra) overschrijdingen worden berekend. 
 
Overschrijding van kritische depositiewaarden 
De KDW is een grenswaarde waarboven het steeds waarschijnlijk wordt dat er negatieve 
veranderingen gaan optreden in het betreffende habitattype. Een veelgestelde vraag hierbij 
is, of er nu echt iets gebeurt met de kwaliteit van het habitattype als de KDW overschreden 
wordt door de actuele N-depositie ter plekke (ook wel ADW – achtergronddepositie waarde 
-  genoemd). Inzicht in deze vraag kan op twee manieren verkregen worden, door gebruik te 
maken van metastudies met betrekking tot langjarige N-additie experimenten in schone 
gebieden, of door de uitkomsten van gradiëntstudies in dit kader te analyseren. 
 
Er is duidelijk experimentele evidentie dat bij overschrijding van de KDW de kwaliteit van 
ecosysteemtypen, bijvoorbeeld uitgedrukt in termen van soortenrijkdom, ook echt afneemt 
in natuurterreinen in de praktijk. Dit is te zien in figuur 4.1, waarbij een zeer significant en 
negatief verband gevonden is tussen de overschrijding en de soortenrijkdomratio in N-
additie experimenten in natuurterreinen in Europa, veelal in meer schone gebieden 
onderzocht en met een lange duur (5-10 jaar)  (Bobbink e.a. 2010a). Deze uitkomsten maken 
duidelijk dat er significante effecten zijn bij overschrijdingen van de KDW, zelfs voor een 
conservatieve eigenschap als soortenrijkdom, en dat de effecten groter zijn bij meer 
overschrijding (Figuur 4.1).   
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Figuur 4.1 Overzicht van het verband tussen plantensoortenrijkdom en de overschrijding (in kg N ha/jaar) van 
de kritische depositiewaarden. De overschrijding is als volgt berekend: de som van de experimentele N-gift plus 
van de achtergronddepositie min de KDW. Deze figuur is gebaseerd op de uitkomsten van N-additie-
experimenten in Europa in verschillende typen graslanden (van droog tot nat en van zuur tot kalkrijk onder 
regulier beheer), montane heidevegetaties (met regulier beheer) en in subarctische en subalpiene 
(heide)vegetaties (vrijwel natuurlijke vegetaties, zonder gebruik). Elk punt is de gemiddelde uitkomst van een 
experiment, waarbij de soortenrijkdom in de N-behandeling gedeeld is door die in de controleproefvlakken. 
Waarden kleiner dan 1 geven aan dat de soortenrijkdom bij die overschrijding lager is dan in de controle. Zo 
betekent 0,75 dat de soortenrijkdom met 25 % is gedaald. 

 
Nadere opsplitsing van deze data set was alleen mogelijk voor twee types, namelijk 
soortenrijke Europese graslanden onder regulier beheer en “koude” heides, voor andere 
typen zijn geen of onvoldoende data beschikbaar van langetermijn N-additie experimenten.  
Voor beide types is ook een significant negatief verband gevonden tussen overschrijding van 
de KDW en de soortenrijkdom (Figuur 4.2 & zie Bobbink e.a. 2010b voor de soortenrijke 
graslanden met regulier beheer). 

 
 
Figuur 4.2 Overzicht van het verband tussen plantensoortenrijkdom en de overschrijding (in kg N ha/jaar) van 
de kritische depositiewaarden. Deze figuur is gebaseerd op de uitkomsten van N-additie-experimenten in 
Europa in montane, (sub)arctische en subalpiene (heide)vegetaties  (Bobbink 2008). 

 
Om een inschatting te kunnen maken van de relatie tussen overschrijding en soortenrijkdom 
in heidevegetaties is teruggevallen op experimenteel onderzoek in montane, (sub)Arctische 
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en subalpiene heiden, waar wel relatief langjarig (veelal 5-10 jaar) onderzoek is uitgevoerd in 
zeer schone gebieden. Ook uit deze gegevens blijkt er een negatief (en significant) verband 
tussen de overschrijding van de kritische N-depositie waarden en de plantensoortenrijdom 
te zijn voor deze heidevegetaties in gebieden met nu nog zeer lage N-deposities (Figuur 4.2). 
Helaas zijn dit soort relaties in verband met afwezigheid van experimentele gegevens niet 
apart op te stellen voor de habitattypen van het duinlandschap. 
 
Een tweede, andere manier om het verband tussen overschrijding van de KDW en 
bijvoorbeeld soortenrijkdom van de vegetatie te achterhalen, is door gebruik te maken van  
zogenaamde "targeted survey" studies die voor een bepaald habitattype kenmerken van het 
type vergelijken met onder meer de ADW.  Met name in Groot Brittannië met zijn relatief  
grote ruimtelijke variatie in atmosferische depositie is (en wordt) dit type onderzoek in 
meerdere Natura 2000-habitattypen uitgevoerd (o.a. Field e.a. 2014). De eerste van deze 
studie betrof die van Stevens e.a. (2004) in Britse heischrale graslanden (Violion- H6230), 
waarna later het onderzoek is uitgebreid met gegevens uit 9 andere landen waardoor aan 
beide zijde van de N-depositie gradiënt meer data beschikbaar kwamen (o.a. Stevens e.a. 
2010). Het betrof soortenrijke graslanden met als regulier beheer maaien of begrazing, en 
grotendeels gelegen in Natura 2000gebieden of in natuurreservaten. In beide studies werd 
een significant negatief verband gevonden tussen de atmosferische N-depositie en de 
soortenrijkdom van de vegetatie, waarbij vooral de kruidachtige soorten veel minder 
frequent voorkomen bij hogere N-deposities. Nadere analyse van deze dataset, bestaande 
uit meer dan 150 locaties, bracht aan het licht dat het negatieve verband tussen N-depositie 
en soortenrijkdom heel goed beschreven kon worden met een s-vormige curve, en dat uit 
deze curve een KDW van 11,8 kg N/ha/jr kon worden gedestilleerd voor deze graslanden 
met regulier beheer (Dorland e.a. 2011), wat in de empirische range van de KDW voor dit 
habitattype ligt (10-15 kg N/ha/jr; betrouwbaar), en ook zeer nabij de gemodelleerde KDW 
van 11,6 kg N/ha/jr (van Dobben e.a. 2012).  
 
Uitgedrukt in klassen, die vergelijkbaar zijn met de empirische KDW-range, laat hierbij 
duidelijk zien dat bij een overschrijding van 2 keer de KDW-waarde (20-30 kg N/ha/jr), de 
soortenrijkdom sterk is afgenomen, en daarboven nog iets lager wordt, maar niet significant 
(Figuur 4.3). Dus, bij N-depositiewaarden van 2x de KDW en hoger – zelfs in het Nederlandse 
duinlandschap is dat geen uitzondering - rest een soortenarme vegetatie, met een klein 
aantal soorten dat geprofiteerd heeft en/of resistent is tegen de veranderde bodemchemie 
bij hoge N-beschikbaarheid (vermesting en bodemverzuring), terwijl de kenmerkende 
soorten juist zijn verdwenen. Wat rest is dan een sterk gedegradeerde heischraal grasland 
dat niet meer als Natura 2000-habitattype (H6230) gekwalificeerd kan worden (Dorland e.a. 
2011). Dit alles ondanks regulier beheer als maaien met afvoer van het hooi of begrazing. 
 
Kortom, de hier beschreven uitkomsten van twee typen internationaal onderzoek, of via 
experimenteel onderzoek of via N-gradiënt vergelijking, in soortenrijke graslanden en heiden 
maken duidelijk dat met toenemende overschrijding van de KDW van een habitattype een 
eigenschap zoals soortenrijkdom significant negatief wordt beïnvloed, en dat bijvoorbeeld 
een verschuiving van de N-depositie van 12 naar 25 kg N/ha/jaar zeer ernstige gevolgen kan 
hebben. Dit betekent dat (sterk) verhoogde overschrijdingen van de KDW voor verschillende 
ecosystemen zeer serieus moeten worden genomen, zeker in Natura 2000-gebieden. 
Overigens is het hierbij nog van belang te melden da een aanzienlijk deel van de Grijze 
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duinen, met name de kalkarme variant en de heischrale variant, erg vergelijkbaar zijn met de 
zojuist beschreven heischrale graslanden.  
 
 

 
 
Figuur 4.3 Soortenrijkdom (hogere planten plus mossen) van Europese heischrale graslanden (H6230) waarbij 
de gegevens ingedeeld zijn in N-depositieklassen, waarbij de Europese KDW-range voor heischrale graslanden 
(10-15 kg N/ha/jr) is gebruikt als indelingscriterium. Legenda:< CL = minder dan de CL; CL = gelijk aan de CL; 
2*CL = twee maal de CL en > 3*CL = meer dan drie maal de CL. De betreffende ranges in N-depositie zijn ook 
onder de kolommen weergeven (Dorland e.a. 2011). 

 
Indirecte, maar aanvullende evidentie dat het antwoord op vraag A negatief is, althans bij 
regulier beheer, komt ook naar voren uit zeer recent onderzoek van verschillende aard. Zo 
vonden Dupré e.a. (2010) in hun historische onderzoek over de periode 1930 tot heden dat 
de plantensoortenrijkdom in regulier beheerde heischrale graslanden van het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Nederland in alle drie de landen een significant negatief verband 
vertoonde met de cumulatieve N-depositie, d.w.z. de som van de N-depositie over alle jaren 
van de betreffende meetperiode. Dit maakt aannemelijk dat door langdurige belasting met N 
de effecten steeds duidelijker negatief worden in deze, voorheen soortenrijke graslanden. Bij 
dit cumulatieve effect speelde waarschijnlijk de voortschrijdende bodemverzuring met al zijn 
consequenties een doorslaggevende rol in de afname van de soortenrijkdom en het 
verdwijnen van kenmerkende soorten (Dupré e.a. 2010).  Ook in langetermijn onderzoek 
met meer dan 20 jaar beregening met N-verbindingen in prairiegraslanden in de USA 
(achtergronddepositie slechts 6 kg N/ha/jr) is duidelijk geworden dat de negatieve effecten 
bij voortdurende belasting steeds prominenter worden. In dit onderzoek bleken de 
negatieve gevolgen voor de soortenrijkdom vooral veroorzaakt te worden door de 
voortschrijdende N-eutrofiëring van het systeem, aangezien bodemverzuring experimenteel 
verhinderd werd (Clark en Tilman 2008). Ook is onlangs een meta-analyse uitgevoerd naar 
de resultaten van N-additie experimenten in Europa en Noord Amerika. Het betrof zowel 
graslanden, heiden, maar ook moerassen en ondergroei van bossen (De Schrijver et al. 
2011). Eén van de belangrijkste uitkomsten van deze overzichtsstudie is dat de 
veranderingen in de soortensamenstelling sterk te maken hebben met de cumulatieve N-gift 
in de experimenten: er is een significant en negatief verband met de cumulatieve N-last en 
de soortensamenstelling van de vegetatie. Kortom, dit betekent dat hoe langer dezelfde 
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verhoogde N-depositie voortduurt, des te groter de negatieve effecten zijn. Recent zijn 
vergelijkbare effecten van cumulatieve N-depositie en soortenrijkdom ook aangetoond in N-
gradiëntstudies in Calluna-heides verspreid over Groot Brittannië (Figuur 4.4) (Southon e.a. 
2013; Paine e.a. 2014; zie ook Field e.a. 2014). 
 

 
Figuur 4.4 Verband tussen het soortenaantal (hogere planten, mossen en kostmossen) in Calluna-heides onder 
regulier beheer verspreid over Wales, Engeland en Schotland en de cumulatieve N-depositie in 3 deelstudies 
(Paine e.a. 2014). 

 
Dit alles wijst er op, in combinatie met de in hoofdstuk 3 beschreven effecten voor grijze 
duinen en witte duinen (Jones e.a. 2002, 2004; Field e.a. 2014), dat het voor deze 
habitattypen, en waarschijnlijk ook voor het habitattype Duinheide met Struikhei, niet is uit 
te sluiten dat bij regulier beheer, zoals uitgevoerd in alle N-effect studies van lage vegetaties, 
een toename van ½ kg N/ha/jaar bij de vaak al verhoogde N-depositie tot negatieve effecten 
kan leiden, zeker op de lange termijn.   
 
Het is hierbij echter ook essentieel om beschikbare herstelmaatregelen in beschouwing te 
nemen die de interne kwaliteit - soms al wel matig - minimaal in stand kunnen houden of 
zelfs verhogen (zie ook Ter Steege e.a. 2014). Sinds 1990 is herstelbeheer in het kader van 
EGM en later OBN uitgevoerd in het Nederlandse duinlandschap. Hierbij is gebleken dat 
systeemherstel van het habitattype Vochtige Duinvalleien, in combinatie met aanvullend 
beheer, heeft geleid tot relatief langdurig verbeterde kwaliteit van het aangetaste 
habitattype (Grootjans e.a. 2002, 2007; Brouwer e.a. 2009; Everts e.a. 2013). Door de juiste 
ecohydrologische ingrepen wordt ook de buffercapaciteit veelal weer verhoogd, zodat 
daardoor deze negatieve gevolgen van verhoogde N-depositie zeker langdurig worden terug 
gedraaid, zeker als ook de ophoping van N effectief wordt aangepakt. Het lijkt daarom niet 
onrealistisch om voor habitattype H2190 aan te nemen dat bij de voorspelde toename in N-
depositie met de in de PB genoemde herstelmaatregelen (opschonen & baggeren, 
verwijderen struweel en plaggen, maaien of aanleg nieuwe poelen) negatieve gevolgen voor 
enkele decennia uit te sluiten zijn. Echter na herstel is de ADW nog flink hoger dan de KDW, 
zodat de herstelde situatie geleidelijk weer in kwaliteit zal gaan afnemen door onder meer 
versnelde successie. Verder moet er in dit habitattype voor worden opgepast dat het 
herstelbeheer zoals maaien of begrazing, de populaties van Nauwe korfslak en Noordse 
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woelmuis niet negatief beïnvloedt. Overigens is dit eigenlijk alleen relevant voor één 
(Voornes Duin) van de drie nabij de Tweede Maasvlakte gelegen Natura 2000-gebieden. 
 
Voor de betrokken locaties in de Witte Duinen (H2120), gelegen aan de zeezijde, is de 
situatie ook relatief gunstig: de KDW is matig hoog (20 kg N/ha/jr), waardoor de al 
aanwezige overschrijdingen niet al te hoog zijn, al bedraagt deze in Solleveld-Kapittelduinen 
en Westduinpark soms 10-15 kg N/ha/jr.  Herstel van aangetaste witte duinen is – in principe 
– goed mogelijk door het stimuleren van actieve verstuiving en nieuwe duinvorming (Everts 
e.a. 2013). Indien dit effectief en als in de PB beschreven (dynamisch zeereepbeheer, aanleg 
duinkerven & stuifkuilen, plaggen of aanleg nieuwe duinenrij) wordt uitgevoerd op de juiste 
plaatsen in de drie nabij gelegen Natura 2000-gebieden is het niet onaannemelijk dat 
negatieve effecten van de  extra cumulatieve N-last kunnen worden uitgesloten.  
 
Echter, het meest problematisch is de situatie in de vastgelegde, droge duinen (H2130 Grijze 
Duinen), veel aanwezig in de midden- en soms achterduinen van de 3 meest betrokken 
Natura 2000-gebieden. Deze Grijze Duinen behoren tot de meest voor N-gevoelige delen van 
het duinlandschap, met KDW’n van 10 (2x) of 15 kg N/ha/jr. Tevens zijn de meest frequent 
aanwezige varianten (de kalkrijke en kalkarme) echt droge vegetaties zonder 
grondwaterinvloed, waar herstel van de buffercapaciteit via hydrologische maatregelen 
(toevoer van grondwater met bufferstoffen) absoluut niet mogelijk is. De N-deposities in 
deze typen zijn op een aantal locaties ook nog eens ernstig verhoogd, tot wel 25 – 35 kg 
N/ha/jr (bijlage 1). In het Nederlandse duinlandschap wordt al sinds meer dan 2 decennia -
grotendeels via aangepast begrazingsbeheer, of maaien en afvoeren of kleinschalig plaggen - 
geprobeerd de achteruitgang van de Grijze Duinen te stoppen, en mogelijk zelfs om te zetten 
in een voortuitgang in kwaliteit of zelfs areaal. De vergrassing en verruiging is vaak redelijk te 
controleren met extra beheer in de vorm van juistgenoemde effectgerichte maatregelen, 
maar ondanks die extra inpassing blijkt het maar nauwelijks te lukken om de diversiteit aan 
flora en fauna van de Grijze Duinen te behouden, laat staan te herstellen (o.a. Kooijman e.a. 
2005; Everts e.a. 2013). Ook is uit een recente inventarisatie van het herstelbeheer in de 
duinen gevonden dat op meerdere plekken het areaal aan Grijze uinen zelfs verminderd is 
(Everts e.a. 2013). Enkel op een paar schaarse locaties waar de stimulering van overstuiving 
als herstelmaatregel gelukt is, lijkt herstel van kwaliteit te kunnen optreden (indien de 
soorten nog aanwezig zijn in de nabijheid). 
 
Dit alles is consistent met de volgende, al eerder gepresenteerde observaties voor dit 
habitattype: 
- veel kenmerkende plantensoorten uit de Grijze Duinen zijn in de periode 1990-2010 met al 
veel extra beheer in het kader van EGM/OBN nog steeds ernstig in frequentie achteruit 
gegaan (H-3, blz.22); 
- ditzelfde geldt ook voor een aantal kenmerkende korstmossoorten uit dit habitattype  (H-3, 
blz. 22; 
- kenmerkende duinvlindersoorten gaan in de laatste 20 jaar nog steeds achter uit in de 
Grijze Duinen, en het meest in situaties met relatief hogere N-deposities (H-3, blz. 24); 
- het is waarschijnlijk dat veel van de grijze duinhabitats in de laatste 60 jaar veel sneller 
verzuurd zijn, waarbij de bodemverzuring ook nog eens verder doorgaat (tot pH 3) dan 
onder schone condities (de Vries e.a. 1994). 
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Kortom, uit dit alles moet geconcludeerd worden dat het voor dit belangrijke habitattype 
(H2130) niet met zekerheid is uit te sluiten dat de extra cumulatieve N-depositie zelfs bij 
genoemd extra beheer (begrazing, maaien & afvoeren, plaggen, verwijderen struweel) op 
lange termijn tot extra negatieve gevolgen zal leiden. Waarschijnlijk is op een enkele, 
geschikte locatie met veel moeite door stimulering van de overstuiving (ook soms genoemd 
in PB) wel wat kwaliteitsverbetering te bereiken, maar de onzekerheid hier over is bij 
genoemde depositieniveaus  erg groot. 
 
Slechts in twee van de drie nabij gelegen Natura 2000-gebieden komt Duinheide met 
struikhei (H2150) voor met niet al te hoge overschrijding, het lijkt er op dat met de in de PB 
genoemde extra beheermaatregelen (verwijderen opslag, begrazing & kleinschalig plaggen) 
dit habitattype redelijk in stand kan worden gehouden, waarbij wel een uitzondering moet 
worden gemaakt voor een aantal kenmerkende korstmos- en mossoorten, die juist zeer 
gevoelig zijn voor de gevolgen van N-depositie. Dit betekent dat voor dit habitattype als 
geheel negatieve effecten bij de toename van N-depositie met de eerder genoemde waarde 
niet zijn uit te sluiten. 
 
In Duindoornstruwelen (H2160) zijn geen studies uitgevoerd naar de gevolgen van N-
depositie, maar gebaseerd op de modelberekeningen lijken deze systemen relatief weinig 
gevoelig voor N-depositie (KDW 28 kg N/ha/jr). Ook met effectgerichte maatregelen in deze 
systemen is vrijwel geen ervaring, maar gelet op de lage gevoeligheid en de geringe 
overschrijding lijkt dit habitattype nauwelijks relevant voor de gevolgen van de voorspelde 
N-toename.  
 
Wat de Droge Duinbossen (H2180) betreft, is het ook lastig om conclusies te trekken: voor 
alle drie betrokken varianten is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van verhoogde N-
depositie, en ook is er nauwelijks ervaring opgedaan met effectgerichte maatregelen in deze 
bossen.  Door vergelijking met binnenlandse bossen is het wel aannemelijk dat één subtype 
(het droge eikenberken bos) zeer gevoelig is met een KDW van 15 kg N/ha/jr. Er kunnen dan 
ook flinke overschrijdingen van de KDW voorkomen in de betrokken habitatgebieden.  
Verder is er vrijwel geen kennis beschikbaar over effectiviteit van in de PB genoemde 
herstelmaatregelen (verwijderen exoten, begrazing in dit habitattype, sturen op boomsoort), 
kortom het is formeel gezien eigenlijk niet mogelijk om iets te zeggen of eventuele effecten 
wel of niet uit te sluiten zijn voor dit type.  

Vraag B 
Deze vraag (zie H-1) kan als volgt worden samengevat: kunnen de volgende twee situaties, 
namelijk a) huidige situatie met forse KDW-overschrijding gedurende vele jaren maar wel 
met de voorziene maatregelen, of b) een situatie waar de ADW op of onder de KDW ligt, 
zonder (aangepaste) beheermaatregelen, een voldoende kwaliteit in Natura 2000-termen 
opleveren? 
 
Het is ondoenlijk in dit kader om deze vraag te beantwoorden voor alle aanwezige en 
gevoelige habitattypen apart, er is daarom voor gekozen om een voorbeeldsysteem te 
nemen, dat wijd verspreid is in het duinlandschap, en wel de Grijze Duinen (kalkarm).  Dit 
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betekent dat de volgende situaties, relevant voor het betrokken gebied, met elkaar zullen 
worden vergeleken: 

 Grijze duinen (kalkarm, KDW 10 kg N/ha/jr)  met a) ADW 20-25 kg N/ha/jr plus 
herstelbeheer of b) ADW 9 kg N/ha/jr zonder (aangepaste) beheermaatregelen. 
  

Grijze Duinen 
Zoals al eerder beschreven, zijn Grijze Duinen (hier kalkarm) zeer gevoelig voor N-depositie, 
zowel wat de vermestende als de verzurende aspecten ervan, en de biodiversiteit staat 
ondanks aangepast beheer de laatste 20 jaar nog steeds onder druk en de achteruitgang lijkt 
in het algemeen nauwelijks te stoppen (zie blz. 38-40). Stel dat in dit systeem (situatie a) de 
N-depositie nog jarenlang (zeg 4 decennia) 20-25 kg N/ha/jr blijft bedragen, dan is het zeer 
waarschijnlijk dat de bodem nog verder door verzuurt, en veelal in de range van 3,0-3,5 zal 
komen te liggen, dus dik in de aluminiumbufferrange. Met de aangepaste 
beheermaatregelen (hogere begrazingsdruk) is waarschijnlijk de toename van hoog gras nog 
wel te controleren, maar de intensivering van het beheer kan ook negatieve gevolgen 
hebben voor sommige kenmerkende diersoorten. Verdwenen korstmossen en 
verzuringsgevoelige plantensoorten kunnen echter door de verzuurde bodemcondities hier 
zich zeker niet hervestigen (als ze al in de omgeving  aanwezig zijn), dus hoogstwaarschijnlijk 
rest na 4 decennia een vrij open, laag grasland, echter arm tot zeer aan kenmerkende plant- 
en diersoorten. Op een enkele, geschikte plaats is het misschien mogelijk met lokale 
overstuiving wat buffercapaciteit te herstellen, en ook de kwaliteit van het systeem, maar de 
N-depositie blijft hoog, zodat de herverzuring relatief snel zal gaan, zeker als geen stuifbaar, 
kalkrijk zand aanwezig is. Kortom, in Grijze Duinen is afvoer van mineralen via 
begrazing/maaien geen effectieve methode om de soortenrijkdom van planten, insecten en 
andere dieren en (korst)mossen te behouden bij nog eens 40 jaar verhoogde N-depositie. 
Het is zelfs aannemelijk dat dit type door nog eens jarenlang hoge N-depositie (cumulatief 
nog eens 800-1000 kg N/ha/jr) nog verder verarmd is. Wel is een eenmalige afvoer van 
mineralen via drukbegrazing/maaien/plaggen als herstelmaatregel effectief mits de ADW 
van N-depositie de KDW niet meer langdurig overschrijdt. Te Intensieve begrazing of maaien 
kan echter in de Grijze Duinen ook negatief uitvallen voor kenmerkende diersoorten. 
 
Maar hoe zit het nu in situatie b, waarbij een zelfde uitgangssituatie wordt aangenomen, 
maar nu wordt de ADW in de komende decennium van 25 kg N naar 9 kg N/ha/jr 
gereduceerd – dus onder de KDW. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de geïntensiveerde 
begrazing geleidelijk aan verminderd zal kunnen worden naar zeer extensief doordat nu de 
N-toevoer uit de lucht echt laag is, en er redelijk snel weer N-limitatie kan worden bereikt, 
o.a. doordat er altijd in dit type bodem ook N uitspoelt.  Aangezien N-depositie nu verreweg 
het grootste aandeel heeft in de anthropogene zuurlast, is deze dan ook sterk verlaagd, wat 
betekent dat de verzuringssnelheid (protonproductie per jaar) sterk vermindert en ook 
minder ver door verzuurt als in situatie a. Hoe laag, is uiteraard afhankelijk van de 
beginsituatie, mocht de pH nog niet al te laag zijn, dan is dat gunstig voor de instandhouding 
van het systeem. Was de pH al relatief laag bij de start, en de buffercapaciteit al flink 
afgenomen, dan is ook hier natuurlijk herstel ervan problematisch, behalve bij overstuiving.  
omdat natuurlijke verweringsprocessen zeer langzaam verlopen. Door de sea-spray is er wel 
wat meer toevoer van basische kationen dan in het binnenland, dus enig herstel of 
voorkoming van verdere bodemverzuring kan wel optreden. Kortom, de kans dat de 
kwaliteit na 4 decennia in deze situatie minimaal gelijk is, of zelfs toegenomen is dan ook 
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flink groter dan in situatie a. Echter, ook in deze situatie zou het zeer effectief kunnen zijn 
om eenmalig het systeem op te krikken qua buffercapaciteit, bijvoorbeeld door toevoer van 
systeemeigen bufferstoffen via geschikt steenmeel – dat niet de mineralisatiesnelheid 
verhoogt -, met name in de midden- en achterduinen waar overstuiving geen optie is. Verder 
is het van belang op te merken dat veel plantensoorten uit het droge duinmilieu, maar ook 
diersoorten, een gering verspreidingsvermogen hebben, en als zij al uit de wijde omgeving 
zijn verdwenen, het essentieel voor biotische kwaliteitsverhoging is om ook hun verspreiding 
een handje te helpen zodat ook biotisch herstel waarschijnlijker wordt.  

Conclusies 
 
In dit rapport is gepoogd op wetenschappelijke grondslag antwoord te geven op de gestelde 
vragen (H-1). Hierbij is eerst een kort overzicht (H-2) gegeven over de effecten van 
verhoogde N-depositie in het algemeen en daarna in de verschillende betrokken 
duinhabitats (H-3). Vervolgens zijn de twee vragen in detail beantwoord (H-4). De 
eindconclusies zijn het volgende: 
 

 de gevolgen van verhoogde atmosferische N-depositie in met name voedselarme 
en/of verzuringsgevoelige habitats zijn complex, met vele interacties en verlopen op 
verschillende tijdschaal; 

 bij de in het betrokken Nederlandse duingebied al langdurig voorkomende 
overschrijdingen van de kritische depositiewaarden kan wetenschappelijk worden 
hard gemaakt dat er blijvend verlies van (kenmerkende) biodiversiteit en de kwaliteit 
van het habitat optreedt in verschillende kenmerkende habitattypen;  

 wat vraag A betreft, is het wetenschappelijk bezien niet uit te sluiten dat de 
gecumuleerde extra N-depositie voor habitattype H2130 (Grijze Duinen), H2150 
(Kustheide) en, mogelijk, H2180 (Droge bossen), ondanks de in de PB genoemde 
herstelmaatregelen, tot negatieve gevolgen leidt in de betrokken Natura 2000-
gebieden;  

 wat vraag B betreft, is het te verwachten dat nog vele jaren extra hoge deposities 
boven de KDW ondanks extra beheer voor de gevoelige duinhabitats zal leiden tot 
nog meer verlies van kenmerkende planten- en diersoorten of zelfs definitief verlies 
van het habitat, terwijl bij verlaging van de ADW tot KDW de kansen op echt 
duurzaam herstel, met name na eenmalig uitgevoerde  herstelmaatregelen, veel 
groter zijn. 

 Uit dit alles moet geconcludeerd worden dat de negatieve effecten van nog extra 
cumulatieve N-depositie voor een aantal, belangrijke duinhabitats niet passend zijn 
beoordeeld, maar onderschat! 
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6 BIJLAGE 
 
Bijlage 1 Stikstofgevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden binnen de invloedsfeer van de 2 
kolencentrales. In de tabel is de maximale N depositie (inclusief de bijdrage van de kolencentrales) en de KDW 

weergegeven in mol/ha/jaar.  
 

 

Gebied Code Naam Gevoeligheid voor N depositie Max N dep (incl GDF en E-ON) KDW+

Voornes Duin

Habitattypen

H2120 Witte duinen gevoelig 1987 1429

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 2137 1071

H2130C* Grijze duinen (heischraal) zeer gevoelig 1783 714

H2180Ao Duinbossen (droog, overig) gevoelig 2137 1429

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) gevoelig 1916 1786

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water) zeer gevoelig 1786 1000

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) gevoelig 2137 1429

Habitatrichtlijnsoorten

H1014 Nauwe korfslak gevoelig

H1903 Groenknolorchis gevoelig

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattypen

H2120 Witte duinen gevoelig 2142 1429

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 2142 1071

H2130B* Grijze duinen (kalkarm) zeer gevoelig 1921 714

H2150* Duinheiden met struikhei zeer gevoelig 1921 1071

H2160 Duindoornstruwelen gevoelig 2142 2000

H2180Abe Duinbossen (droog, berken-eikenbos) zeer gevoelig 1921 1071

H2180Ao Duinbossen (droog, overig) gevoelig 2128 1429

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) gevoelig 2128 1786

Habitatrichtlijnsoorten

H1014 Nauwe korfslak gevoelig

Westduinpark & Wapendal

Habitattypen

H2120 Witte duinen gevoelig 2476 1429

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 2476 1071

H2130B* Grijze duinen (kalkarm) zeer gevoelig 1866 714

H2150* Duinheiden met struikhei zeer gevoelig 1866 1071

H2160 Duindoornstruwelen gevoelig 2545 2000

H2180A Duinbossen (droog, overig) gevoelig 1935 1429

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) gevoelig 2546 1786
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Bijlage 1 (vervolg) Stikstofgevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden binnen de invloedsfeer van de 2 
kolencentrales. In de tabel is de maximale N depositie (inclusief de bijdrage van de kolencentrales) en de KDW 
weergegeven.  

 

 
 
 

Gebied Code Naam Gevoeligheid voor N depositie Max N dep (incl GDF en E-ON) KDW+

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattypen

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 1600 1071

H2130B* Grijze duinen (kalkarm) zeer gevoelig 1600 714

H2130C* Grijze duinen (heischraal) zeer gevoelig 1600 714

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water) zeer gevoelig 1600 1000

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) gevoelig 1600 1429

H2190C Vochtige duinvalleien (kalkarm) gevoelig 1518 1071

Habitatrichtlijnsoorten

H1014 Nauwe korfslak gevoelig

Vogelrichtlijnsoorten

A137 Bontbekplevier (niet-broedvogel) gevoelig

A054 Pijlstaart (niet-broedvogel) zeer gevoelig

A138 Strandplevier (broedvogel) gevoelig

A162 Tureluur (niet-broedvogel) gevoelig

Meijendel & Berkheide

Habitattypen

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 2170 1071

H2130B* Grijze duinen (kalkarm) zeer gevoelig 1972 714

H2160 Duindoornstruwelen gevoelig 2170 2000

H2180Abe Duinbossen (droog, berken-eikenbos) zeer gevoelig 1582 1071

H2180Ao Duinbossen (droog, overig) gevoelig 2170 1429

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) gevoelig 2170 1786

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water) zeer gevoelig 1282 1000

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) gevoelig 1682 1429

Habitatrichtlijnsoorten

H1014 Nauwe korfslak gevoelig

Coepelduynen

Habitattypen

H2120 Witte duinen gevoelig 1743 1429

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 2172 1071

Spanjaardsduin

Habitattypen

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) zeer gevoelig 1240 1071

Habitatrichtlijnsoorten

H1903 Groenknolorchis gevoelig

*prioritair habitattype of prioritaire soort


