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Kennislacunes Duinen 



“De N-depositie neemt af: we willen nu wel eens 

een positief geluid over de duinen horen”. 

“Met het herstel van de duinvalleien gaat het 
goed:  er zijn geen kennislacunes, want we weten 
wat we moeten doen” 
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Vastgesteld:  
H2190 A:  Vochtige duinvalleien (open water):  KDW = 1000 mol/ha/jr 

H2190 B:  Kalkrijke duinvalleien: KDW =  1429 mol/ha/jr 

H2190 C:  Vochtige duinvalleien (ontkalkt): KDW = 1071 mol/ha/jr 

 

Op grond hiervan zijn op 4 van de 5 Waddeneilanden alle 
kalkrijke valleien buiten beschouwing gelaten omdat er 
geen problemen zouden zijn met N-depositie. Deze 
valleien liggen vaak in de periferie van de eilanden waar 
alleen achtergrond depositie wordt voorspeld (1165 
mol/ha/jr: Aerius 1.5). 



Modelberekeningen Kritische Depositie  
Van Dobben & Hinsberg (2008):  
 
Kalkrijke vallei:   1390 mol N/ha/jr  
Ontkalkte vallei: 1380 mol N/ha/jr  
 
Gebaseerd op expert judgement (700-
1800 mol N/kgN/; En die weer op 
beperkte experimenten in laagvenen. 
 
Voor duinvalleien zijn geen empirische 
gegevens beschikbaar. 
 
Bij gebiedsanalyses voor de PAS:  
Kalkrijke vallei:   1429 mol N/ha/jr 
Ontkalkte vallei: 1071 mol N/ha/jr  

Gebaseerd op? 



Hydrologisch systeem van een duinvallei 

Waarom zou een kalkrijke vallei  
minder gevoelig zijn dan een ontkalkte vallei? 

In: Adema et al. 2002, naar Stuyfzand & Moberts 1987 



Sommige kalkrijke duinvalleien stapelen 
decennia lang geen organische stof. 
 
Daarvoor moet de hydrologie optimaal zijn en 
de aanvoer van stikstof gering 

In: Sharudin et al. 2014; Plant & Soil 



Wanneer die kalkrijke valleien minder nat worden, 
of er worden nutriënten aangevoerd uit de 
omgeving, dan versnelt de opbouw van organische 
stof, wordt de bodem deels ontkalkt, en ontstaat 
een ontkalkte vallei. 

Sharudin et al. 2014; Plant & Soil 

Dullo et al. 2014 



Kalkrijke valleien zijn waarschijnlijk meer 
gevoelig voor atmosferische N-depositie: 
• Ze krijgen meer N toegevoegd via het 

grondwater dan ontkalkte valleien (grotere 
doorstroming). 

• Ze liggen in jongere duingebieden (minder 
begroeiing), en  dus er wordt minder stikstof 
uit de lucht weggevangen door  vegetatie van 
de omliggende duinen.  

Dus: 



Hierdoor wordt de overlevingstijd (“window of 
opportunity”)  van de pioniervegetatie met 
zeldzame soorten drastisch ingeperkt. En dan moet 
je veel eerder met beheersmaatregelen komen.  
---------------------------------------- Dus dat kost geld. 

Sharudin 2014 



We zien dus dat bij de PAS soms keuzes worden 
gemaakt om wel of niet habitats te beschermen of te 
herstellen, die niet gebaseerd zijn op de huidige stand 
van kennis.  
 
Dit komt vooral omdat de geschatte (vastgestelde!) 
Kritische Depositie Waarden berekend zijn vanuit een 
onjuist inzicht in het landschappelijk functioneren van 
een duinvallei.  
 
Een duinvallei wordt niet alleen door neerslag gevoed, 
en versnelde ontkalking heeft wel degelijk effect op de 
leeftijdsverwachting van een duinvalleivegetatie. 
 

Conclusie: 



Er valt dus nog wel wat te doen in het 
onderzoek naar Kritische Depositie Waarden.  
 
Ze kunnen nog niet worden vastgesteld. 
 
Ze kunnen nooit worden vastgesteld!. 
 
Ze kunnen hooguit beter worden ingeschat 
 
En zolang niet zeker is hoe het effect op een 
ecosysteem is, geldt het voorzorgprincipe. 
 

Conclusie: 


