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 N-depositie nog steeds  

   belangrijk probleem! 

Effecten van N-depositie op fauna 
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Waar zitten de grote kennislacunes…? 

Bodemchemie - Plantkwaliteit - Voedselweb 

  N-depositie én beheer  

  

 Optimalisatie beheer ‘zichtbare problemen’ 

• Intensiteit 

• Frequentie 

• Timing 

• Herhaalbaarheid 

• Combinaties  

 

 



Kennis is de sleutel… 

Onderzoek 

 onderbouwing huidige kennis vaak   

  ‘hypothetisch’  -  ‘expert judgement’ 

 

 Monitoring 

 - N-depositie én effecten op habitats en soorten 

 - Belangrijke rol voor beheerders: nulmeting!  

 

 

 



Wie denkt dat kennis duur is, weet 

  niet wat domheid kost,  

of wat onwetendheid aanricht. 
 

Alexander Rinnooy Kan 

 


