
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats 

26 juni 2014, dr. ir. N.A.C. Smits 

1/15 



Introductie 

Natura 2000 

 Het houden of brengen van habitattypen en soorten in een 
gunstige staat van instandhouding 

      drie opties: behoud, verbetering, uitbreiding 

 

 Oorzaken van verslechtering o.a. te hoge atmosferische 
stikstofdepositie 

 

 Deze stikstofbelasting is gekoppeld aan economische 
ontwikkeling (in de omgeving)  
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Effecten van stikstofdepositie 

 Vermesting (N eutrofiëring) 

Kalkgraslandvegetatie zonder extra N-gift (links)  
en na 3 jaar behandeling met 100 kg N ha-1 jr-1 (rechts) 
Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum) nam zeer drastisch toe (Bobbink 1991). 
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Effecten van stikstofdepositie 

 Vermesting (N eutrofiëring) 

 Verzuring 

Remming 
nitrificatie en 
decompositie 

Vrijkomen toxische 
metalen (Al, Cd)  

Uitspoelen van 
basische kationen 

 

Toename van 
H+-ionen 

Bodemverzuring 

(afname zuurneutralisatievermogen) 

Naar Bobbink & Lamers 1999 
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Effecten van stikstofdepositie 

 Vermesting (N eutrofiëring) 

 Verzuring 

 Verhoogde beschikbaarheid van gereduceerd N (ammonium)  

Valkruid (Arnica montana) na 3 maanden groei.  
 
Links met alleen nitraatvoeding, rest met 
daarnaast ook ammonium (De Graaf et al. 1998). 
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Effecten van stikstofdepositie 

 Vermesting (N eutrofiëring) 

 Verzuring 

 Verhoogde beschikbaarheid van gereduceerd N (ammonium)  

 Directe toxiciteit van hoge concentraties van gassen  

 Verschuivingen in de chemische samenstelling van planten 
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Effecten op de leefgebieden van fauna 

 Koeler en vochtiger microklimaat  

 Afname voortplantingsgelegenheid  

 Afname kwantiteit voedselplanten 

 Afname kwaliteit voedselplanten  

 Fysiologische problemen 

 Afname beschikbaarheid prooidier- en gastheersoorten 

 

 

.... En nu terug naar de PAS 
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Werking van de PAS 

Kwaliteit van Natura 2000 
(habitattypen en soorten) 

Regulier 
beheer 

Herstelbeheer  
(landschapsniveau) 

N-depositie 
Nieuwe 

economische 
ontwikkelingen 

Herstelbeheer  
(habitatniveau) 
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Herstelmaatregelen 
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 Hydrologie herstellen 

 Connectiviteit verbeteren 

Wind- en waterdynamiek herstellen 

 Verbeteren kwaliteit grond- en oppervlaktewater 

 Herstel voedselketens 

 

 Samenhang effecten maatregelen in het landschap 

Herstelmaatregelen op landschapsniveau 

10/15 



Product: Rapport herstelstrategieën  

Deel I: Inleiding 
    Beleidscontext, biogeochemie, herstelmaatregelen 
 
 
Deel II: Stikstofgevoelige habitats 
      II-1: 55 stikstofgevoelige habitattypen 
      II-2: 14 aanvullende leefgebieden (voor VHR-soorten) 
 
        
Deel III: Landschapsecologische inbedding 
      Gradiënten en landschappelijke samenhang 

1600 pagina’s! 
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Onderwerpen  

 Randvoorwaarden voor de habitats 

 

 Effecten van stikstofdepositie en andere effecten die 
de kwaliteit beïnvloeden (hydrologie, beheer etc.) 

 

 Maatregelen die bijdragen aan behoud en herstel  
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Werkproces 

Schrijfteam: Alterra + Ministerie van EZ  

Projectduur: 3 jaar 

± 70 mede-auteurs 

 

- Begeleidingscommissie 

- Deskundigen uit beheer en onderzoek 
(expertbijeenkomsten)  

- Kennisnetwerk O+BN (rol DT’s) 

- Internationale, NL-talige review 
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Doorwerking PAS 

 Herstelstrategieën (type niveau) 

 

 Gebiedsanalyse (maatregelen + evt. ontwikkelruimte) 

 

 N2000 beheerplan 

 

 Lokaal (herstel)beheer + monitoring natuurkwaliteit 

 vergunningverlening 

14/15 



Hoe verder? 

Kennislacunes 

- Maatregelen: bewezen,  

        vuistregel, hypothetisch 

- Sturende processen 

- Gebiedsinformatie 

 

  meer info/onderzoek nodig 

 

Monitoring 
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