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Opbouw presentatie 
• Inleiding  
 - atmosferische depositie  
 - effecten van N-depositie 
• Herstelbeheer  
 - na vermesting 
 - na verzuring (en verdroging) 
  

• Conclusies 
 
 



  

 
 

Bronnen van S (SO2) en 
N (NO2) 

Energieproductie en industrie 

Verkeer 



  

 
 

Bronnen van N (NHx) 

Afvalwater 

Landbouw 



naar Noordijk 2007 in De Haan et al 2008 



Hoofdeffecten van N-depositie 
• directe toxiciteit van gassen & aerosolen; 

• ophoping van N, resulterend in veranderingen in 
soortensamenstelling (verlies van biodiversiteit, 
uitspoeling) (vermesting); 

• effecten van verzuring  

• negatieve effecten van gereduceerd N (ammonium); 

• toename gevoeligheid plagen en stress (droogte, 
vorst, pathogenen, insectenplagen) &  overige fauna-
effecten 

 



N vermesting – kalkgrasland (pH 7-8; sterk 
gebufferd) 



controle N-beregend  



  Na N-
behandeling 
sterke reductie  
diversiteit!! 



Fluckiger & Braun 2004 



Ondergroei 
Boreale 
bossen 
(Zweden; foto A. 
Nordin)  

Na 6 jaar 12,5 kg N 
ha/jr 



Dise & Wright 1995 

Uitspoeling van N onder bossen 



Verzuring (verlies van buffercapaciteit)  

 

 
 
 

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 



Zonder of met aluminium 



Bodemverzuring na N-toevoer (10 jaar) 

Horswill et al. 2008 



De Graaf et al. 1998 

Effect N-vorm 
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 Verhoeven et al. 2011 

Soortenrijkdom mossen (basenrijk laagveen, 
Ierland) 



Trend vlinders 
Vlinders in grijze duinen (H2130), heide (H4010/4030) en 
soortenrijke Nardus-graslanden (Wallis de Vries, 2010) 
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Dus ernstige gevolgen van depositie: 
Abiotische knelpunten: 
• Toegenomen accumulatie & beschikbaarheid N  

• Depletie basische kationen, meer Al3+ (pH lager) 

• Toename NH4
+ concentraties (speciaal bij lage nitrificatie/in 

gebieden met veel ammonia emissie) 

Biotische veranderingen:  
• Toename dominantie & veranderingen 

soortensamenstelling (meer N-minnende en/of 
zuurminnende soorten, minder kenmerkende soorten, 
lichenen, mossen en mycorrhiza´s etc.) 

• Afname van de soortenrijkdom 



Dorland et al. 2011 

Overschrijding KDW: droge heischrale 
graslanden (9 landen) 



Herstelbeheer na N-vermesting 

Doelen:  
• Verlagen N-beschikbaarheid tot oorspronkelijke 

waarden 
• Reductie van de dominantie van N-minnende 

soorten 
Opties: 
• Efficiëntere N verwijdering via aangepast beheer, 

reductie dominant (maaitijdstip; frequentie) 
• Plaggen 

→ …………………….. 
 



Maaien 
in herfst 

Bobbink & Willems 1991 



20 jaar na plaggen van 
vermest vochtig 
heischraal grasland 
(Havelte-Oost; niet 
verdroogd): 



12 jaar na plaggen 



Vogels et al. 2011 

PROBLEEM: 



Vogels et al. 2011 



Herstel na bodemverzuring (meestal ook N-
verrijkt) 
Doelen:  
• Herstel van de noodzakelijke basenverzadiging 
• Reductie van Al3+ (en NH4

+) concentraties  
• Verlaging van N-beschikbaarheid (indien nodig) 
 
Opties: 
• Via natuurlijk herstel (verwering; zeer langzaam proces 

in deze ecosystemen, > 100-200 jaar)  
• Via extra toevoer van bufferstoffen  
- Bekalking (na plaggen) 
- Bekalking van het inzijggebied 
- Vergroten invloed grondwater  

 
 

 
 



Verzuurd droog heischraal grasland 



Bekalken na ondiep plaggen (1990) 



20 jaar na plaggen 
en bekalking 



Herstelbeheer buffercapaciteit 
via hydrologische maatregelen 



Bevorderen van kwelinvloed 



Winter 1989/90 



Maart 1990 klaar 



Kwel/Inundatie 
Infiltratie 

Bodem 12 jr 



Na 10-20 jr: 15 - 20 RL plantensoorten; 
zeer rijk aan fauna; 2011: gentiaanblauwtje!! 



Probleem: 
• Vegetatieherstel van bedreigde soorten ernstig 

beperkt als de soorten al verdwenen waren 
voor herstel begon  

 
OORZAAK: 
• Kortlevende zaadvoorraad  
• (zeer) beperkte dispersiecapaciteit in 

gefragmenteerde landschap 
 
NODIG: 
• Herintroductie via hooitransfer of zaden (…) 



Bloei na 4 jaar, eerste zaailingen na 5-6 jaar 



Uitleggen van vers maaisel: 



En in bos? 

Gematigd loofbos 
Noord-oosten van USA 
(Penn.) 

 
Bekalkingsexperiment 
• BACI-approach 
• 4 proefvelden (elk 100 ha) 
• 4,5 ton dolokal/ha 
• Bodemchemie 
• Ondergroei 
• Bodemfauna 
• Zangvogels 



Zangvogels in bos na bekalking 

Pabian et al. 2012 
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Conclusies 

• Langdurige N- (S-)depositie heeft ernstige  
effecten op natuurkwaliteit 

• Adequate rehabilitatie van de (geïdentificeerde) 
biogeochemische knelpunten is mogelijk 

• Gecombineerde maatregelen zijn veelal nodig 
en het meest efficiënt 

• Biotische maatregelen (maaiseltransfer etc.) 
vaak ook nodig 

• Onderzoek naar stimulatie N-verwijdering in 
veldsituatie gewenst 

• Brongerichte maatregelen nog steeds 
noodzakelijk en soms al zeer succesvol (S-
depositie) 
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