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Geacht Statenlid, 
 
Tijdens de vergadering van de Statencommissie RLN op 25 november a.s. staat het 
onderwerp ‘Stikstofreductie en Natuurverbetering op de agenda. Ter voorbereiding 
hiervan heeft op 6 oktober in Herkenbosch een rondetafelgesprek met terreinbezoek 
met externe stakeholders en uw Statencommissie plaatsgevonden. Onze 
organisaties hebben daar hun kijk gegeven op (de aanpak van) de 
stikstofproblematiek. Aan het einde van deze bijeenkomst hebben onze organisaties 
toegezegd om met één gezamenlijke notitie over dit thema te komen. Hieronder treft 
u deze notitie aan. 
 

 

Stikstofreductie en natuurverbetering 
 
Inleiding 
Stikstof is een belangrijke bouwsteen van eiwitten. Planten, dieren en mensen 
nemen het op. Stikstof is belangrijk voor de voedselproductie, maar een teveel aan 
stikstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid (fijnstof) en het milieu (vermesting en 
verzuring). Sinds de industrialisatie begin vorige eeuw komt er veel meer stikstof voor 
in de lucht (stikstofoxiden en ammoniak) en in bodem- en grondwater. De in de lucht 
aanwezige stikstof wordt voornamelijk uitgestoten door verkeer, zeevaart en 

industrie, als bijproduct van verbrandingsprocessen (stikstofoxiden, NOx) en door 
vervluchtiging uit dierlijke en kunstmest in de landbouw (ammoniak, NH3). 

 
Effect van stikstofdepositie op natuur 
Naast verdroging is het overschot aan stikstof één van de grootste oorzaken van de 
achteruitgang van natuur in Limburg.   

 Teveel en langdurige stikstofdepositie leidt tot overbemesting van de natuur. 

Juist voedselarme gebieden kennen de grootste biodiversiteit. Stikstof is een 
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meststof. Planten die daarvan houden (grassen, brandnetels, bramen, vlier) 

winnen het van planten die minder snel groeien (orchideeën, valkruid, 

klokjesgentiaan).  

 Een teveel aan stikstofdepositie verzuurt de bodem. Waardevolle 

voedingsstoffen, zoals calcium, magnesium en kalium worden verdrongen en 

spoelen weg naar diepere grondlagen. In de wortelzone van planten en bomen 

zijn deze essentiële bouwstoffen dan niet meer beschikbaar. Dit leidt tot 

verzwakking van planten en bomen. Inmiddels hebben uitgestrekte bossen, 

waaronder de eikenbossen in de Maasduinen, duidelijk een verminderde vitaliteit. 

Vele bomen sterven hierdoor af met ook een impact op het geheel van de grotere 

bossen in Limburg.   

 Een overmaat aan stikstof vergiftigt (direct en indirect) korstmossen en planten. 

Kostmossen hebben geen wortels en halen alles uit de lucht. De ammoniak in de 

lucht is giftig voor korstmossen. Als de bodem verzuurt komt er ook aluminium 

vrij wat in overmaat giftig is voor planten (en dieren).Veel schimmels in de bodem 

kunnen er ook niet tegen. Zonder deze schimmels, die voor bomen en planten 

essentieel zijn om aan voldoende voedsel te komen, zijn bomen en struiken 

gevoeliger voor plaaginsecten. 

 Teveel stikstofdepositie verstoort voedselketens met negatieve gevolgen voor 

insecten en vogels. De voedingswaarde van planten voor insectensoorten die 

ervan leven, verandert door een teveel aan stikstof en een tekort aan mineralen 

als calcium, fosfor en magnesium. Zo is aangetoond dat rupsen die leven op 

stikstofrijke planten minder vlinders voortbrengen. De insectensterfte is dus mede 

te wijten aan de overmaat aan stikstof. Maar het gaat verder: vogels die van 

plantenetende insecten leven krijgen ook te weinig mineralen binnen en leggen 

het loodje. In verzuurde bossen leggen vogels dunnere eieren en komen zelfs 

kuikentjes uit het ei met gebroken pootjes door kalkgebrek. Dit werkt vervolgens 

ook weer door bij roofvogels die van kleine vogels leven. 

 Teveel stikstof verergert de gevolgen van klimaatverandering. Planten die in een 

stikstofrijke omgeving groeien investeren minder in hun wortels en groeien 

minder diep. Hierdoor zijn ze gevoeliger voor droogte, een indirect gevolg van de 

stikstofdepositie. Dit effect is ook bekend bij bomen, die door minder diepe 

wortels ook nog eens vaker omwaaien. 

Resumerend leidt de vermesting en verzuring als gevolg van een teveel aan stikstof 
vanuit de atmosfeer tot een verstoring van de bodem, de vegetatie en de fauna in de 
natuurgebieden. Door een teveel aan stikstof worden plantensoorten verdrongen 

door snelgroeiende soorten, verandert het bodemleven en verdwijnen diersoorten 
die afhankelijk zijn van de verdrongen planten. Deze negatieve effecten doen zich 
niet alleen in de Natura 2000-gebieden voor maar overal, in elke tuin, elk park, elke 
wegberm, elk bos en elk natuurgebied. 
 
Zijn herstelmaatregelen een oplossing? 
Om de instandhouding van natuur in de Natura 2000-gebieden en daarbuiten te 
waarborgen zijn herstelmaatregelen nodig om de erfenis van de te hoge 
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stikstofdepositie in de laatste halve eeuw te verwijderen. De biodiversiteit in de 
stikstofgevoelige natuurgebieden herstelt zich immers niet of nauwelijks spontaan 
binnen een termijn van 50 jaar. De stikstofophoping in de ecosystemen verdwijnt niet 
vanzelf, deze kan op lokaal niveau verwijderd worden door afvoer van de 
voedselrijke bovenlaag (baggeren, plaggen, strooisellaag verwijderen) en afvoer van 
biomassa (hooien, begrazen, branden).  
Zolang de stikstofdepositie te lang te hoog blijft zullen herstelmaatregelen nodig 
blijven om de stikstofgevoelige natuur in stand te houden. Helaas is dat extra beheer 
kostbaar. Bovendien kunnen herstelmaatregelen niet oneindig doorgaan. Zo krijgt de 
fauna van graslanden en heide het juist moeilijker bij vaker en intensiever beheer. 
En bijvoorbeeld in geval van extra plaggen wordt de opgehoopte hoeveelheid 
stikstof wel verwijderd, maar is echt functioneel herstel van de heide niet mogelijk 
omdat met plaggen ook waardevolle bodemmineralen en sporenelementen worden 
afgevoerd die niet meer terugkomen in het heidesysteem. Het treffen van extra 
beheermaatregelen is ‘dweilen met de kraan open’ zolang het probleem niet bij de 
bron wordt aangepakt. 
 
Waarom is ingrijpen nodig? 
Al sinds de jaren ’70 wordt gewaarschuwd dat stikstof beperkende maatregelen 
nodig zijn om de biodiversiteit in ons land te beschermen. Vanaf de jaren ’90 is de 
totale emissie en depositie van stikstof gedaald, maar deze daling is de laatste jaren 
tot stilstand gekomen. Het lukt niet om de stikstofproblematiek dusdanig aan te 
pakken, dat beschermde soorten en habitats in een gunstige staat van 
instandhouding worden gebracht. Dat is een eis van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn, waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft. Er is door de overheid 
vooral ingezet op technische maatregelen om natuurbescherming en –herstel en 
economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarmee ‘de kool en de geit 
sparend’. Nagelaten is om – soms pijnlijke – keuzes te maken om een landelijk 
gunstige staat van instandhouding te bereiken. Economische ontwikkelingen kregen 
prioriteit boven natuur, aandacht voor het natuurbelang bleef achter. 
Via de PAS is getracht om de spanning tussen natuurbescherming en economische 
ontwikkelingen weg te nemen met een programmatische aanpak: economische 
ontwikkelingsruimte gekoppeld aan natuurherstel. De Raad van State heeft hier in 
mei 2019 een streep door gezet. De relatie tussen de afname van stikstofemissie/-
depositie en het vrijgeven van ontwikkelingsruimte was in het PAS onvoldoende 
aangetoond. 
Het is duidelijk dat met het tot dusverre gevoerde beleid de natuurdoelstellingen niet 
binnen bereik zullen komen. Forse extra inspanningen zijn nodig om de 
natuurdoelen te realiseren. 
 
Wat is nodig? 
Volgens het advies van de zgn. Commissie Remkes (Niet alles kan overal. 

Eindadvies over structurele aanpak. Adviescollege Stikstofproblematiek, 8 juni 2020) 

is voor de oplossing van het stikstofprobleem een versneld natuurherstel en reductie 
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van stikstofemissies noodzakelijk. Forse verlaging van de stikstofemissie/-reductie is 
een belangrijke voorwaarde om succesvol natuurherstel in te zetten.  
De afgelopen tien jaar zijn er in Limburg verschillende goede en succesvolle 
herstelmaatregelen voor de natuur uitgevoerd. Zoals het verwijderen van 
overwoekerende struwelen op kalkgraslanden, herstel van middenbos, uitbreiding 
van natuur bij Sarsven en de Banen, omvorming van naaldbos tot loofbos, vernatting 
van de Groote Peel en Mariapeel door aanleg van dammen en dijkjes. Dat is 
gebeurd door de inzet van allerlei instrumenten. 
Allemaal maatregelen die succesvol zijn op de plek waar ze zijn uitgevoerd. Maar 
het zijn kleine maatregelen, vaak van tijdelijke aard, ingebed in een omgeving die 
steeds verder verdroogt, die een veel te hoge stikstofdepositie kent en een steeds 
verder afnemende biodiversiteit. Daarmee zijn al die maatregelen eigenlijk maar 
druppels op een gloeiende plaat. Succesvol op de eigen plek, maar zeer kwetsbaar 
in ruimer verband en in relatie tot een duurzame instandhouding. Nodig is een 
structureel herstel van de natuur: grotere natuurgebieden, betere onderlinge 
verbindingen (corridors), herstel van de waterhuishouding in en rondom 
natuurgebieden, aangepast grondgebruik in de overgangszones (verwevenheid van 
functies als natuur, landschap, water, extensieve landbouw, recreatie, transitie 
duurzame energie). 

Wat betreft het terugdringen van stikstofdepositie kan met emissie-arme 
stalsystemen slechts zo’n 10% reductie worden bereikt (‘Normeren en beprijzen van 

stikstofemissies’, ABDTOPConsult, maart 2021). In de praktijk zal de reductie nog 

een stuk lager uitvallen, omdat is gebleken dat het theoretische rendement van die 
technieken vaak lang niet gehaald wordt.  
Met het verwijderen van alle landbouw binnen 3 km van natuurgebieden kan 
maximaal zo’n 15% reductie van de stikstofdepositie worden bereikt (‘Inzichten 
stikstofdepositie op natuur’, Wageningen University & Research, oktober 2019). 

Met bovenstaande cijfers wordt duidelijk dat zowel met toepassing van technieken 
als met het opkopen van ‘piekbelasters’ de benodigde vermindering van de 
stikstofdepositie niet behaald zal kunnen worden. Het is daarom essentieel dat er 
ingezet wordt op een landelijke transitie naar kringlooplandbouw! 
Zie ook deze twee citaten uit het rapport van ABDTOPConsult: 
- “Gezien de grootte van de opgave in de meeste gebieden is dus een forse 
generieke reductie noodzakelijk, lokaal aangevuld met reductie van emissies in de 
nabijheid van Natura 2000-gebieden”. 
- “De potentie van technische maatregelen schiet voorlopig tekort om 
reductiepercentages van 50% of 70% te behalen. Hogere percentages vragen dan 
ook om additionele krimp van de veestapel”. 
 
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering 
Na het advies van de Commissie Remkes is inmiddels de Wet Stikstofreductie en 
Natuurverbetering van kracht geworden. Deze wet voorziet in een 
resultaatsverplichting om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te reduceren 
door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden (voor 2025, 2030 en 2035), 
een verplichting voor Gedeputeerde Staten om provinciale gebiedsplannen op te 
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stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie en het vaststellen 
van een programma voor natuurverbetering.  
Inmiddels is er de landelijke SPUK-regeling, waarbij Limburg inmiddels 61,8 miljoen 
euro ter beschikking heeft gekregen voor de uitvoering van 
natuurherstelmaatregelen. Bij de uitvoering van de wet zullen ook de aanpak van 
piekbelasters, het aanscherpen van emissienormen, het instellen van hydrologische 
bufferzones, het maken van ecologische verbindingen en het opzetten van een 
grondbank aandacht krijgen. 
 
Gebiedsgerichte aanpak 
De Commissie Remkes adviseert voor de aanpak van NOx-emissies een generieke 
aanpak voor alle sectoren (luchtvaartsector, scheepvaart, industrie, 
energiebedrijven, bouw). Het terugdringen van de NH3-emissie (vanuit de landbouw) 
moet volgens Remkes worden gerealiseerd op basis van gebiedspecifiek maatwerk. 
Een gebiedsgerichte aanpak (GGA) dus, omdat lokaal de knelpunten wat betreft 
stikstof (en hydrologie) behoorlijk verschillen.  
De GGA is vooral bedoeld om tot afronding van het natuurnetwerk en tot 
natuurherstel te komen. Dat herstel betreft met name hydrologisch herstel en 
vermindering van de stikstofbelasting (opheffen piekbelasting). Tegelijk ontstaan 
goede kansen om de landbouwstructuur te verbeteren. Dat kan vooral door in de 
overgangszones ontwikkelruimte te zoeken voor natuurinclusieve landbouw.  
Dat alles gaat niet vanzelf en vraagt om een actieve benadering en het faciliteren 
van initiatieven op dat gebied. 
Het is belangrijk om bij de start van een GGA duidelijk aan te geven wat die aanpak 
op zou moeten leveren wat betreft: 
- Opgave natuurontwikkeling in ha’s en te realiseren natuurdoelen; 

- Hydrologische opgave, inclusief beleid m.b.t. beregening; 

- Aanpak van de piekbelasters; 

- Mogelijkheden en streefbeeld in de overgangszone. 

Een GGA is sterk gebaat bij ruilgrond die kan worden ingezet. Dat kan provinciale 
grond zijn, grond van gemeenten maar ook grond die mee aangekocht wordt bij de 
aankoop van bedrijven in het kader van de stikstofreductie. 
Bij de GGA is het belangrijk dat: 
- Het natuurherstel zicht richt op alle natuur in Limburg (en niet beperkt wordt tot 

de Natura 2000-gebieden en de directe omgeving); 

- Particuliere terreineigenaren van bos en natuur (en andere gronden) betrokken 

worden bij duurzaam natuurherstel; 

- Gemeenten betrokken worden in hun bestuurlijke rol maar ook als grote 

terreineigenaren van bos en natuur in Limburg. 

Door een goed doordachte aanpak kan nieuw perspectief voor natuur en landbouw 
ontstaan. Dat is eveneens van groot belang voor de economische ontwikkelingen in 
onze provincie, die momenteel sterk gehinderd worden door de (te) hoge 
stikstofdepositie. 
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Tot slot 
Gezien de grote noodzaak om de stikstofemissie en –depositie te reduceren en 
gezien de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Stikstofreductie en 
Natuurverbetering dient de provincie Limburg snel serieus werk te maken van het 
verminderen van bronnen van stikstofemissies in Limburg. Alleen dan kan Limburg 
met recht ook de buren in Brabant, Gelderland, België en Duitsland vragen om óók 
vergaand te reduceren. Daarnaast dient voortvarend gewerkt te worden aan de 
benodigde natuurherstelmaatregelen.  
Wij verzoeken Provinciale Staten om een besluit te nemen om actief gronden en/of 
agrarische bedrijven aan te kopen dan wel te ondersteunen bij bedrijfsomvorming 
en/of afwaardering van gronden, die via een gebiedsgerichte aanpak (al dan niet via 
ruiling) worden ingezet voor het versneld afronden van het Natuurnetwerk, het 
realiseren van (hydrologische) bufferzones rond Natura 2000-gebieden en 
extensivering/omvorming van de bedrijfsvoering van blijvende agrariërs. Zet 
daarnaast met prioriteit in op een transitie naar kringlooplandbouw. Een stevige 
koppeling met en stimulans naar andere actuele beleidsopgaven zoals o.a. 
energietransitie, wateropgaven, duurzaam bouwen en leefbaar platteland zou daarbij 
vanzelfsprekend moeten zijn. 
 
Het duurzaam herstellen van de balans tussen natuur en economische ontwikkeling 
is een uitdagende maatschappelijke opgave. Wij realiseren ons dat dit een grote 
inspanning zal vragen van alle betrokken partijen (overheden, semipublieke 
partners, private partijen, burgers). Door ons gezamenlijk hiervoor in te zetten, 
bouwen we aan een aantrekkelijk, sterk, economisch gezond en natuurrijk Limburg. 
Onze organisaties werken daar graag aan mee. 
 
 
Hoogachtend,  
 
Mede namens Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Werkgroep Behoud De Peel, Bosgroep Zuid Nederland en Limburgs Particulier 
Grondbezit 
 
Natuur en Milieufederatie Limburg 
 

 
 
 
Ton Hermanussen - directeur 

 

 

 
 


