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LAAT ONZE NATUUR NIET
STIKKEN

Neerslag, neerslag… We kregen er genoeg (van) in de laatste zomermaanden. Neerslag is een mooi Nederlands woord:
het betekent dat “iets” uit de lucht komt vallen. Deze zomer viel er uitzonderlijk behoorlijk wat water uit de lucht.
De laatste jaren valt er nog iets anders overvloedig uit de lucht.
BERNARD DECOCK

Het is een onzichtbare neerslag die sommige
planten eigenlijk wel graag lusten en anderen
dan weer niet. Het is een neerslag als gevolg van
menselijke activiteiten. Doordat die overvloedige
neerslag sommige planten gaat bevoordelen gaan
anderen achteruit. We krijgen verarming ; te veel
planten van de gewone soorten, te weinig van
de meer gespecialiseerde. Het aantal soorten
planten vermindert of met andere woorden, de
biodiversiteit neemt af. Bedoelde neerslag heeft een
naam: de neerslag van stikstof of stikstofdepositie
(Cfr. Frans: se déposer: een bezinksel vormen).
Waar komt die neerslag vandaan komt en hoe
beïnvloedt die onze natuur?

WAT IS STIKSTOF?

→ stikstofdepositie
↓ wat is stikstof

STIKSTOFVERBINDINGEN
Bij de verbranding op hoge temperatuur gaat stikstof
zich binden met zuurstof. Dat gebeurt vooral in de
verbrandingsmotoren van auto’s, bij stookketels om
gebouwen te verwarmen en bij productieprocessen
in de industrie: elektriciteitscentrales op kolen, olie
of gas, cementovens, hoogovens. De “verbrande”
stikstof komt als stikstofoxiden uit de uitlaat of de
schoorsteen vrij. Stikstofoxiden worden aangeduid
als NOx omdat de stikstof zich op verschillende
manieren kan verbinden met de zuurstof. Als de
verbrande stikstof laag over de grond blijft hangen
spreken we van smog. Stikstofoxiden vormen
een ernstig gezondheidsprobleem en versterken
bovendien het broeikaseffect.

Stikstofgas is een vrij onschadelijk, kleur- en reukloos
gas. De lucht om ons heen bestaat voor ongeveer
78% uit stikstofgas en 20% zuurstofgas. We
ademen het voortdurend in en uit. Het kreeg in het
Nederlands eigenlijk niet de juiste naam. Een mens
gaat niet stikken door stikstofgas, wel als er te weinig
zuurstof voorhanden is (bv. als alle zuurstof in CO²
omgezet werd). Stikstofgas is een gas waarbij twee
atomen stikstof met elkaar gaan dansen. Het wordt
een ander verhaal als de stikstof met waterstof of
met zuurstof ten dans gaat.
Als stikstof zich met waterstof gaat verbinden
ontstaat ammoniak (NH3). Dergelijk proces is deels
een natuurlijk proces want uitwerpselen van dieren
(mest, urine) bevatten ammoniak. Het gebruik
van kunstmest zorgt ook voor een uitstoot van
ammoniak.

HET PROBLEEM VAN DE
STIKSTOFVERBINDINGEN
Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één
van de voornaamste voedingsstoffen voor planten.
Maar te veel stikstof, en dus te veel voedingsstoffen,
vormt een probleem. Dit noemen we ‘vermesting’
(of ‘eutrofiëring’). Planten die van stikstof houden,
zoals brandnetels, bramen en gras, groeien
daardoor veel sneller. Ze overwoekeren planten
die minder stikstof nodig hebben, zoals heide en
andere zeldzame plantensoorten. Bovendien zorgt
de overvloedige groei van de stikstof-minnende
planten voor te veel beschaduwing waardoor eieren
niet uitkomen of de groei vertraagt. Daardoor
verdwijnen niet alleen die planten, maar ook de
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insecten en vlinders die van die planten leven.
Vervolgens verdwijnen hierdoor ook de vogels die
van die insecten leven.
Stikstofdepositie zorgt naast vermesting ook voor
verzuring. In een verzuurde bodem komen giftige
mineralen (zoals bv. Aluminium) vrij. Daardoor
verloopt de opname van voedingsstoffen (calcium,
magnesium en kalium) door plantenwortels
moeilijker. In water kan verzuring leiden tot
waterverontreiniging door het uitspoelen van nitraat
en metalen. De verhoogde milieudruk door teveel
Stikstof komt bovenop andere stressfactoren zoals
bv. verdroging.

TRENDS
Het stikstofprobleem is niet nieuw. Al vele jaren
wordt de hoeveelheid stikstofvervuiling in de lucht
gemeten en worden maatregelen genomen. Deze
brengen langzaam verbetering, maar de vervuiling
blijft vele malen hoger dan de schadedrempel. Toch
is er een opmerkelijk verschil in de bronnen.

Jaar na jaar zijn er minder boeren en boerderijen,
en meer en meer veefabrieken. Megastallen
veroveren het Vlaamse platteland. Maar steeds
meer mensen komen ertegen in opstand: tegen
de stank, de milieuvervuiling en andere overlast
die met intensieve veeteelt gepaard gaan, voor
het klimaat, lokale natuur en dierenwelzijn. Onze
natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel
Europa. Ook de watervervuiling blijft jaar na jaar
toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de
Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja
ingevoerd als veevoeder, het grootste deel uit ZuidAmerika met een hoog risico op ontbossing. Een
groot deel van de vleesproductie is voor de export.
In het huidige productiemodel verliest zowat
iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet
concurreren met de dolgedraaide overproductie die
de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar
omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd
in een race naar de bodem. Mens en milieu moeten
daarbij de vervuiling slikken. De gevolgen voor de
natuur zijn ronduit verwoestend.

De vervuiling door verkeer neemt gestaag
af. Zuinigere motoren, elektrificatie van de
voertuigen en de doorbraak van de elektrische
fiets liggen hieraan ten grondslag. Bij de industrie
en huishoudens zorgen de opkomst van groene
energiebronnen en renovatie van gebouwen
voor een daling. De vervuiling door intensieve
veeteelt daalt echter al meer dan 10 jaar niet
meer. De laatste daling was het gevolg van
strengere regelgeving voor het uitrijden van mest
over het land. De technologische verbeteringen
waarop sindsdien werd ingezet om de uitstoot
van veestallen te verminderen misten compleet
hun doel. De sector van intensieve veeteelt is
nu het hoofdprobleem. Het gevoerde beleid van
de voorbije 10 jaar heeft dit probleem bewust
genegeerd.

←

overschrijding op

ecosystemen infografiek

←

MAATREGELEN
De uitstoot moet omlaag tot beneden de
schadedrempel voor natuur. Zo simpel kan het
zijn. Hoe je dat doet is echter niet zo eenvoudig.
In Nederland heeft het stikstofbeleid al tot een
stilstand in de economie geleid omdat de rechter
oordeelde dat de regering haar huiswerk slecht
had gemaakt. Ook in Vlaanderen werd dit voorjaar
het gevoerde beleid onderuit gehaald, waardoor
snel in mei een voorlopige vergunning regeling
werd uitgewerkt en de belofte op een doelmatig
maatregelenpakket tegen het eind van dit jaar werd
gemaakt (de definitieve “PAS”wetgeving) . Dit
maatregelenpakket moet bestaan uit: ↓

stikstofvervuiling op

ecosystemen infografiek
Bronnen: stikstofuitstoot
VMM
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Referenties:
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www.natuurpunt.be/stikstof
www.milieurapport.be/
milieuthemas/vermestingverzuring/vermesting/stikstofdepositie
www.vmm.be/publicaties/
nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultat-

•

en-map-meetnet-2018-2019
www.statistiekvlaanderen.be/nl/
veestapel#veedichtheid_runderen_hoogst_in_west-vlaanderen_en_noorderkempen
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Generieke maatregelen. Dit zijn maatregelen
die een daling van de stikstofemissies over het
hele grondgebied tot gevolg hebben. Een mooi
voorbeeld is de elektrificering van de
bedrijfswagens zoals voorzien in het luchtbeleid
plan. Ook de omschakeling naar duurzame
energie vanuit een klimaatplan zal tot een daling
van de stikstofuitstoot leiden.
Gebiedsgerichte maatregelen. Aangezien
ammoniak (vooral uit landbouw) sneller
neerslaat dan stikstofoxiden (van verbranding)
zal afbouw van veestapel en/of bemesting in
de nabijheid van kwetsbare natuur een
noodzakelijk onderdeel van het
maatregelenpakket zijn.
Specifieke maatregelen. Met de twee
voorgaande categorieën van maatregelen wordt
de stikstof kraan dichtgedraaid.
Herstelmaatregelen zijn de dweil waarmee de
reeds veroorzaakte schade wordt opgekuist om
zo het doel sneller te bereiken.Voorbeelden
daarvan zijn bv. verbeteren van de
waterhuishouding van biotopen, verwijderen
van te voedselrijke toplagen van bodems.

WAT KAN JE ZELF
DOEN?
Pak vaker de fiets of trein in plaats van
de auto: dan reis je stikstofvrij.
Eet minder vlees en leer het ruime en
gevarieerde aanbod van de vegetarische
keuken kennen. Met bijna 3,5 miljoen
varkens en 11,5 miljoen stuks pluimvee
(in 2013) (respectievelijk 55% en 37%
aandeel in Vlaanderen) is de WestVlaamse veestapel de belangrijkste van
België.
Elektrische auto’s zijn schoner. De
stikstofuitstoot van elektrische auto’s is
5 keer lager dan die van diesels en 2 keer
lager dan benzineauto’s.

100

De eindmeet voor 0% stikstofvervuiling op onze
kwetsbare natuur is 2050, met een belangrijke
tussensprint in 2030 wanneer reeds 50% van
onze kwetsbare natuur stikstof vrij moet zijn. Een
behoorlijke uitdaging aangezien vandaag 80% van
de natuurgebieden kreunt onder teveel stikstof.
Verwacht de komende maanden een zwaar politiek
gevecht in de Vlaamse regering want de financiële
belangen die op het spel staan zijn groot en ons
industrieel landbouwmodel staat hierbij volledig ter
discussie. Of er voldoende politieke moed zal zijn is
op dit moment een vraagteken.

Langzamer rijden helpt: 100 in plaats van
120 of 130 scheelt stikstofuitstoot.
Koop vlees van een bioboer.

Richt je tuin natuurvriendelijk in en
vermijd het gebruik van pesticiden en
herbiciden.

Veestapel Zuid-Westvlaanderen 2019 per gemeente
AANTAL
RUNDEREN

AANTAL
VARKENS

AANTAL STUKS
PLUIMVEE

Anzegem

4.621

11.745

237.500

Avelgem

2.851

4.195

0

Deerlijk

2.331

10.180

95.520

Harelbeke

2.294

7.860

165.000

Kortrijk

4.816

11.720

220.564

Kuurne

714

517

0

GEMEENTE
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Lendelede

1.633

8.998

78.366

Menen

1.969

12.190

276.346

Waregem

3.103

5.851

58.000

Wevelgem

3.138

27.911

243.462

Zwevegem

4.649

17.613

625.286

Spiere-Helkijn

532

1.634

0

Ingelmunster

1.151

7.793

115.570

Izegem

1.313

16.162

51.975

