
Natuurlijk Delfland

voor een natuurlijke leefomgeving



Stikstof

Midden-Delfland
en 

Westland



Stikstof kringloop



Verschillende vormen van stikstof

Luchtstiktof: N2 – reageert niet (78% van de lucht)

Stikstofbinding door bliksem en bacteriën
Ammonium (NH4+)  nitriet (NO2-) nitraat (NO3-) ( → eiwitten)

Reactieve stikstof: 

Industriële stikstofbinding → kunstmest 

Verbranding fossiele brandstof → stikstofoxides
Stikstofdioxide (N2O) lachgas, veel sterker broeikaseffect dan koolstofdioxide (CO2)

Stikstofdepositie → neerslaan van reactieve stikstof



Vermesting

Uitspoelen nitraat

In water → algengroei → afbraak onttrekt zuurstof

Verdwijnen van stikstofbindende bacteriën

Toename stikstofminnende planten: 

braam, brandnetel, grassen (maïs)

Samenstelling planten veranderd:

Meer stikstof, geen mineralen → insectensterfte

Verstoring stikstof / koolstof verhouding grond → 

meer CO2 in de lucht





Verzuring

Drijfmest →  ammoniak → salpeterzuur / zwavelzuur

Opgelost in water: zure regen

Verzuring bodem → uitspoelen essentiële mineralen

Calcium verlies 

Giftige stoffen worden opneembaar → aluminium

Verstoring bodemleven, samenwerking met schimmels





PAS
Programma Aanpak Stikstof

Natuurherstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden: 
zoals maaien of plaggen, herstel of hydrologische 
maatregelen te nemen.

Maatregelen om stikstofdepositie in Natura 2000-
gebieden te beperken: zoals strengere normen voor 
de uitstoot ammoniak. 



Drie werkvelden:

natuur, landbouw, openbare ruimte

Succesfactoren:

1. Draagvlak en gedeelde waarden 

2. De ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen 

3. Stimulerende en coherente wet- en regelgeving die stuurt op 
doelen 

4. Nieuwe kennis, innovatie en educatie 

5. Samenwerking op gebiedsniveau 

Deltaplan biodiversiteitsherstel



Midden Delfland en Westland
Gebieden / biotopen

Natuur: duinen, bossen, struwelen

Landbouw: weilanden, kassen

Openbare ruimte: bebouwde kom, wegen, bermen

Water



Maatregelen

Natuur

Duinen: herstel, geen bebouwing, jaarrond exploitatie

Bossen / struwelen: herstel, uitbreiding

Verbindingen

Landbouw

Weilanden: bloemrijk grasland, waterpeil

Kassen: beperken stikstof, bestrijdingsmiddelen

Openbare ruimte

Bebouwde kom: natuurlijk inclusief bouwen, groene tuinen

Wegen: 100 km maximum, openbaar vervoer

Bermen: bloemrijke bermen, aangepast maaibeheer

Water

Beperking stikstof, bestrijdingsmiddelen



Natuurstudie: onderzoek bijvoorbeeld aan bermen en 
onkruid in kassen, inventarisaties

Natuureducatie: Operatie Steenbreek, jaarthema, 
cursussen, lezingen, excursies

Natuurbescherming: wilgen knotten, kroosscheppen, 
boomgaarden onderhouden, natuurlijk inclusief 
bouwen

Wat kan Natuurlijk Delfland betekenen



Verantwoording

• Natuurlijk Delfland, februari 2020

Een afdeling van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

• Foto’s van internet

• Samensteller: Anna Kreffer




