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inleiding – Jan Willem Erisman & Wim de Vries

Een landelijke
stikstofcrisis

In 2019 noemde premier Rutte het stikstofprobleem de ‘grootste cri-sis in mijn negen jaar als premier’. De bouw van nieuwe projecten
lag stil, het verkeer lag aan banden en boeren werd de wacht aange-

zegd. Vlak daarna volgde de coronacrisis en verdween stikstof tijdelijk
naar de achtergrond. Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat
de Raad van State uitspraak deed over de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS). De raad oordeelde dat er geen toestemming mocht
worden gegeven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorza-
ken. Het gevolg: een landelijke stikstofcrisis. Nederland zat van het
ene op het andere moment op slot.

Als we het over de stikstofcrisis hebben, bedoelen we niet het stikstof-
gas dat 78 procent van onze lucht uitmaakt. Dat heeft namelijk geen
enkel negatief effect op de natuur of de mens: wij ademen het in en
weer uit zonder dat er iets gebeurt. We bedoelen dan het schadelijke
effect van stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxi-
den (NOx) op de natuur, het klimaat en de gezondheid van de mens.
De toename van deze stikstofverbindingen leidde tot de stikstofcrisis.

Stikstofverbindingen vormen de basis voor aminozuren, die essentieel
zijn voor alle vormen van leven die we kennen. Deze stikstofverbindin-
gen zijn in de natuur maar beperkt beschikbaar. Ze kunnen vrijkomen
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bij vulkaanuitbarstingen, bliksemontladingen en de activiteit van stik-
stofbindende bacteriën. Die laatste is essentieel voor de groei van
planten en daarmee voor de hele voedselketen, inclusief insecten, an-
dere plantenetende dieren en uiteindelijk ook mensen. De vinding-
rijkheid waarmee de natuur met de beperkte stikstofbeschikbaarheid
omgaat, heeft geleid tot de ontwikkeling van vele natuurlijke proces-
sen en organismen, en een grote biodiversiteit.

Om op grote schaal voedsel te produceren moet echter extra stikstof
worden aangevoerd. Door de uitvinding van ammoniakproductie als
basis voor kunstmest door de Duitsers Fritz Haber en Carl Bosch begin
twintigste eeuw kon de landbouw meer gaan produceren. Maar het
kunstmestgebruik leidde ook tot grote verliezen van stikstof naar het
milieu, zoals die van ammoniak naar de lucht.

De stikstofproblematiek is niet alleen ontstaan door onze behoefte
aan voedsel, maar ook door ons gebruik van fossiele energie. Bij de
verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan namelijk stikstofoxi-
den, net als CO2 een bijproduct. Industrie, transport, energiecentrales
en huishoudens zijn de voornaamste bronnen. De globalisering heeft
geleid tot een enorme groei van het verkeer, met een bijbehorende
toename van NOx-uitstoot naar de lucht.

De uitstoot van NH3 en NOx naar de lucht heeft grote gevolgen gehad
voor de natuur en de menselijke gezondheid. Daarnaast zijn er nog
emissies van andere stikstofvormen, zoals lachgas (N2O) en nitraat
(NO3–), met gevolgen voor klimaat, natuur en waterkwaliteit. Dit pro-
bleem is al decennia bekend. Boeren, industrie en verkeerssector heb-
ben behoorlijke inspanningen geleverd, die tot forse uitstootreducties
hebben geleid. Toch is het stikstofprobleem nog steeds groot: normen
worden niet gehaald en er kunnen slechts beperkt vergunningen voor
nieuwe projecten worden uitgegeven, met alle economische en socia-
le gevolgen van dien. De spanning tussen natuur en economie speelt
een leidende rol in de aanpak.

Er is in Nederland heel veel geschreven over stikstof. Opvallend is ech-
ter dat een diepgaand overzicht van het stikstofprobleem ontbreekt.
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Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft daarom het initia-
tief genomen om voor een breder publiek de achtergronden van de
stikstofproblematiek op een rijtje te zetten en te duiden.

In dit boek gaan we in op de historie en de oorsprong van de stikstof-
problematiek, met daarbij aandacht voor de modellen en metingen
die ons in staat stellen de uitstoot en depositie van stikstofverbindin-
gen in te schatten. Vervolgens bespreken we de stikstofcyclus en de
gevolgen van de stikstofovermaat voor lucht-, bodem- en waterkwali-
teit, en daarmee voor natuur, gezondheid en klimaat. Daarnaast staan
we stil bij de mogelijke oplossingen van het probleem. Waar en hoe
kunnen we de stikstofuitstoot verminderen? Met hoeveel? Welke
maatregelen kunnen de eerdergenoemde gevolgen van een teveel aan
stikstof voor de natuur beperken? Ten slotte gaan we in op wetgeving
en beleid. Waar de PAS-uitspraak en de stikstofcrisis het resultaat wa-
ren van haperend beleid uit het verleden, kan nieuw beleid mogelijk
een uitweg bieden uit de huidige impasse.

Kortom: hopelijk beantwoordt dit boek al uw vragen over stikstof en
de oorzaken, gevolgen en aanpak van de huidige stikstofcrisis.
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