
HET STIKSTOFPROBLEEM

Het gaat dus slecht met de Nederlandse natuur. Er zijn steeds
minder planten en dieren en ook steeds minder verschillende
soorten. Nederland scoort het slechtst van alle landen in de
Europese Unie wat betreft natuurbescherming. Een belangrijke
oorzaak hiervan is de hoeveelheid stikstof die in Nederland

in de natuur terechtkomt. Je hebt vast het woordje stikstof'

of 'stikstofproblematiek' weleens gehoord. Stikstof zelf is
een onschuldig stofje. Het is een gas dat je niet ziet of ruikt

en dat overal om ons heen is. Ongeveer 80 procent van alle

lucht bestaat uit stikstof. Het is van zichzelf geen schadelijk of

gevaarlijk gas voor mens en milieu. We ademen het, net als

zuurstof, gewoon in en weer uit, niets bijzonders. Maar waarom

wordt er dan gesproken over 'het stikstofprobleem'?

Oké, nu volgt er een beetje een ingewikkeld stukje uitleg.

Let op! Er zijn verbindingen van stikstof in de lucht die

wél schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dat zijn

stikstofoxiden, een verbinding van stikstof en zuurstof.

En ammoniak, een verbinding van stikstof en waterstof.

Dus als stikstof zich hecht aan andere stoffen wordt het

pas een probleem. Snappie? Goed. Stikstofoxiden komen

vooral in de lucht terecht door verbranding van fossiele

brandstoffen. Denk aan uitlaatgassen van het verkeer en

rookpluimen uit de schoorstenen van fabrieken. Ammoniak

komt met name van dieren in de veeteelt, denk aan poep, plas

en de scheten die ze laten. Boeren gebruiken mest van dieren

en kunstmest op hun land omdat het ervoor zorgt dat planten

beter groeien en de gewassen meer geld opleveren. Uit die

mest komt stikstof vrij als ammoniak en zo komt het in de lucht



terecht. Een deel van de stikstof uit die mest komt via de grond
terecht in het grondwater. De stikstofoxiden en de ammoniak
uit de lucht komen allemaal ook weer op de aarde terecht
door bijvoorbeeld regen.

REGEN MET O.A.
STIKSTOFOXIDEN

EN AMMONIAK

GRONDWATER

Even tot zover. Ben je er nog? Mooi. Dan gaan we door.
Want wat is nou precies het probleem van die 'slechte'
stikstofverbindingen? Stikstof is nodig voor de natuur, planten
kunnen deze voeding niet missen. Maar te veel stikstof, in de
vorm van stikstofoxide en ammoniak, brengt het natuurlijke
evenwicht van stikstof in de bodem in de war. De bodem wordt
zuur, daar kunnen bepaalde planten helemaal niet tegen, die
gaan dan dood. Planten die van stikstof houden groeien juist
veel harder in een zure bodem. Denk aan brandnetels, gras
en bramen. Die verdringen planten die minder stikstof nodig

hebben, zoals heide of zeldzame planten in natuurgebieden.
Veel plantensoorten en bloemen verdwijnen daardoor. Dat is
voor alle beestjes die juist van die planten leven slecht nieuws.
Het komt hierdoor dat het niet goed gaat met de hoeveelheid

insecten, dat worden er steeds minder. Maar ook de dieren

die insecten eten krijgen het moeilijk, zoals vogels. De natuur

Wordt eentoniger. Door dit soort kettingreacties gaat de

biodiversiteit steeds verder achteruit.
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Omdat wij als mensen zorgen voor veel uitstoot van stikstof,

moeten we er ook iets aan kunnen doen. Toch? Er wordt op

dit moment hard gewerkt aan oplossingen. De Nederlandse

uitstoot van stikstof moet 50 procent minder worden.

De maximumsnelheid op de snelwegen verlagen naar

100 kilometer per uur is een van die oplossingen. Een auto

stoot namelijk minder stikstof uit als hij 100 in plaats van

130 kilometer per uur rijdt. Een andere belangrijke oplossing

is minder vee houden. Dus minder koeien, varkens en kippen

in Nederland. En de dieren die we wel houden kunnen we

misschien ander voer geven, waardoor er minder stikstof in

hun poep en plas komt.

Dat er iets moet gebeuren is in ieder geval duidelijk. Want

naast de enorme achteruitgang van de biodiversiteit zorgen

die 'slechte' stikstofvarianten voor nog veel meer problemen.

Ze vervuilen de lucht, het water en ze zijn gevaarlijk voor
onze gezondheid.
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