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‘Nederland is de wereldkampioen in 
stikstofuitstoot’, maar in Dordrecht valt het 
wel mee  

 
De laatste weken vonden er weer meerdere boerenprotesten 
plaats. De boeren zijn boos omdat zij de schuld krijgen en 
maatregelen moeten nemen omdat stikstof steeds meer gebieden 
in Nederland aantast. Dordrecht en omgeving ontkomen hier 
grotendeels aan dankzij meerdere voordelen. 
 
Door: Dennis Boom 
 
“Ik heb geen last van stikstofmaatregelen”, zegt Jan Willemsens, akkerbouwer en voorzitter 
van de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) in Dordrecht. Hij vindt net als de boeren die 
protesteerden dat hun beroepsgroep de schuld van het stikstofprobleem in de schoenen 
krijgt geschoven. 
 



Sommige protesten vond hij wel te ver gaan. “Die acties zijn georganiseerd door AgraActie 
en Farmers Defence Force. Ik heb daar niks op tegen maar dat zijn gewoon relschoppers. Dat 
is een paar keer leuk om de publieke opinie mee te krijgen en om die ministers een beetje te 
laten schrikken, maar of je er dan constructief veel mee bereikt is een tweede.” 
 
Op het eiland van Dordrecht zijn maar twee veehouders met melkkoeien, zegt Willemsens. 
Bij elkaar hadden zij 119 melkkoeien in 2019, volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Melkkoeien vormen de grootste bron van ammoniakuitstoot in 
Nederland. 
  
 “Anderen hebben er wat schaapjes of dergelijke bij als neventak”, zegt de lokale LTO-
voorzitter. “Maar met 50 á 60 hectare akkerbouw en tien, twintig of vijftig schaapjes, dan 
heb je geen last van de stikstofnorm.” 
 
“Naast de melkkoeien zijn er ook vleeskoeien in Dordrecht, bedoeld voor de slacht”, vervolgt 
Willemsens. “Tussen melk- en vleeskoeien zit een verschil qua uitstoot. Melkkoeien moet je 
goed voeren zodat ze veel melk blijven geven. Dat is echt een topsport. Door die extra 
voedingsstoffen komt er meer stikstof vrij. Vleesvee laat je op de armere stukken land lopen, 
waardoor ze minder uitstoten.” 
 
Eén van de twee veehouders met melkkoeien is Klaas Pieter-Groeneveld. 50 melkkoeien (van 
twee jaar of ouder) staan er nu in de stal én 25 jonge koeien die nog geen melk geven. Met 
de huidige stikstofnorm mogen er 75 melkkoeien en 35 jonge koeien in de stal staan. “Dus ik 
kan nog even vooruit.” Maar Pieter-Groeneveld heeft geen plan om uit te breiden, “in ieder 
geval niet méér dan deze stal.” 
 
 



 

 
Natura 2000-gebied 
 
Akkerbouwer Willemsens en veehouder Pieter-Groeneveld hebben geen last van de 
stikstofnorm, al liggen hun boerderijen slechts een paar honderd meter van de Nieuwe 
Biesbosch, dat één van de 162 Natura 2000-gebieden in Nederland is. Volgens 
Natuurmonumenten is in die gebieden al een teveel aan stikstof waardoor de biodiversiteit 
afneemt. 
 
In de Nieuwe Biesbosch zijn er een paar plekken waar te veel stikstof is. Dat is te zien op de 
website Aerius, waar door het RIVM voor elk Natura 2000-gebied in beeld is gebracht 
hoeveel stikstof er ligt. Hoe donkerder de plek, hoe meer stikstof er ligt. 
 
 

Stikstof: hoe zit het ook alweer? 
 
In het artikel wordt geschreven over stikstof. Dit is iets anders dan een broeikasgas zoals CO2.  
Stikstof en zuurstof zijn de twee belangrijkste onderdelen van de lucht. Stikstof vormt daar zo´n 78% 
van (RIVM.nl).  
 
Waar de stikstofdiscussie om draait is stikstofoxide én ammoniak. De eerste ontstaat als stikstof en 
zuurstof met elkaar in aanraking komen bij verbranding op hoge temperatuur. 
Dat gebeurt onder andere in auto´s, schepen en bouwmachines. Ammoniak ontstaat als stikstof en 
waterstof met elkaar in aanraking komen op hoge temperatuur. Dat gebeurt bij mest in de akkerbouw, 
urine en scheten van vee. 
 
85.5% van de ammoniak die de lucht in gaat (met een ander woord: emissie) komt van landbouw en 
veeteelt. Bij stikstofoxiden is dat slechts 16.6% (CBS.nl). Maar per vierkante kubieke meter zit er drie 
keer zo weinig stikstof in stikstofoxiden als in ammoniak. Daarom vormen landbouw en veeteelt de 
grootste uitstoters. 
 
Zowel de stikstofuitstoot als de stikstofdepositie (het neervallen van stikstof op het land) wordt door 
het RIVM gemeten en – aanvullend – berekend. “Voor het meten gebruiken we onder andere 
regenvangers, die in heel het land staan”, vertelt Wim van der Maas, die jarenlang aan het hoofd stond 
van de stikstofmetingen in Nederland. Die regenvangers zijn buisjes die op vaste plekken hangen, en 
waar de neerslag in opgevangen wordt. Elke maand worden die buisjes vervangen en onderzocht op de 
hoeveelheid stoffen in de neerslag. 
 
 
 
 
 



  
Bron: Aerius.nl Stikstofdepositie in de Dordtse Biesbos. De zwart-omcirkelde hexagonen zijn stikstofgevoelige gebieden. 

Oud-boswachter Jacques van der Neut komt op zijn tochten door de Dordtse natuur plekken 
tegen met signalen van grote stikstofaanwezigheid. “We hebben op hoge stukken, 
waaronder voormalige polderkades, een enorme ontwikkeling van braamstruiken. Bramen 
zijn een indicator van stikstof, net als brandnetels en gras. Die braamstruiken zijn soms 
honderden en honderden meters lang.” 

De natuurfanaat gaat nog vaak de Dordtse Biesbosch in, waar hij 38 jaar boswachter was. Hij 
hielp tot zijn pensioen in 2020 het RIVM met de stikstofregistratie. “Ik heb dat vier of vijf  
jaar gedaan. In de Biesbosch hebben we drie meetpunten, dus drie buisjes waarin neerslag 
wordt opgevangen. Het leuke voor mij was dat ik daar iedere keer weer de boot voor moest 
pakken om die buisjes op te halen.” 

Die braamstruiken, zegt de oud-boswachter, geven wél een bijkomend voordeel voor 
sommige dieren: “Ze bieden schuilgelegenheid aan allerlei vogels, zoals de groenling en het 
winterkoninkje.” De grote hoeveelheid stikstof en de planten die daardoor beter groeien, 
hebben dus voor sommige dieren juist voordeel. 

“Die bramen zitten op een beperkt aantal plekken, die buiten het bereik van het vloedwater 
blijven”, zegt Van der Neut. Volgens hem vallen Dordrecht en de omgeving eigenlijk uit de 
toon wat betreft stikstof. “Want we hebben ontzettend veel water. Denk aan alle rivieren, 
denk aan alle polders. Die overspoelen regelmatig, dus daar krijgt de stikstofdepositie niet zo 
veel gelegenheid om zich te manifesteren.” 



Volgens hem is er nog een menselijke maatregel die helpt om het stikstofgehalte laag te 
houden: hooien. “De graslanden op Dordrecht worden jaarlijks voor een groot deel gemaaid  
en gehooid door de boeren, zegt de oud-boswachter. “Het hooi wordt tot balen 
samengeperst en die balen worden afgevoerd.” De stikstof in die graslanden verdwijnt op 
die manier van het eiland. 


