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An inconvenient truth:  
de Vlaamse Programmatische 
Aanpak Stikstof



3636

Artikels

Intensief natuurbeheer
tegen de overmaat aan stikstof is bijzonder schadelijk  

voor de faunadiversiteit

Dirk Maes, Luc De Keersmaeker, Jan Van Uytvanck, Kris Decleer & Gerald Louette

In de bijdrage van Hendrik Schoukens wordt herstelbeheer als een van de werven voor een (juridisch) houdbare 

Vlaamse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar voor geschoven (Schoukens 2021 in dit nummer). 

Tegelijkertijd geeft de auteur ook aan dat dit geen gemakkelijkheidsoplossing of substituut mag zijn voor het 

terugdringen van de stikstofemissie. In dit commentaarstukje gaan we in op de negatieve gevolgen van een te 

intensief natuurbeheer in een poging om stikstof versneld uit natuurgebieden af te voeren.

Vlaanderen is een van de regio’s met de hoogste stikstofdeposi-
tiewaarden in Europa (Erisman et al. 2015). Dit heeft bijzonder 
negatieve gevolgen voor voedselarme biotopen, die slechts 
een beperkte hoeveelheid stikstof verdragen (Stevens 2016, De 
Keersmaeker et al. 2018). Om het teveel aan stikstof terug te 
dringen, wordt vaak een intensiever beheer voorgesteld (Jones 
et al. 2017) met als doel extra organisch materiaal te verwij-
deren, bijvoorbeeld door maaien, plaggen of strooisel verwij-
deren. De rationale is dat door het afvoeren van de stikstof 
die vastgelegd is in organisch materiaal, de beschikbaarheid 
ervan voor planten vermindert. Daardoor wordt de groei van 
veelal ongewenste en forse plantensoorten teruggedrongen 
en worden de competitieverhoudingen tussen plantensoor-
ten hersteld. Dit leidt tot de ontwikkeling van soortenrijkere 
plantengemeenschappen. Verder wordt ook verzuring van 

zwak gebufferde bodems tegengegaan. Vaak wordt bij dit soort 
pleidooien dus sterk gefocust op de vegetatiesamenstelling en 
nutriëntenbalansen (bv. Stevens 2016). Maar maatregelen die 
gunstig zijn voor het herstel van de vegetatie kunnen tegelijk 
nadelige effecten hebben op de aanwezige fauna. Wij plei-
ten er dan ook voor om in beheerplannen die de effecten van 
de stikstofovermaat willen aanpakken expliciet rekening te 
houden met faunagroepen.

Een intensiever beheer (frequenter en grootschaliger maaien, 
intensiever begrazen …) is vooral nefast voor fauna met een 
laag verbreidingsvermogen. Daarbij horen veel insecten zoals 
dagvlinders, sprinkhanen, kevers en spinnen, maar ook kleine 
zoogdieren en reptielen. Veel van deze soorten hebben struc-
tuurvariatie en overgangszones in de vegetatie nodig, zowel 

Kommavlinder in de Vallei van de Zwarte Beek. (© Dirk Maes)
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in ruimte als in tijd voor de winterslaap, beschutting, voedsel, 
voortplanting en dispersie. Het is net die kleinschalige struc-
tuurvariatie in een vegetatie die door een intensiever en groot-
schaliger beheer in toenemende mate zal worden vernietigd. 
De verminderde aanwezigheid van kleine soorten (bv. insecten 
en kleine zoogdieren) kan bovendien negatief doorwerken naar 
hogere trofische niveaus, waardoor hele landschappen onge-
schikt worden voor insectenetende soorten of predatoren zoals 
roofvogels en carnivoren. Hier geven we slechts enkele voorbeel-
den van hoe intensievere stikstofmitigerende beheermaatrege-
len negatief kunnen zijn voor de aanwezige fauna: 

• Het verhogen van de begrazingsdruk of het frequenter en 
grootschaliger maaien vermindert de hoeveelheid nectar-
bronnen voor insecten sterk, zowel in tijd als in ruimte.

• Grootschalige en plotse vernatting van moerassen en natte 
graslanden om verzuring tegen te gaan leidt tot frequentere 
overstromingen, waarbij vele bodembewonende ongewer-
velden (mieren, loopkevers, spinnen …) verdrinken.

• Het verwijderen van strooisel verwijdert ook overwinterings- 
of schuilplaatsen.

• Bijkomende oogst van houtige biomassa in bossen leidt 
tot minder dood hout, wat een essentiële habitat is voor 
houtafbrekende organismen, waaronder kevers en larven 
van zweefvliegen, maar ook paddenstoelen, korstmossen en 
mossen.

Dat stikstof een probleem is in vele natuurgebieden in 
Vlaanderen en dat er zogenaamde mitigerende beheermaat-
regelen genomen moeten worden om kwetsbare biotopen te 
verschralen of voedselarm te houden, spreekt voor zich. Het 
verminderen van stikstofverontreiniging via beheer is een 
afweging tussen een maximale vermindering van de hoeveel-
heid beschikbare stikstof en vegetatieherstel enerzijds en een 
minimale impact op de aanwezige fauna anderzijds. Wanneer 
bedreigde doelsoorten afwezig zijn in een te beheren gebied, 
kunnen tijdelijk grootschalige en intensieve maatregelen 
probleemloos worden genomen, maar wanneer die populaties 
wel aanwezig zijn, moeten maatregelen kleinschaliger uitge-
voerd worden om te vermijden dat deze soorten lokaal verdwij-
nen. Het in kaart brengen van relictpopulaties is in dit kader dan 
ook zeer belangrijk. Gerichte en gefaseerde herstelmaatregelen 
op goed gekozen kansrijke locaties genieten dan de voorkeur op 
het toepassen van maatregelen op het gehele gebied. In grotere 
gebieden kunnen maatregelen zoals extensieve begrazing 
of een gefaseerd maaibeheer en een geleidelijk hydrologisch 
herstel geschikt zijn voor de herverdeling van de stikstofbe-
schikbaarheid. Dergelijke maatregelen creëren bovendien een 
vegetatiemozaïek met zowel voedselrijke als voedsel arme plek-
ken, maar zorgen ook voor een grotere structuurvariatie waar 
vooral ongewervelden maar ook vele andere dieren baat bij 
hebben. Overigens is het risico groot dat onder hoge stikstof druk 
een extensiever beheer de nodige typische structuurvariatie 
van voedselarme biotopen op lange termijn niet kan garande-
ren, omdat er onvermijdelijk spontane wijzigingen optreden 
in de vegetatiesamenstelling en -structuur die onder dergelijk 

beheerregime niet of moeilijk kunnen teruggedraaid worden, 
wat dan alsnog kan resulteren in het verdwijnen van kwetsbare 
fauna.

Voor een duurzame instandhouding van bedreigde soorten in 
regio’s met een hoge stikstofdruk moeten er niet alleen maat-
regelen genomen worden in natuurgebieden, maar ook en 
vooral daarbuiten. Hoewel stikstofdepositie aan het afnemen is 
in Europa (Erisman et al. 2015) is de kritische last (de maximaal 
toelaatbare  depositie zonder dat er op lange termijn schade-
lijke effecten optreden) voor de meeste kwetsbare en Europees 
belangrijke biotopen nog veel te hoog (Paelinckx et al. 2019, 
Vlaamse Milieumaatschappij 2020) en zal de stikstofovermaat 
die zich heeft geaccumuleerd nog lang doorwerken (Schmitz 
et al. 2019). In lijn met de forumbijdrage van Schoukens (in dit 
nummer) concluderen we dat het belangrijk is om het probleem 
aan de bron aan te pakken en te streven naar een verdere 
vermindering van de stikstofuitstoot in Vlaanderen (Van Gossum 
& Van Landuyt 2020). Dit kan door milieuvriendelijkere land-
bouw, verkeer en industrie. Hierdoor wordt ook de druk op de 
natuurgebieden beduidend kleiner, want nu dweilen we met de 
kraan open …
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