
Samenvatting Tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden 

(tussentijds rapport) 

Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas dat aanwezig is in de lucht. Emissies van NH3 geven aanleiding 

tot secundair fijn stof, verzurende en vermestende deposities en uitspoeling van nitraat. De sector 

land- en tuinbouw en vooral de intensieve veeteelt is de belangrijkste bron van ammoniak. Ammoniak 

zet zich dicht bij de bron af. De gemeten waarden kunnen daardoor sterk variëren van plaats tot plaats. 

De VMM meet de luchtconcentratie van NH3 op 17 vaste meetplaatsen in Vlaanderen. Gedurende één 

jaar is NH3 bijkomend gemeten op 106 tijdelijke meetplaatsen. Deze meetplaatsen waren geselecteerd 

om een beeld te geven van de achtergrondconcentraties in Europees beschermde natuurgebieden 

(Natura 2000-netwerk van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) in Vlaanderen. De metingen gebeurden 

op alle meetplaatsen met passieve samplers die om de 4 weken gewisseld werden.  

Op basis van de 17 vaste meetplaatsen beoordeelden we de representativiteit van de meetperiode 

(juni 2015 – juni 2016). De NH3-concentratie op de vaste plaatsen was gemiddeld 11% lager dan in de 

voorafgaande 7 jaren (2008-2014). Dit verschil kan te wijten zijn aan weersomstandigheden en/of 

lagere emissies, en lag in de lijn van de jaarlijkse variatie op de vaste meetplaatsen. 

De gemiddelde NH3-concentratie op de 123 meetplaatsen bedroeg 3,3 µg/m3 tijdens het gemeten jaar 

(juni 2015 – juni 2016). Meer dan de helft van de plaatsen (56%) voldeed aan het kritiek niveau ter 

bescherming van hogere planten (3 µg/m3). De 106 tijdelijke meetplaatsen vertoonden een 

gelijkaardige verdeling van de jaargemiddelde concentraties als de 17 vaste meetplaatsen. 

De vierwekelijkse NH3-concentratie had algemeen de hoogste waarde in het voorjaar en was 

gemiddeld hoger in de zomer dan in de winter. Het precieze tijdsverloop verschilde echter van plaats 

tot plaats, wat op de impact van lokale bronnen wijst.   

De gemeten NH3-concentraties vertoonden een regionale variatie over Vlaanderen, met de hoogste 

jaargemiddelden in West-Vlaanderen en het noorden van de provincie Antwerpen. Dit stemt in 

kwalitatieve zin overeen met modelkaarten voor NH3. De metingen zullen op een kwantitatieve wijze 

vergeleken worden met gemodelleerde concentraties in het eindrapport van deze studie.



Jaargemiddelde van ammoniak in de periode juni 2015 – juni 2016 voor 123 meetplaatsen in Vlaanderen 

 

 


