
Kritische depositiewaarden voor verzuring voor Natura 2000 habitattypen  

 

Deze kritische depositiewaarden voor stikstof voor Natura 2000 habitattypen zijn gebaseerd op Hens en 

Neirynck (2013). Indien Hens en Neirynck (2013) echter voor een bepaald habitat(sub)type een bereik van 

kritische depositiewaarden vermeldden, werd dit bereik herleid tot één unieke waarde op basis van 

expertkennis. 

 

bron: Hens M., Neirynck J., 2013, Kritische depositiewaarden voor stikstof voor duurzame instandhouding van 

Europese habitattypen in Vlaanderen, INBO, nota WBC, gebaseerd op H.F. van Dobben, Bobbink R., Bal D. & 

van Hinsberg A. 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en 

leefgebieden van Natura 2000. Alterra rapport 2397. Alterra, WUR, Wageningen, Nederland. 

 

De kolommen van de tabel in deze bijlage hebben volgende betekenis: 

Code habitatsubtype Code van de in Vlaanderen onderscheiden subtypes, opgebouwd uit het 

nummer van het habitattype en een suffix met afkorting voor subtype 

Naam Naam van het habitat(sub)type 

KDW (Zeq/ha/j) 

van Dobben et al. (2012) 

Kritische depositiewaarde omgerekend naar zeq per hectare per jaar, volgens 

van Dobben et al. (2012) 

 

Code 

habitatsubtype 

Naam                              KDW  

                       Zeq/ha/j 
 

1130 Estuaria >2400 

1130_vg De vaargeul in estuarium >2400 

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten >2400 

1310,1330_hpr 

Geheel of grotendeels Binnendijks gelegen zilte graslanden, met 

mogelijk een klein aandeel Zeekraalvegetaties in binnendijks gelegen 

zilte poldergraslanden 1571 

1310_pol Zeekraalvegetaties in binnendijks gelegen zilte poldergraslanden 1643 

1310_zk Pioniergemeenschappen met Zeekraal 1643 

1310_zv Zeevetmuurverbond (Saginion maritimae) 1500 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 1643 

1330_bin Binnendijks gelegen zilte graslanden 1571 

1330_da Buitendijkse schorren 1571 

1330_hpr Binnendijks gelegen zilte graslanden 1571 

1330_hpr,gh 

Binnendijks gelegen zilte graslanden of geen habitattype uit de 

Habitatrichtlijn 1571 

1330_mz Buitendijkse schorren met enkel heen 1571 

2110 Embryonale wandelende duinen 1429 

2120 

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte 

duinen') 1429 

2130_had Duingraslanden van kalkarme milieus 714 

2130_hd Duingraslanden van kalkrijke milieus 1071 

2150* EU-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae) 1071 

2160 Duinen met Hyppophae rhamnoides 2000 



Code 

habitatsubtype 

Naam                              KDW  

                       Zeq/ha/j 
 

2160,2170 

Duinen met Hyppophae rhamnoides of Duinen met Salix repens ssp. 

Argentea (Salicion arenaria) 2000 

2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria) 2286 

2180 

Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale 

kustgebied 1429 

2190 Overige waterrijke vegetaties in de duinen 2143 

2190,bos 

Overige waterrijke vegetaties in de duinen, onder aanplant of met 

bosopslag 1429 

2190_mp Duinpannen met kalkminnende vegetaties 1429 

2310* Psammofiele heide met Calluna en Genista 1071 

2310,4010* 

Psammofiele heide met Calluna en Genista of Noord-Atlantische 

vochtige heide met Erica tetralix 1071 

2310,bos* 

Vastgelegde duinen met kruidvegetatie ('grijze duinen'), onder 

aanplant of met bosopslag 1071 

2310,gh* 

Psammofiele heide met Calluna en Genista of geen habitattype uit de 

Habitatrichtlijn 1071 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 714 

2330,bos 

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen, 

onder aanplant of met bosopslag 714 

2330,gh 

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 714 

2330_bu Buntgras-verbond 714 

2330_dw Dwerghaver-verbond 714 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 429 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren 571 

3130,gh 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren of geen habitattype uit de 

Habitatrichtlijn 571 

3130_aom Oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea) 571 

3130_na 

Oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met eenjarige 

dwergbiezenvegetaties (Isoëto-Nanojuncetea) 571 

3140 

Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische 

Chara spp. vegetaties 571 

3140,gh 

Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische 

Chara spp. vegetaties of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 571 

3150 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion 

of Hydrocharition 2143 

3150,gh 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion 

of Hydrocharition of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 2143 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 714 

3160,gh 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion 

of Hydrocharition of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 714 

3260 

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het 

Ranunculion fluitantis en het  Callitricho-Batrachion >2400 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion >2400 



Code 

habitatsubtype 

Naam                              KDW  

                       Zeq/ha/j 
 

rubri 

4010* Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 1214 

4010,4030* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of Droge Europese 

heide 1071 

4010,4030,bos* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of Droge Europese 

heide , onder aanplant of met bosopslag 1071 

4010,bos* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix, onder aanplant of 

met bosopslag 1214 

4010,rbbsm* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of regionaal 

belangrijk biotoop gagelstruweel 1214 

4030* Droge Europese heide 1071 

4030,bos* Droge Europese heide, onder aanplant of met bosopslag 1071 

4030,gh* Droge Europese heide of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 

5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 1071 

5130,bos 

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland, onder aanplant 

of met bosopslag 1071 

6110 

Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het 

Alysso-Sedion albi 1429 

6120 Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 1286 

6120,bos 

Kalkminnend grasland op dorre zandbodem (Sedo-Cerastion), onder 

aanplant of met bosopslag 1286 

6210_hk 

Kalkrijk grasland, exclusief duingrasland (kalkgrasland (Gentiano-

Koelerietum)) 1500 

6210_sk Kalkrijke zomen en struwelen 1500 

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 857 

6230,6410 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems of Grasland met 

Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion) 857 

6230,bos Soortenrijk heischraal grasland, onder aanplant of met bosopslag 857 

6230,gh 

Soortenrijk heischraal grasland of geen habitattype uit de 

Habitatrichtlijn 857 

6230_ha Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond 857 

6230_ha,bos 

Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond, onder aanplant of 

met bosopslag 857 

6230_hmo Vochtig heischraal grasland 714 

6230_hmo,bos Vochtig, heischraal grasland, onder aanplant of met bosopslag 714 

6230_hn Droog heischraal grasland 857 

6230_hnk 

Heischraal grasland met kalkminnende soorten (Betonica-

Brachypodietum) 857 

6410 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

(Molinion) 1071 

6410,bos 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

(Molinion), onder aanplant of met bosopslag 1071 

6410,gh 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

(Molinion) of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 



Code 

habitatsubtype 

Naam                              KDW  

                       Zeq/ha/j 
 

6410_mo Basenrijke Molinion-graslanden (Blauwgraslanden s.s.) 1071 

6410_mo,bos 

Basenrijke Molinion-graslanden (Blauwgraslanden s.s.), onder aanplant 

of met bosopslag 1071 

6410_ve Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het Veldrustype 1071 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >2400 

6430,bos Voedselrijke zoomvormende ruigten, onder aanplant of met bosopslag >2400 

6430,rbbhf 

Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal belangrijk biotoop 

moerasspirearuigte met graslandkenmerken >2400 

6430,rbbhf,bos 

Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal belangrijk biotoop 

moerasspirearuigte met graslandkenmerken, onder aanplant of met 

bosopslag >2400 

6430_bz Boszomen 1857 

6430_hf Vochtige tot natte moerasspirearuigten >2400 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >2400 

6430_mr Rietlanden met echte heemst, moeraslathyrus en/of moerasmelkdistel >2400 

6430_mr,rbbmr 

Rietlanden met echte heemst, moeraslathyrus en/of moerasmelkdistel 

of regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-

vegetaties >2400 

6510 Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 1429 

6510,bos 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond, onder aanplant of 

met bosopslag 1429 

6510,bos,gh 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond, onder aanplant of 

met bosopslag of  geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

6510,gh 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  geen habitattype 

uit de Habitatrichtlijn 1429 

6510_hu 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond; excl. onderstaande 

types 1429 

6510_hu,bos 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond; excl. onderstaande 

types, onder aanplant of met bosopslag 1429 

6510_hua Verbond van grote vossenstaart, associatie van Weidekerveltorkruid 1571 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum) 1500 

6510_hus Grote pimpernelgraslanden 1429 

7110 Actief hoogveen 500 

7140 Overgangs- en trilveen 1214 

7140,bos Overgangs- en trilveen, onder aanplant of met bosopslag 1214 

7140,gh Overgangs- en trilveen of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1214 

7140,rbbms 

Overgangs- en trilveen of regionaal belangrijk biotoop kleine 

zeggenvegetaties niet vervat in overgangsveen (7140) 1214 

7140,rbbms,bos 

Overgangs- en trilveen of regionaal belangrijk biotoop kleine 

zeggenvegetaties niet vervat in overgangsveen (7140), onder aanplant 

of met bosopslag 1214 

7140_base Basenrijk trilveen met ronde zegge 1143 

7140_cl Verlandingsvegetaties van draadzegge in voedselarme, zure vennen 1214 

7140_meso Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen 1214 



Code 

habitatsubtype 

Naam                              KDW  

                       Zeq/ha/j 
 

7140_mrd Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen 1214 

7140_mrd,gh 

Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen, of geen 

habitattype van Habitatrichtlijn 1214 

7140_oli Natte heide en venoevers met hoogveensoorten 786 

7150 

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 

Rhynchosporion 1429 

7210 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het 

Caricion davalliana 1571 

7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 2000 

7230 Alkalisch laagveen 1143 

7230,bos Alkalisch laagveen, onder aanplant of met bosopslag 1143 

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 1429 

9120 

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus 

in de ondergroei 1429 

9120,gh 

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus 

in de ondergroei of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

9120_qb 

Eikenberkenbos als successiestadium van de zure eiken- en 

beukenbossen 1429 

9120_qb,gh 

Eikenberkenbos als successiestadium van de zure eiken- en 

beukenbossen of geen habitattype van de Habitatrichtlijn 1429 

9130 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch 

neutrofiel beukenbos 1429 

9130_end 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch 

neutrofiel beukenbos 1429 

9130_fm 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Midden-

Europees neutrofiel beukenbos 1429 

9150 

Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorende tot het 

Cephalanthero-Fagion 1429 

9150_sk 

Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorende tot het 

Cephalanthero-Fagion, struweelfase 1429 

9160 

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of 

eikenhaagbeukbossen 1429 

9160,gh 

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of 

eikenhaagbeukbossen of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 1071 

9190,gh 

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur of 

geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 

91E0 

Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1857 

91E0,gh 

Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) of geen habitattype uit de 

Habitatrichtlijn 1857 

91E0_sf Zachthoutooibos 2429 

91E0_va Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos 2000 



Code 

habitatsubtype 

Naam                              KDW  

                       Zeq/ha/j 
 

91E0_vavc 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos, deels 

goudveil-essenbos 2000 

91E0_vc Goudveil-essenbos 2000 

91E0_vf Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos 2000 

91E0_vfvm 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos, deels meso- 

tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vmvo Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 1857 

91E0_vnva 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels beekbegeleidend 

vogelkers-essenbos en essen-iepenbos 1857 

91E0_vnvm 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels meso- tot oligotroof 

elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vo Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91F0 

Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote 

rivieren (Ulmenion minoris) 2071 

 

 

 


