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1 Inleiding 

Dit ‘Achtergronddocument AERIUS’ is bedoeld als verantwoording van en 
toelichting op de keuzes die in AERIUS zijn gemaakt. Het document gaat in op de 
context waarbinnen AERIUS is opgesteld, op het doel en de reikwijdte van 
AERIUS, op de beleidsmatige keuzes die ten grondslag liggen aan alle uitgevoerde 
berekeningen, op de algemene werkwijze en toepassing van het instrument en op 
de gebruikte brongegevens en uitgevoerde bewerkingen.  
 
Het achtergronddocument is nog niet definitief, omdat de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) nog niet is vastgesteld en de PAS in onderdelen nog in 
ontwikkeling is. Het achtergronddocument geeft weer hoe op dit moment 
(november 2012) AERIUS is opgebouwd.  
 
Leeswijzer achtergronddocument 

Hoofdstuk 2 begint met een schets van de algemene context. Er wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de problematiek van stikstofdepositie in Nederland en de 
oplossing hiervoor met de PAS, op de plaats van AERIUS binnen de PAS en op de 
randvoorwaarden vanuit de PAS die relevant zijn voor AERIUS. Het hoofdstuk sluit 
af met een overzicht van de meest relevante begrippen uit de PAS die van belang 
zijn om de begrippen in AERIUS te kunnen plaatsen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het kader van AERIUS. Het doel en de 
reikwijdte van het huidige instrument, de algemene werkwijze en belangrijke 
keuzes daarbij worden besproken. Dit hoofdstuk geeft in grote lijnen weer hoe de 
huidige versie van AERIUS werkt en wat het doet. Hierbij wordt ook ingegaan op 
het verschil tussen AERIUS 1, dat dient als beleidsondersteuning bij het tot stand 
komen van het definitieve PAS, en AERIUS II, dat als rekeninstrument voor de 
vergunningverlening en voor de monitoring gebruikt zal gaan worden. AERIUS II 
is momenteel in ontwikkeling. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de beleidsmatige context waarbinnen AERIUS 1 is 
opgesteld. In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke verschillende beleidsscenario’s 
zijn doorgerekend in AERIUS 1 en wat deze inhouden. Met het vaststellen van de 
PAS worden de maatregelen van het gekozen beleidsscenario vastgelegd. 
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de emissiebronnen binnen AERIUS. In dit 
hoofdstuk wordt toegelicht welke emissiebronnen zijn doorgerekend binnen 
AERIUS, welke gegevens zijn gebruikt als input voor de berekeningen en welke 
bewerkingen op die gegevens zijn uitgevoerd. In dit hoofdstuk is ook terug te 
vinden op welke wijze het effect van beleid - zoals beschreven in de 
beleidsscenario’s in hoofdstuk 4 – is verwerkt in de invoerbestanden van AERIUS. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze waarop de depositie in AERIUS wordt berekend en 
licht toe welke correcties AERIUS heeft uitgevoerd op bepaalde 
depositieresultaten. Tevens is in hoofdstuk 6 terug te vinden op welke wijze 
gegevens in AERIUS worden weergegeven.  
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2 Context  

Nederland is een klein land met veel mensen, veel bedrijvigheid, veel verkeer op 
het land en op het water, een hoogproductieve landbouw en ook nog eens een 
aanzienlijk aantal natuurgebieden van meer dan gemiddelde waarde. Het is niet 
moeilijk te bedenken dat de aanwezigheid van al die activiteiten en actoren in 
elkaars nabijheid wel eens tot wrijving kan leiden. 
 
Een voorbeeld van dergelijke wrijving is de confrontatie tussen natuurdoelen en 
economische ontwikkeling. De uitstoot van stikstof als gevolg van activiteiten leidt 
tot een toename van stikstofdepositie die de toekomstkansen van habitattypes en 
leefgebieden die door de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) in bescherming 
worden genomen in gevaar kan brengen. 
 
Vanuit het Europese beleid om natuur en biodiversiteit te beschermen, Natura 
2000, zijn in Nederland Natura 2000 gebieden aangewezen (verder N2000 
gebieden genoemd). In een groot aantal daarvan bedreigt stikstof de 
instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn doelen om bepaalde habitats in stand te 
houden, en op den duur kans op verdere opleving te bieden. Door die bedreiging 
werden de afgelopen jaren nabij deze gebieden steeds moeilijker vergunningen 
verleend voor activiteiten die nieuwe stikstofuitstoot meebrengen - daarvan is er 
immers al te veel. En waar wel vergunningen worden verleend, worden ze niet 
zelden door de rechter weer ongedaan gemaakt. De economische ontwikkeling 
rond die gebieden dreigde hierdoor vast te lopen. Om dit complexe probleem op 
te lossen is gekozen voor een programmatische aanpak. Dit is de PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof). 

2.1 De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet ervoor zorgen dat er weer 
ruimte komt en blijft voor economische ontwikkelingen rond N2000 gebieden, 
terwijl tegelijkertijd de toestand van de natuur in ieder geval niet verslechtert en 
een basis wordt gelegd voor het op termijn bereiken van de Natura 2000-doelen. 
De instandhoudingdoelstellingen mogen niet in gevaar komen. Dat doel kan 
worden bereikt als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 
1. een verdere daling van de stikstofdepositie door het nemen van brongerichte 

maatregelen 
2. het actief verbeteren van de natuurkwaliteit door herstelmaatregelen te 

nemen op basis van de zogenoemde ecologische herstelstrategieën 
 
De eerste voorwaarde is het verminderen van de toevoer van stikstof door 
maatregelen en beleid. De depositie moet dalen; niet alleen vandaag maar ook op 
lange termijn. De positieve gevolgen van een daling van de stikstofdepositie zullen 
echter pas na verloop van tijd te zien zijn en ze nemen ook niet de gevolgen weg 
van de grote hoeveelheden stikstof die al in de bodem terecht zijn gekomen. 
Vandaar de tweede voorwaarde: het opstellen van herstelmaatregelen - in 
gebundelde vorm aangeduid als herstelstrategieën - voor een groot aantal 
bedreigde habitattypen. Herstelmaatregelen zijn praktische maatregelen in en 
rond de N2000 gebieden, bedoeld om op korte termijn betere omstandigheden te 
scheppen voor de bedreigde habitattypen. Voor elk habitattype in elke omgeving 
is een herstelstrategie opgesteld en door ecologen op zijn merites beoordeeld, 
rekening houdend met de depositie in het gebied. Dit is de ecologische toets, ook 
wel ecologische beoordeling genoemd. 
 
De centrale gedachte van de PAS is dat als aan bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaan, een deel van de depositiedaling kan worden gebruikt voor stikstofuitstoot 
door nieuwe economische ontwikkelingen en groei van bestaande activiteiten.   
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2.2 De plaats van AERIUS binnen de PAS 

AERIUS is een instrument dat wordt ingezet in het kader van de PAS. Het is een 
instrument in de uitwerking van een gebiedsgerichte aanpak van de 
stikstofproblematiek. Ook is het een rekeninstrument ter ondersteuning van het 
vergunningsproces in het kader van de Nb-wet. 
 
Als de PAS straks is vastgesteld en in procedures toegepast kan worden, worden 
bij de uitvoering verschillende geavanceerde instrumenten gebruikt. Deze 
instrumenten zijn: 

- Toolkit Herstelstrategiën. Deze tool begeleidt het afwegingsproces en biedt 
structuur bij het bepalen van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige 
natuur in N2000 gebieden. 

- AERIUS 1.x. Deze versie ondersteunt het proces van het bepalen van de  
ontwikkelbehoefte en de ruimte die de PAS biedt voor nieuwe 
ontwikkelingen 

- AERIUS II. Deze tool helpt vergunningverleners bij het verdelen van de 
toegekende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en heeft een rol bij het 
monitoren van de ontwikkelingen in de stikstofdepositie. 

 
Samen garanderen deze instrumenten een evenwichtige benadering, waarin 
economische activiteiten mogelijk blijven onder voorwaarde dat de gestelde 
natuurdoelen worden gehaald. Figuur 2.1 illustreert dit. 
 

 

Figuur 2.1: Plaats van AERIUS binnen de PAS 
 

2.3 Randvoorwaarden AERIUS vanuit de PAS 

Vanuit de PAS zijn er enkele (beleidsmatige) keuzes gemaakt die als 
randvoorwaarden zijn gehanteerd bij AERIUS: 
• BovenRaming als basis: Het basisscenario voor de toekomst in AERIUS is 

gebaseerd op de emissieontwikkeling zoals gehanteerd in de BR 
(BovenRaming), één van de standaard toekomstscenario’s van het PBL 
(Planbureau voor de Leefomgeving). De BR is een scenario dat uitgaat van een 
hoge economische groei (2,5% per jaar) en vaststaand Europees en nationaal 
beleid. Omdat de positieve effecten van het vaststaand beleid in de BR groter 
zijn dan de negatieve effecten van de economische groei, dalen in dit scenario 
de emissies en daarmee ook de depositie in de toekomst, ondanks de hoge 
economische ontwikkeling (zie figuur 2.2). Deze netto emissiedaling in de 
toekomst is het uitgangspunt binnen het basisscenario AERIUS. 

• Aanvullend Rijksbeleid en provinciaal beleid: De daling van de depositie in de 
BR wordt binnen de PAS versneld, door aanvullend Rijksbeleid en provinciaal 
beleid vast te stellen. Dit aanvullende beleid wordt vaststaand beleid, zodra de 
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PAS wordt vastgesteld. AERIUS rekent aanvullend op het basisscenario de 
effecten van het aanvullende beleid door. 

• Depositieruimte: Binnen de PAS is vooralsnog als uitgangspunt1 gehanteerd 
dat de depositie die het gevolg is van de hoge (generieke) economische groei 
volgens de BR als ‘depositieruimte´ (voorheen: potentiële 
ontwikkelingsruimte) wordt aangewezen. Dit is het paarse gedeelte in figuur 
2.2. Door het toekennen van deze depositieruimte wordt op generiek niveau 
ruimte geboden aan de verwachte/gewenste hoge economische groei - een 
groei die ook nódig is voor technische innovatie en het ontwikkelen van 
schonere technologieën. Daarnaast is afgesproken dat de helft van het effect 
van het aanvullende Rijksbeleid uit de PAS ook als depositieruimte 
aangemerkt wordt. De depositieruimte wordt overigens pas daadwerkelijk als 
beschikbaar beschouwd, als uit de ecologische toets blijkt dat dit ecologisch 
verantwoord is (rekening houdend met eventuele herstelmaatregelen). 

• Ontwikkelbehoefte en ’50%-regel’: AERIUS berekent naast de depositieruimte 
ook de ontwikkelbehoefte behorende bij de gewenste economische 
ontwikkelingen. Daarbij is er voor gekozen om voor iedere sector de totale 
generieke ontwikkelbehoefte die in de BR wordt verwacht ten gevolge van de 
hoge economische groei, op lokaal niveau nader te specificeren. Dit gebeurt 
door een deel van de totale generieke ontwikkelbehoefte voor de sector te 
vervangen door een lokaal berekende behoefte van concrete, lokale projecten 
voor die sector. Het resterende, niet geconcretiseerde deel blijft vervolgens 
openstaan als ontwikkelbehoefte voor nog niet-concrete projecten en 
ontwikkelingen binnen de sector. Om daarbij zeker te zijn dat er binnen de 
PAS altijd voldoende rekening wordt gehouden met een ontwikkelbehoefte 
voor nog niet-concrete projecten en ontwikkelingen binnen een sector, is de 
‘50%-regel’ afgesproken. Deze regel stelt dat bij het vaststellen van de PAS 
minstens de helft van de totale generieke behoefte die het gevolg is van hoge 
economische groei in de sector, open blijft staan als behoefte voor nog niet-
concrete projecten en ontwikkelingen in die sector (ongeacht de bijdrage van 
de concrete projecten). In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht. 

• Ontwikkelbehoefte en MIRT en opvullen vergunningen: er is afgesproken dat 
bij het bepalen van de uiteindelijke totale lokale ontwikkelbehoefte in AERIUS 
ook expliciet rekening wordt gehouden met de bijdrage van MIRT-projecten en 
het opvullen van milieuvergunningen in de landbouw. In de depositieruimte 

zoals AERIUS die bepaalt zitten deze bijdragen niet of niet volledig opgenomen 
• Confrontatie ontwikkelbehoefte en depositieruimte: binnen AERIUS wordt de 

totale berekende depositieruimte vergeleken met de totale berekende lokale 
ontwikkelbehoefte van alle sectoren samen. Daarbij wordt gesproken over een 
evenwicht als de depositieruimte niet meer dan 10% afwijkt van de totale 
lokale ontwikkelbehoefte. Let op, AERIUS kijkt altijd naar de berekende 
depositieruimte, niet naar de ecologisch beschikbare depositieruimte. Of de 
door AERIUS berekende depositieruimte ook beschikbaar is blijkt uit de 
ecologische beoordeling. 

• Concrete projecten: binnen de PAS kunnen concrete projecten aangeleverd 
worden, waar AERIUS vervolgens rekening mee houdt bij het bepalen van de 
ontwikkelbehoefte voor een sector. 

 
 

 

 
1 Dit is het uitgangspunt bij AERIUS 1.5. Het is echter mogelijk dat voordat de PAS definitief wordt 
vastgesteld, ervoor gekozen wordt om de depositieruimte lokaal nader te specifieren of anders te bepalen. 
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Figuur 2.2: De depositieontwikkeling in de tijd bij  een hoge economische groei (2,5%) en 

vaststaand beleid (BovenRaming van het PBL). Te zie n is dat de depositie daalt, omdat het 

positieve effect van het beleid groter is dan het n egatieve effect van economische ontwikkelingen. 

Het paarse gedeelte illustreert de omvang van het e ffect van de hoge economische groei op de 

depositieontwikkeling; dit gedeelte wordt binnen AE RIUS beschouwd als depositieruimte. De 

depositieruimte wordt binnen AERIUS vervolgens nog aangevuld met de helft van het effect van 

het aanvullende Rijksbeleid. Uit de ecologische toe ts blijkt of de door AERIUS berekende 

depositieruimte ook daadwerkelijk beschikbaar kan w orden gesteld. 
  

2.4 Begrippen PAS in relatie met AERIUS 

Figuur 2.3 illustreert de samenhang van enkele belangrijke begrippen binnen de 
PAS, die nodig zijn om de werkwijze van AERIUS te begrijpen. Het gaat om een 
schematisch figuur; de verhouding in omvang van de verschillende depositiedelen 
is betekenisloos. Onderstaand wordt figuur 2.3 toegelicht in relatie met AERIUS 
(nummers verwijzen naar de kolommen in de figuur): 
1. Uitgangspunt binnen de PAS is de totale stikstofdepositie in de huidige, 

feitelijke situatie. In AERIUS wordt als benadering voor de huidige situatie de 
depositie in basisjaar 2010 berekend  
• Let op: AERIUS gaat momenteel bij het bepalen van de depositie in zowel 

2010 als in de toekomstjaren uit van de vergunde en niet de feitelijke 

emissies van stallen. Dit betekent voor 2010 dat AERIUS uitgaat van een 

hogere depositie dan waar feitelijk sprake van was, want in werkelijkheid 

werden in 2010 niet alle milieuvergunningen volledig gebruikt. Ook voor de 

toekomstjaren leidt dit waarschijnlijk tot een overschatting van de totale 

depositie, omdat ook in de toekomstjaren naar verwachting niet alle 

milieuvergunningen opgevuld zijn. 

2. Om beter inzicht te geven in de huidige situatie is in AERIUS 1.5 naast 2010 
tevens het jaar 2012 opgenomen.  

3. Door vaststaand beleid neemt de depositie in de toekomst af ten opzichte van 
de huidige, feitelijke situatie. Door extra Rijksbeleid en provinciaal beleid in de 
PAS neemt de depositie nog verder af. Tegelijkertijd komt er in de toekomst 
ook weer depositie bij ten gevolge van de hoge economische groei. Omdat de 
toename door de hoge economische groei kleiner is dan de totale afname door 
het beleid, neemt de depositie netto af in de toekomst, zelfs als er alleen 
sprake zou zijn van vaststaand beleid. In AERIUS wordt de netto afname in de 
depositie in drie toekomstige situaties (alleen vaststaand beleid, vaststaand 
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plus aanvullend Rijksbeleid en vaststaand plus aanvullend Rijksbeleid en 
aanvullend provinciaal beleid) met hoge economische groei berekend en 
weergegeven (de groene vakjes in figuur 2.3). De toekomstjaren die met 
AERIUS worden berekend zijn 2018, 2024 en 2030. 

4. Binnen de PAS wordt in ieder N2000 gebied ‘depositieruimte’ bepaald. Dit is de 
ruimte in depositie in een bepaald toekomstjaar die nodig is voor/overeenkomt 
met de in de PAS gewenste economische ontwikkelingen. Vooralsnog is er in 
de PAS voor gekozen om de helft van de depositiedaling door het aanvullend 
Rijksbeleid plus de depositie die nodig is voor de hoge economische groei zoals 
opgenomen in de BR samen als ‘depositieruimte’ toe te kennen. AERIUS 
berekent de omvang van deze depositieruimte. 
• Let op: figuur 2.3 is schematisch en dient om de algemene werkwijze van 

de PAS te illustreren, dus de omvang van het vakje ‘depositieruimte’ in de 

figuur heeft geen betekenis. De depositieruimte zoals die nu in AERIUS 

wordt berekend, is de depositie ten gevolge van de hoge economische 

groei zoals opgenomen in de BR plus de helft van het effect van het 

aanvullend Rijksbeleid zoals berekend met AERIUS. 
5. Om te beoordelen of de berekende depositieruimte in een gebied ook 

daadwerkelijk beschikbaar kan worden gesteld voor nieuwe ontwikkelingen, 
vindt een ecologische toets plaats. Dit gebeurt buiten AERIUS om. Uit de 
ecologische toets kan volgen dat de werkelijk beschikbare depositieruimte 
kleiner is dan de door AERIUS berekende depositieruimte (categorie 2 
gebieden). Het deel van de depositieruimte dat op basis van de ecologische 
toets daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe ontwikkelingen, 
wordt ‘ontwikkelingsruimte’ genoemd2. Omdat de omvang van de 
ontwikkelingsruimte uit de ecologische toets en niet uit een berekening volgt, 
is deze nu niet terug te vinden in AERIUS. 

6. Op de ontwikkelingsruimte zal een correctie vooraf worden toegepast, om 
ruimte te reserveren voor alle niet-toestemmingsplichtige handelingen. De rest 
van de ontwikkelingsruimte wordt daarna beschikbaar gesteld voor alle 
handelingen die wel toestemmingsplichtig zijn. Momenteel is nog niet bekend 
hoe groot deze correctie vooraf moet zijn. 

7. Tot slot zal binnen de ontwikkelingsruimte voor de toestemmingsplichtige 
handelingen nog een verdere verdeling wordt gemaakt tussen verschillende 
soorten handelingen: 
• Handelingen binnen ‘segment 1’ (concrete projecten in de PAS),  
• Handelingen binnen de categorie ‘NLR’ (handelingen die ‘Niet Lokaal 

Relevant’ zijn volgens nog nader te bepalen criteria)  
• Handelingen in ‘segment 2’ (alle overige handelingen) 
De ruimte in depositie die nodig is voor de handelingen die NLR zijn en voor de 
handelingen die vallen binnen segment 1, wordt vooraf gereserveerd. Het 
resterende deel van de ontwikkelingsruimte wordt vrij beschikbaar gesteld 
voor alle overige handelingen (segment 2). 

 
Opgemerkt wordt dat er momenteel binnen AERIUS voor ieder N2000 gebied een 
confrontatie plaatsvindt tussen enerzijds de totale berekende, dus niet ecologisch 
getoetste depositieruimte3 en anderzijds de met AERIUS berekende totale lokale 
ontwikkelbehoefte voor dat gebied. Daarbij wordt in AERIUS geen onderscheid 
gemaakt in de behoefte van toestemmingsplichtige en niet-toestemmingsplichtige 
handelingen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de werkwijze van AERIUS.  
 

 

 
2 Opgemerkt wordt dat binnen AERIUS de term ‘(potentiële) ontwikkelingsruimte’ voorheen steeds 
gebruikt is voor het huidige begrip ‘depositieruimte’. Dat betekent dat als momenteel binnen AERIUS 
gesproken wordt over ontwikkelingsruimte, de depositieruimte bedoeld wordt en niet de 
ontwikkelingsruimte zoals nu gedefinieerd (te weten de ecologisch beschikbare depositieruimte) 
3 In AERIUS vaak nog (potentiële) ontwikkelingsruimte genoemd in plaats van depositieruimte 



 

 

 ACHTERGRONDDOCUMENT AERIUS   
 
 
 

13 

 

 
 
Figuur 2.3: Schematische weergave van samenhang beg rippen in de PAS (schema en uitleg 
onderhevig aan besluiten Regiegroep Natura 2000 en PAS) 
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3 Kader AERIUS 

3.1 Wat is AERIUS? 

AERIUS is speciaal ontworpen als instrument voor de PAS. Met behulp van AERIUS 
wordt op gebiedsniveau, per N2000 gebied, een stikstofanalyse uitgevoerd. Met 
de stikstofanalyse wordt de stikstofproblematiek in de N2000 gebieden 
gekwantificeerd, zodat de achteruitgang van habitattypen kan worden uitgesloten 
en er voldoende ruimte blijft bestaan voor economische ontwikkelingen. Op basis 
van de berekeningen met AERIUS kan worden geanalyseerd of aanvullende 
gebiedsgerichte maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie verder 
terug te dringen. Wanneer dit het geval is kunnen deze in AERIUS worden 
uitgewerkt in de vorm van een scenario en kan het effect van maatregelen worden 
doorgerekend. 
 
AERIUS maakt gebruik van een grote hoeveelheid gegevens (data) uit velerlei 
bronnen - met name gericht op stikstofemissie. De depositie wordt berekend met 
behulp van een rekenkern die zich op een centrale plaats bevindt. Bij de 
rekenkern is de data met betrekking tot emissiebronnen en gebieden verzameld. 
De rekenkern zorgt voor inzicht in de onderlinge samenhang tussen deze 
gegevens en rekent de scenario’s door. Via het internet4 kan de gebruiker 
gegevens opvragen of een eigen beleidsscenario ter vergelijking toevoegen. Een 
deel van de data wordt direct gebruikt ten behoeve van de weergave van de 
resultaten via internet. 
 
Figuur 3.1 geeft een schematisch overzicht van de opbouw en de kenmerken van 
AERIUS. 
 

 

Figuur 3.1: Kenmerken van AERIUS  
 
 

 

 
4 GebruikGoogle Chrome, Mozilla Firefox 3.5 of hoger, of Internet Explorer 8 of hoger. Voor het inloggen 
op www.aerius-app.nl/ is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Op het moment van verschijnen 
van het huidige achtergronddocument is AERIUS nog niet publiekelijk beschikbaar  
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3.2 Doel en reikwijdte van AERIUS 

Het instrument AERIUS heeft vier hoofddoelen: 
1. Inzichtelijk maken hoe de trend in de depositie in N2000 gebieden zich in 

Nederland ontwikkelt in de periode 2004-2030 (AERIUS 1) 
2. Inzichtelijk maken of de depositieruimte voldoende is voor de 

locatiespecifieke ontwikkelingsbehoefte (AERIUS 1) 
3. Het gebruik als rekeninstrument voor het vaststellen van de inpasbaarheid 

van besluiten (in ontwikkeling, AERIUS II) 
4. Het gebruik als instrument voor de monitoring (AERIUS II) 

 
Onderstaand wordt kort ingegaan op deze vier doelen. 
 

3.2.1 Trend: ontwikkeling van de depositie in Nederland 
De ontwikkeling van de depositie in de tijd wordt beïnvloed door nieuwe 
ontwikkelingen (verslechteringen in de depositie) en maatregelen (verbeteringen 
in de depositie). AERIUS brengt in beeld hoe de depositie zich in Nederland 
ontwikkelt in de periode 2004-2030, rekening houdend met zowel economische 
groei als met beleid en maatregelen. Daarbij maakt AERIUS 1 onderscheid in 
meerdere beleidsscenario’s voor de toekomstjaren: 
• Het basisscenario AERIUS, met een hoge economische groei en alleen 

vaststaand beleid. Het basisscenario AERIUS is gebaseerd op de BovenRaming 
van het PBL, de BR5 

• Het beleidsscenario ‘aanvullend Rijksbeleid’. Dit is het basisscenario AERIUS, 
aangevuld met aanvullend Rijksbeleid voor de landbouw 

• Het beleidsscenario ‘provinciaal beleid’. Dit is het scenario met aanvullend 
Rijksbeleid, verder aangevuld met provinciaal (lokaal) beleid voor de landbouw 

 
Daarnaast biedt AERIUS de mogelijkheid aan de gebruiker om eigen 
gebruikersscenario’s door te rekenen. 
 

3.2.2 Ontwikkelingen: ruimte en behoefte 
Met de PAS wordt ruimte geboden aan (nieuwe) economische ontwikkelingen, ook 
al leiden die ontwikkelingen tot een extra depositie. De totale ruimte die in de PAS 
in principe wordt geboden voor nieuwe ontwikkelingen (mits ecologisch 
verantwoord) wordt de depositieruimte genoemd. Deze wordt berekend met 
AERIUS.  
 
Het creëren van depositieruimte is mogelijk omdat in de PAS maatregelen zijn 
geborgd waarmee de verslechteringen in de depositie door de nieuwe 
ontwikkelingen worden gemitigeerd. Hierdoor blijft de depositie netto dalen. De 
noodzakelijke dalende trend in depositie is daarmee gegarandeerd, ook als alle 
depositieruimte gebruikt wordt. Daarnaast wordt depositieruimte pas definitief als 
beschikbare ontwikkelingsruimte beschouwd als uit de ecologische beoordeling 
blijkt dat dit – in combinatie met eventuele herstelmaatregelen - acceptabel is. 
Daarmee wordt geborgd dat het toekennen van depositieruimte niet ten koste 
gaat van onacceptabele schade aan de natuur, geredeneerd vanuit de 
instandhoudingdoelstellingen. 
 
AERIUS1 wordt gebruikt om voor ieder gebied de omvang van de depositieruimte 
te berekenen. In kader 1 wordt toegelicht op welke wijze dit gebeurt.  Het is een 
keuze die gemaakt is binnen de PAS om op deze wijze depositieruimte te bepalen 

 

 
5 Het basisscenario AERIUS gaat uit van dezelfde emissieontwikkeling (daling) in de tijd als de BR, 
gebaseerd op hoge economische groei en vaststaand beleid, maar wijkt wat betreft gebruik van de 
absolute emissies op een aantal punten af van de BR. Het grootste verschil zit bij stallen. In tegenstelling 
tot de BR gaat AERIUS (waar beschikbaar) uit van vergunde emissies voor stallen en niet van feitelijke 
emissies. Dit betekent dat de absolute emissies in het AERIUS basisscenario hoger zijn dan in de BR. 
Daarnaast worden de emissies van wegverkeer in het basisscenario AERIUS anders bepaald dan in de 
BR en vinden nog enkele andere correcties plaats. In hoofdstuk 5 en 6 wordt het basisscenario AERIUS 
nader uitgewerkt en toegelicht. 
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(zie ook hoofdstuk 2, ‘randvoorwaarden vanuit de PAS’). Bij deze bestuurlijke 
ambitie is de verwachte depositiedaling over twintig jaar gemiddeld over alle 
gebieden circa 15,5%.  
 
Uit de ecologische beoordeling blijkt of de door AERIUS berekende depositieruimte 
ook daadwerkelijk beschikbaar kan worden gesteld als ontwikkelingsruimte (zie 
kader 2). 
 
Kader1 

Bepalen depositieruimte 
De depositieruimte wordt in AERIUS berekend op basis van vaste, vooraf 
afgesproken uitgangspunten. Depositieruimte ontstaat binnen AERIUS door: 
1. Het invullen van de verwachte hoge economische groei (gemiddeld 2,5%) 
waarmee het PBL rekening heeft gehouden bij het berekenen van de 
veranderingen in stikstofemissie in de BovenRaming (BR).  
2. Het gebruiken van de helft van de extra daling die bereikt wordt door de 
aanvullende Rijksmaatregelen voor de landbouw. 

 
Kader2 

Ecologische context bij beschikbaar stellen van depositieruimte 
De in AERIUS berekende depositieruimte wordt vergeleken met de 
gebiedskenmerken in de beheerplannen. In de beheerplannen worden de 
aanwezige habitattypen volgens verschillende beoordelingsklassen6 beoordeeld. 
Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de totale depositie in het 
gebied in combinatie met de mogelijke inzet van effectgerichte maatregelen. Op 
basis van het oordeel voor het meest gevoelige habitattype wordt een klasse 
toegekend aan het gebied. Afhankelijk van de klasse kan de berekende 
depositieruimte wel of niet geheel worden benut. Het deel van de depositieruimte 
dat uiteindelijk beschikbaar kan worden gesteld wordt de ontwikkelingsruimte 
genoemd. 
 
Als voor een bepaald gebied de depositieruimte berekend is, vergelijkt AERIUS 
deze met de verwachte totale lokale ontwikkelbehoefte. Is de berekende 
depositieruimte voldoende om aan alle verwachte ontwikkelingen ruimte te 
bieden? Bij die confrontatie wordt in AERIUS onderscheid gemaakt in gebieden 
met een evenwicht, overschot of tekort aan ruimte: 
• Een evenwicht betekent dat de berekende depositieruimte maximaal 10% 

afwijkt van de berekende totale ontwikkelbehoefte. Er worden dan geen 
knelpunten verwacht en alle ontwikkelbehoefte mag worden gerealiseerd (mits 
ecologisch verantwoord). Vanwege de marge van 10% kan in deze situatie de 
totale depositie hoger uitkomen dan berekend.  

• Een overschot betekent dat de berekende depositieruimte meer dan 10% 
hoger is dan de berekende ontwikkelbehoefte. Er is dus een overschot aan 
ruimte. Er worden in dit geval geen knelpunten verwacht, alle 
ontwikkelbehoefte mag worden gerealiseerd (mits ecologisch verantwoord) en 
de totale depositie zal dan lager uitkomen dan berekend. 

• Een tekort betekent dat de berekende depositieruimte meer dan 10% lager is 
dan de berekende ontwikkelbehoefte. Er is dus een tekort aan ruimte. Er 
worden in dit geval knelpunten verwacht en niet alle ontwikkelbehoefte kan 
worden gerealiseerd. Als dit toch gebeurt, wordt de depositie hoger dan 
berekend. 

 
De totale lokale ontwikkelbehoefte wordt berekend in AERIUS door uit te gaan van 
een hoge generieke economische groei conform de BR en door tevens rekening te 
houden met concrete lokale plannen en projecten. Daarnaast wordt bij het 
bepalen van de totale ontwikkelbehoefte rekening gehouden met realisatie van 
MIRT-projecten en met het opvullen van milieuvergunningen voor landbouw. In 
paragraaf 3.3 over de werkwijze van AERIUS wordt hier in meer detail op 
ingegaan. 
 

 
6 Het Voorlopig Programma Stikstof, 28 juni 2010  
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3.2.3 Besluitvorming: rekeninstrument voor vergunningverlening 
Ten behoeve van de besluitvorming wordt AERIUS II ontwikkeld. Met AERIUS II 
zal de gebruiker, aanvrager, vergunningverlener of geïnteresseerde straks op 
eenvoudige wijze het effect van een project of plan op de stikstofdepositie kunnen 
bepalen. Hiermee kan AERIUS II ingezet worden voor het aanvragen en toetsen 
van vergunningen binnen de bestaande wetgeving, convenanten en kaders. 
AERIUS II is nog in ontwikkeling. Het achtergronddocument is daarom in de 
huidige vorm gericht op AERIUS 1. 
 

3.2.4 Monitoring 
AERIUS II zal te zijner tijd ook worden ontwikkeld als instrument voor de 
monitoring, zodat inzicht blijft bestaan in de werkelijke ontwikkeling van de 
stikstofdepositie. Op die manier kan in de gaten worden gehouden of er 
bijvoorbeeld aanvullend beleid nodig is, als de depositie bijvoorbeeld minder snel 
daalt dan waar nu vanuit wordt gegaan, of dat er juist meevallers zijn. Omdat 
AERIUS II nog in ontwikkeling is, wordt in het achtergronddocument daarom 
verder niet ingegaan op het doel van de monitoring. 

3.3 Werkwijze AERIUS 1 op hoofdlijnen 

Onderstaand wordt de algemene werkwijze toegelicht die AERIUS 1 hanteert om 
de genoemde doelstellingen van AERIUS te realiseren. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in de volgende stappen binnen AERIUS: 
• Bepalen trend 
• Bepalen depositieruimte 
• Bepalen ontwikkelbehoefte 
 

3.3.1 Bepalen trend 
AERIUS maakt de trend in depositie in de periode 2004-2030 inzichtelijk. 
Onderstaand wordt de daarbij gehanteerde werkwijze toegelicht. 
 
Depositie in het jaar 2004 

AERIUS brengt de stikstofdepositie in Nederland in 2004 in kaart op basis van 
beschikbare generieke gegevens op 1x1 km-vak niveau. Deze depositie geldt als 
startpunt voor de trend die wordt weergegeven voor de periode 2004-2030. De 
keuze voor 2004 als startpunt van de trend is gemaakt omdat op 7 december 
2004 de communautaire lijst van gebieden is vastgesteld (aanmelding gebieden 
door lidstaten). 
 
Met AERIUS worden geen eigen depositieberekeningen uitgevoerd voor 2004. 
Voor 2004 zijn ook geen standaard depositiekaarten voor Nederland beschikbaar. 
De depositie in 2004 is daarom ten behoeve van AERIUS door het RIVM bepaald 
door de basis depositiekaarten voor het jaar 2009 uit de GCN-ronde20127 te 
schalen op basis van het verschil in NOx- en NH3-emissies tussen 2004 en 2009. 
Bij het schalen van de emissies heeft het RIVM een drietal gebieden 
onderscheiden: Nederland, buitenland en ‘rest van de Noordzee’: 
• Nederland: Voor de berekeningen van de GCN-ronde2012 zijn de emissies van 

NOx en NH3 in doelgroepsectoren opgedeeld. Op basis van informatie uit de 
emissieregistratie zijn per sector de emissietotalen voor 2009 en 2004 
verkregen, waarmee vervolgens per sector een schaalfactor is bepaald die op 
de GDN van 2009 is toegepast. 

 

 
7 Jaarlijks worden de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN-kaarten) en de Grootschalige 
Depositiekaarten Nederland (GDN-kaarten) vastgesteld en geactualiseerd. Met de GCN-ronde2012 wordt 
gedoeld op alle achterliggende gegevens die horen bij de GCN- én GDN-kaarten die in 2012 zijn 
vrijgegeven. De huidige versie van AERIUS 1.5 is grotendeels gebaseerd op de meest actuele gegevens 
uit 2012 (GCN-ronde2012), maar de depositie voor 2004 is nog gebaseerd op de gegevens uit 2011 
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• Buitenland: De schaalfactoren voor het buitenland zijn door het RIVM bepaald 
aan de hand van informatie op basis van landtotalen uit de 
EMEP/CEIP/Webdabdatabase8. 

• Rest van de Noordzee: De schaalfactor voor dit deelgebied is afgeleid van het 
emissietotaal uit de AIS9database voor het jaar 2008, waarbij het RIVM een 
correctie heeft doorgevoerd voor het langzamer varen van de schepen in 2008 
in verband met de crisis. Hierop is dan de trend van de Webdab-emissies 
2004-2008 toegepast. 

 
De aldus door het RIVM opgeleverde depositiegegevens voor 2004 zijn in AERIUS 
nog gecorrigeerd voor de sector landbouw. Dit is gedaan om bij de door het RIVM 
gehanteerde emissiegegevens niet wordt uitgegaan van vergunde maar feitelijke 
landbouwemissies, terwijl AERIUS waar mogelijk landbouwbronnen doorrekent op 
basis van vergunde emissies. Een correctie is daarom nodig om de vergelijking 
tussen 2004 en de overige jaren zuiver te houden. In hoofdstuk 6 wordt de wijze 
van correctie nader toegelicht. 
 
Depositie in het jaar 2010 en 2012 

AERIUS bepaalt de totale stikstofdepositie in Nederland in het basisjaar 2010 op 
receptoren binnen en vlak rondom N2000 gebieden. Iedere receptor staat voor 
een hexagoon met een oppervlakte van 1 hectare. Het jaar 2010 geldt als 
benadering voor de ‘huidige situatie’.   
 
Bij het bepalen van de totale depositie in 2010 houdt AERIUS rekening met de 
bijdrage van alle emissiebronnen in dat jaar. Een deel van de emissiebronnen 
rekent AERIUS zelf door op hexagoonniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
“eigen” invoerbestanden. Dit worden de ‘beïnvloedbare bronnen’ genoemd. De 
depositiebijdrage van de overige emissiebronnen en de achtergronddepositie 
wordt gebaseerd op de onderliggende gegevens van de GDN (bij AERIUS 1.5 op 
basis van GCN-ronde2012) en is dus beschikbaar op 1x1 km-vak niveau. Dit 
worden de ‘niet beïnvloedbare bronnen’ genoemd.  
 
Om beter inzicht te krijgen in de huidige situatie, die inmiddels gelijk is aan 2012, 
is het jaar 2012 in AERIUS 1.5 opgenomen. De depositie in 2012 is doormiddel 
lineaire interpolatie tussen 2010 en 2015 bepaald.  
 
In hoofdstuk 5 over de emissiebronnen wordt nader ingegaan op het verschil 
tussen niet beïnvloedbare en beïnvloedbare bronnen. In dit hoofdstuk is ook terug 
te vinden welke inputgegevens zijn gebruikt bij de beïnvloedbare bronnen en 
welke bewerkingen op deze gegevens zijn uitgevoerd om te komen tot 
invoerbestanden. Hoofdstuk 6 gaat in op de wijze van rekenen in AERIUS. 
 
Depositie in toekomstjaren (2018, 2024 en 2030) voor het basisscenario AERIUS 

AERIUS bepaalt op eenzelfde wijze als voor het jaar 2010 de depositie in 2018, 
2024 en 2030 voor het basisscenario AERIUS (hoge economische groei en 
vaststaand beleid). Voor de beïnvloedbare bronnen wordt gebruik gemaakt van 
hetzelfde bronnenbestand dat wordt gebruikt voor het basisjaar 2010. De emissies 
van de bronnen in dit bestand worden - evenals de depositiebijdragen van de niet 
beïnvloedbare bronnen - geschaald op basis van de emissieontwikkeling per 
(sub)sector waar in de BR van het PBL vanuit wordt gegaan. Op die manier wordt 
rekening gehouden met het (netto) effect van het vaststaande beleid en hoge 
economische groei op de emissies. In hoofdstuk 5 is terug te vinden op welke 
wijze deze schaling bij de beïnvloedbare bronnen plaatsvindt. 
 
Depositie in toekomstjaren (2018, 2024 en 2030) voor de aanvullende scenario’s 
AERIUS bepaalt ook de depositie in 2018, 2024 en 2030 voor de benoemde 
scenario’s met aanvullend beleid. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
volgende maatregelen: 

 

 
8http://www.ceip.at/emission-data-webdab/emissions-as-used-in-emep-models/ 
9 AIS: Automatic Identification System 
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• Aanvullend Rijksbeleid (landbouw) 
o Er wordt rekening gehouden met een geleidelijke vervanging van 

stallen vanaf het jaar 2014 als gevolg van actualisatie van de 
AmvB huisvesting, door de emissie van alle stallen vanaf 2014 
geleidelijk te laten afnemen ten opzichte van het basisscenario 
AERIUS. 

o Er wordt rekening gehouden met 5 kton minder emissie ten 
gevolge van betere aanwendingsmethoden voor de mest en door 
voer- en managementmaatregelen, door te bepalen wat het effect 
is van 5 kton minder emissie aan mestaanwending op de depositie 
(ten opzichte van het basisscenario AERIUS). 

• Aanvullend provinciaal beleid (landbouw): enkele provincies hebben aanvullend 
beleid dat leidt tot een extra daling van de stikstofemissies door stallen. In 
AERIUS wordt dit berekend door het hanteren van aangepaste emissiefactoren, 
afhankelijk van het provinciale beleid en aanvullend op het aanvullend 
Rijksbeleid. 

• Gebruikerscenario’s: het gebruikersscenario binnen AERIUS dient om de 
gevolgen te berekenen van kleinschalige, lokale maatregelen die gebruikers 
zelf definiëren, die niet standaard in de PAS zijn opgenomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het lokaal afdwingen van het verlagen van de 
(drijf)mestgift, het verplaatsen van activiteiten of het afromen van 
emissierechten bij bedrijfsaanpassingen. 

 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beleidskeuzes die ten 
grondslag liggen aan de toekomstscenario’s. In hoofdstuk 5 is terug te vinden op 
welke wijze de effecten van het beleid concreet zijn doorgevoerd in de gebruikte 
invoerbestanden.  
 

3.3.1 Bepalen depositieruimte 
De depositieruimte in AERIUS is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is de 
ruimte (in depositie) die nodig is om een hoge generieke economische groei zoals 
opgenomen in het BR-scenario (op basis van feitelijk gebruik) te kunnen 
realiseren. Milieuvergunning gegevens worden hierbij niet meegenomen. Het 
andere deel bestaat uit de helft van het effect van het aanvullende Rijksbeleid 
zoals berekend door AERIUS. Dit wordt als extra depositieruimte toegekend.  
• De depositieruimte ten behoeve van de hoge economische groei wordt bepaald 

door de depositie behorende bij het BR-scenario van het PBL te vergelijken 
met de depositie in een extra berekend scenario met 0% economische groei. 
Dit extra scenario is niet opgenomen in AERIUS, maar los bepaald. Het ‘0%-
scenario’ wordt de POR genoemd (PAS-OnderRaming). De POR is bepaald door 
te extrapoleren van de depositie op basis van de BovenRaming van het PBL 
(2,5% economische groei) en de OnderRaming van het PBL (0,9% 
economische groei). De POR is alleen beschikbaar op 1x1 km-vak niveau en 
daarom is de depositieruimte ten behoeve van de economische groei ook 
alleen op 1x1 km-vak niveau beschikbaar. 

• De depositieruimte ten gevolge van het aanvullende Rijksbeleid is wel 
beschikbaar op hexagoonniveau. Deze wordt bepaald door per hexagoon de 
helft van het verschil in depositie tussen het basisscenario AERIUS en het 
scenario met aanvullend Rijksbeleid te nemen.  

 

In figuur 3.2 staat een voorbeeld weergegeven van het ontstaan van de 
depositieruimte in AERIUS. Het volgende is in de figuur te zien: 
• Indien wordt uitgegaan van het basisscenario AERIUS (alleen het vaststaand 

beleid en een hoge economische groei) neemt de depositie in het voorbeeld af 
van circa 1100 mol/ha/jr in 2010 naar circa 940 mol/ha/jr in 2030 (de 
gestippelde lijn). 

• In het basisscenario AERIUS is onder andere rekening gehouden met de 
bijdrage van nieuwe economische ontwikkelingen (het paarse gedeelte in de 
grafiek). Oftewel, zonder economische groei zou de depositie in dit gebied 
circa 70 mol/ha/jr lager uitkomen (omvang donkerpaarse deel). Dit 
donkerpaarse gedeelte is het eerste deel van de depositieruimte: de ruimte 
die generiek nodig is en verwacht wordt om een hoge economische groei te 
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kunnen realiseren. In figuur 2.2 in het vorige hoofdstuk is dit deel van de 
depositieruimte ook weergegeven. 

• Het aanvullend Rijksbeleid zorgt in dit voorbeeld voor een extra daling van 
circa 90 mol/ha/jr. De helft van deze daling wordt gereserveerd als extra 
depositieruimte (het lichtpaarse gedeelte). De andere helft wordt gebruikt om 
de natuurdoelen sneller te halen (het groene gedeelte). 

• Dit leidt ertoe dat als wordt uitgegaan van het scenario met aanvullend 
Rijksbeleid en alle depositieruimte wordt ook daadwerkelijk opgevuld door 
nieuwe activiteiten, de depositie zal dalen van circa 1100 mol/ha/jr in 2010 
naar circa 900 mol/ha/jr in 2030 (de zwarte lijn). Dit is de daling waar binnen 
de PAS vanuit wordt gegaan en die is gebruikt bij de ecologische 
onderbouwing. 

 
Opgemerkt wordt dat in dit voorbeeld geen sprake is van aanvullend provinciaal 
beleid. Indien dit wel aanwezig is, zal de totale depositie nog extra dalen. Deze 
extra daling wordt niet omgezet in depositieruimte, maar komt ten goede aan de 
natuur. Dit betekent feitelijk dat het groene blokje bovenin de figuur (aanvullend 
beleid, natuur) groter wordt. De zwarte lijn komt dan lager te liggen, de 
depositieruimte blijft gelijk en het gedeelte ‘resterende depositie’ wordt kleiner. 
 
 

 

Figuur 3.2: Depositieruimte als onderdeel van de to tale depositieontwikkeling 
 

3.3.1 Bepalen ontwikkelbehoefte 
De totale ontwikkelbehoefte in AERIUS is de depositie die het gevolg zal zijn van 
de verwachte ontwikkelingen en projecten in de toekomst, met andere woorden, 
de gewenste omvang voor alle economische ontwikkelingen. De ontwikkelbehoefte 
wordt in AERIUS momenteel in drie stappen bepaald: 
 
1. Uitgangspunt is de totale generieke ontwikkelbehoefte voor een sector, die het 

gevolg is van een hoge economische groei in de sector. Oftewel, de generieke 
ontwikkelbehoefte voor een sector geeft aan wat er (in termen van depositie) 
nodig is om een hoge economische groei in die sector te kunnen realiseren. 
De generieke behoefte wordt weegegeven op 1x1 km-vak niveau. 

2. Vervolgens wordt in AERIUS de totale generieke ontwikkelbehoefte per km-
vak en per sector lokaal nader gespecificeerd, door een splitsing te maken 
tussen de bijdrage van concrete projecten in een sector en de verwachte 
behoefte van nog niet nader gespecificeerde ontwikkelingen en projecten in 
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die sector. Dit leidt tot een totale, lokale ontwikkelbehoefte per sector, op 
hexagoonniveau. 

3. Tot slot wordt bij de aldus bepaalde totale lokale ontwikkelbehoefte voor alle 
sectoren samen de bijdrage van MIRT-projecten voor wegverkeer en het 
opvullen van milieuvergunningen voor de landbouw los opgeteld. 

 
 
Stap 1: Bepalen generieke ontwikkelbehoefte per sector 

De generieke ontwikkelbehoefte voor een sector wordt in AERIUS berekend door 
uit te gaan van het verschil tussen de BR en de POR voor die sector en is daarom 
beschikbaar op 1 x 1 km-vak niveau. De generieke ontwikkelbehoefte voor een 
sector wordt dus op een zelfde wijze bepaald als de depositieruimte voor 
economische groei, die voor alle sectoren samen geldt. Specifiek voor stallen 
betekent deze aanpak dat bij de generieke ontwikkelbehoefte géén rekening wordt 
gehouden met het specifiek opvullen van milieuvergunningen (immers dit zit niet 
opgenomen in de economische groei in de BR).  
 
Let op: voor de sector ‘natuurlijke/onverklaarde depositie’ wordt momenteel geen 

ontwikkelbehoefte berekend in AERIUS. Bij de totale generieke ontwikkelbehoefte 

van alle sectoren samen wordt daarom ook geen rekening gehouden met de 

ontwikkeling in natuurlijke/onverklaarde depositie. Echter, bij het bepalen van de 

totale depositieruimte voor economische groei, is wel rekening gehouden met een 

toename in de ‘natuurlijke/onverklaarde depositie’. Dit betekent dat als de totale 

generieke ontwikkelbehoefte van alle beschouwde sectoren samen vergeleken 

wordt met de totale depositieruimte ten behoeve van de economische groei, er 

een overschot aan ruimte kan ontstaan. 

 
Stap 2: lokaal specificeren van de generieke ontwikkelbehoefte voor een sector 

De generieke ontwikkelbehoefte voor een sector wordt binnen AERIUS lokaal 
nader gespecificeerd, door rekening te houden met de bijdrage van concrete 
projecten. De bijdrage van concrete projecten binnen een bepaalde sector wordt 
in AERIUS berekend op hexagoonniveau, op basis van concrete projectgegevens. 
De verwachte behoefte voor nog niet gespecificeerde ontwikkelingen binnen de 
sector wordt bepaald door uit te gaan van de generieke ontwikkelbehoefte voor de 
sector en deze te corrigeren voor de berekende bijdrage van de concrete 
projecten. Stapsgewijs gaat dit als volgt: 
1. De bijdrage van alle concrete projecten voor een sector waarvan de gegevens 

zijn aangeleverd, wordt berekend op hexagoonniveau én op km-vak niveau 
(midden van het km-vak). 

2. De aldus berekende bijdrage voor concrete projecten op km-vak niveau wordt 
afgetrokken van de generieke ontwikkelbehoefte op dat km-vak die geldt voor 
die sector. Wat overblijft, is de generieke behoefte die voor dat km-vak nog 
wordt verwacht voor nog niet concrete projecten en ontwikkelingen binnen de 
sector. 

3. De totale lokale ontwikkelbehoefte voor de sector op een specifiek hexagoon 
wordt vervolgens bepaald door de lokaal berekende bijdrage van concrete 
projecten op het hexagoon (1) op te tellen bij de generieke ontwikkelbehoefte 
voor de nog niet concrete projecten op het betreffende km-vak (2). 

 
Onderstaande figuur 3.3 illustreert de werkwijze. In vak A is te zien wat de 
generieke ontwikkelbehoefte is voor een bepaalde sector, op km-vak niveau. Dit is 
de generieke behoefte die hoort bij een hoge economische groei. Vak B laat zien 
wat op km-vak niveau de berekende bijdrage van de aangeleverde concrete 
projecten is binnen de sector. Vak C toont de berekende bijdrage van dezelfde 
concrete projecten, maar dan berekend op hexagoonniveau. Vak D is de totale, 
lokaal bepaalde ontwikkelbehoefte voor de sector, op hexagoonniveau, berekend 
als de som van (A-B)+C.  
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Figuur 3.3: Berekenen van de lokale ontwikkelbehoef te voor een sector 

 

Afspraak binnen de PAS: de ‘50%-regel’ 
Bij het berekenen van de lokale ontwikkelbehoefte voor een sector in AERIUS 
wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde ’50%-regel’. Deze regel dient om te 
voorkomen dat er bij het vaststellen van de ontwikkelbehoefte op hexagoonniveau 
geen of te weinig rekening wordt gehouden met nog niet-concrete projecten en 
ontwikkelingen in een sector, omdat de behoefte van de wel concrete projecten de 
totale verwachte behoefte die voor dat km-vak en voor die sector geldt al 
‘opmaakt’.  
 
De regel houdt in dat bij het vaststellen van de PAS minimaal 50% van de  
generieke ontwikkelbehoefte op een km-vak blijft ‘openstaan’ als verwachte 
behoefte voor nog niet concrete projecten en ontwikkelingen binnen de sector. 
Met andere woorden, op een bepaald hexagoon wordt hooguit de helft van de 
totale generieke behoefte op het km-vak vervangen door de lokaal berekende 
behoefte op het hexagoon. 
 
Het kader geeft twee rekenvoorbeelden om te illustreren hoe de lokale 
ontwikkelbehoefte voor een sector wordt bepaald en hoe de 50%-regel daarbij 
werkt. 
 

Rekenvoorbeelden bepalen lokale ontwikkelbehoefte voor een sector 
 
Voorbeeld 1 

Op een bepaald km-vak is de generieke ontwikkelbehoefte voor een bepaalde 
sector 10 mol/ha/jaar. Dit is gelijk aan de depositieruimte die nodig is om binnen 
die sector een hoge economische groei te kunnen realiseren. Met AERIUS wordt 
nu berekend dat de bijdrage van de concrete projecten voor die sector op het 
betreffende km-vak 4 mol/ha/jaar is. Dat betekent dat de behoefte voor nog niet 
concrete projecten voor het hele km-vak nog 6 mol/ha/jaar bedraagt (10-4). Dit 
is meer dan de helft van het totaal van 10, dus de 50%-regel hoeft niet toegepast 
te worden. 
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Tevens wordt de bijdrage van de concrete projecten in dit voorbeeld ook op 3 
hexagonen berekend. Op hexagoon 1 is de bijdrage 3 mol/ha/jaar, op hexagoon 2 
is de bijdrage 4 mol/ha/jaar en op hexagoon 3 is de bijdrage 5 mol/ha/jaar. De 
totale lokale ontwikkelbehoefte voor de sector wordt nu: 
 
Hexagoon 1: 6+3=9 mol/ha/jaar 
Hexagoon 2: 6+4=10 mol/ha/jaar 
Hexagoon 3: 6+5=11 mol/ha/jaar 
 
Te zien is dat op sommige hexagonen de totale lokale ontwikkelbehoefte lager kan 
zijn dan de generieke behoefte voor die sector, terwijl de behoefte op andere 
hexagonen juist hoger is. 
 
Rekenvoorbeeld 2 

Op een bepaald km-vak is de totale, generieke ontwikkelbehoefte voor een 
bepaalde sector 10 mol/ha/jaar. Met AERIUS wordt nu berekend dat de bijdrage 
van de concrete projecten voor die sector op het betreffende km-vak 
8 mol/ha/jaar is. Dat betekent dat de behoefte voor nog niet concrete projecten 
voor het hele km-vak nog 2 mol/ha/jaar zou bedragen (10-8). Echter, de 50%-
regel dicteert dat minimaal de helft van de totale generieke behoefte op km-vak 
gereserveerd blijft voor niet-concrete projecten binnen de sector. In dit geval 
wordt de behoefte voor nog niet concrete projecten binnen de sector daarom op 5 
mol/ha/jaar gezet. 
 
De bijdrage van de concrete projecten wordt in dit voorbeeld ook op 3 hexagonen 
berekend. Op hexagoon 1 is de bijdrage 7 mol/ha/jaar, op hexagoon 2 is de 
bijdrage 8 mol/ha/jaar en op hexagoon 3 is de bijdrage 9 mol/ha/jaar. De totale 
lokale ontwikkelbehoefte wordt nu: 
 
Hexagoon 1: 5+7=12 mol/ha/jaar 
Hexagoon 2: 5+8=13 mol/ha/jaar 
Hexagoon 3: 5+9=14 mol/ha/jaar 
 
Te zien is dat in dit geval, door toepassing van de 50%-regel, de totale lokale 
ontwikkelbehoefte voor deze sector op alle hexagonen hoger is dan de totale 
generieke behoefte voor het betreffende km-vak.  
 

 
Stap 3: Optellen bijdrage MIRT-projecten en opvullen vergunningen 

Als op bovenstaande wijze de lokale ontwikkelbehoefte per sector is bepaald, 
wordt nog een laatste stap genomen om te komen tot de totale lokale 
ontwikkelbehoefte voor een gebied. Bij deze laatste stap wordt de depositie die 
het gevolg zal zijn van het opvullen van alle milieuvergunningen voor de stallen en 
van het realiseren van MIRT-projecten voor wegverkeer10 los berekend en 
opgeteld bij de reeds berekende lokale ontwikkelbehoefte voor alle sectoren 
samen. In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe de losse berekening voor MIRT en 
opvullen vergunningen plaatsvindt. 
 
Deze laatste optelsom leidt tot de uiteindelijke totale lokale ontwikkelbehoefte 
voor een gebied die AERIUS weergeeft en vergelijkt met de berekende totale 
depositieruimte, om te beoordelen of er wel of niet sprake is van een evenwicht. 
 
Let op: omdat het opvullen van milieuvergunningen voor de stallen in de 

landbouw niet is meegenomen bij het bepalen van de depositieruimte en de 

generieke totale ontwikkelbehoefte, leidt deze aanpak ertoe dat in 

landbouwgebieden eigenlijk altijd aanvullend Rijksbeleid nodig is om voldoende 

depositieruimte te creëren om aan de behoefte te kunnen voldoen.  

 

 

10 Overige MIRT-projecten zijn opgenomen als concrete projecten en dus al beschouwd bij 
stap 2. Zie ook hoofdstuk 5 (concrete projecten) 
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3.5 Betrouwbaarheid AERIUS 

AERIUS is ontworpen om de depositietrend te analyseren voor habitattypen 
binnen N2000 gebieden. Bij modelinstrumenten zoals AERIUS zijn onzekerheden 
onvermijdelijk. De belangrijkste onzekerheden zitten in de onzekerheden van het 
model zelf en in de betrouwbaarheid van de invoergegevens (brongegevens). 
 

3.5.1 Modelonzekerheden 
Het model AERIUS rekent volgens de best beschikbare wetenschappelijke 
inzichten, maar desondanks is de modelonzekerheid groot. Het is van belang 
onderscheid te maken tussen onzekerheid in de berekende absolute 
depositiewaarden en onzekerheid in berekende veranderingen of relatieve 
bijdragen van deposities. De berekende absolute depositiewaarden kunnen enkele 
tientallen procenten afwijken van de werkelijke depositie. Deze onzekerheden zijn 
inherent aan het gebruikte model en de onzekerheid in de invoergegevens. De 
modelonzekerheden spelen echter een minder grote rol zolang niet zozeer naar de 
absolute depositie wordt gekeken, maar naar de verschillen in depositie tussen 
verschillende jaren of scenario’s. De onzekerheid in de onderlinge verschillen is 
namelijk veel kleiner dan de onzekerheid in de absolute waarden, omdat 
systematische fouten tegen elkaar wegvallen. AERIUS wordt vooral gebruikt om 
de trend in de tijd en het effect van beleid inzichtelijk te maken. Voor deze 
doeleinden zijn de onzekerheden in de absolute waarden minder relevant. 
 

3.5.2 Onzekerheid invoergegevens 
De betrouwbaarheid van de rekenresultaten wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de betrouwbaarheid van de invoergegevens (brongegevens). 
Als het gaat om het vaststellen van de (ontwikkeling in de) relatieve bijdrage van 
doelgroepen en individuele bronnen aan de depositie op een specifieke locatie, is 
er betrouwbaarheidswinst te halen door het beschikbaar krijgen van betere 
emissie-broninformatie11 en andere broninformatie. De te halen 
betrouwbaarheidswinst geldt tevens voor de absolute depositiewaarde. Dit komt 
omdat de relatieve bijdrage van doelgroepen grotendeels wordt bepaald door de 
onzekerheden in broneigenschappen en in mindere mate door de wijze van 
verspreiding- en depositieberekening. AERIUS maakt gebruik van beschikbare 
brongegevens op een zo hoog mogelijk detail- en schaalniveau, met name voor de 
emissiebronnen die dicht bij de N2000 gebieden liggen. In AERIUS is indien 
mogelijk gedetailleerdere informatie opgenomen dan in de GCN-GDN kaarten, 
waardoor de informatie specifieker is in de directe omgeving.  
 

3.6 Versies van AERIUS 

Binnen AERIUS is er onderscheid tussen AERIUS 1 en AERIUS II. 
• AERIUS 1 is het beleidsondersteunende rekeninstrument dat wordt gebruikt bij 

de verschillende fasen die leiden tot het tot stand komen van het definitief 
PAS-programma. In de laatste fase van de PAS (fase IV) worden de 
uitgewerkte scenario’s in een bestuurlijk traject gebracht om uiteindelijk tot 
een sluitende PAS te komen. 

• AERIUS II is het rekeninstrument dat zal worden gebruikt ten behoeve van 
vergunningverlening, zodra de definitieve PAS is vastgesteld. AERIUS II zal in 
te zetten zijn in zowel de aanvraag- als de beoordelingsprocedure en worden 
geïmplementeerd bij provincies. AERIUS II zal ook ten behoeve van de 
monitoring worden ingezet. 

 

3.6.1 AERIUS 1 
Onderstaande tabel 3.1 geeft een overzicht van de verschillende AERIUS 1- 
versies. In bijlage 1 zijn de bijbehorende vrijgaverapporten opgenomen met 

 

 
11 Van Pul, A., 2011, Toelichting Depositieberekeningen AERIUS 
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details van elke release. Deze zijn ook beschikbaar op 
http://pas.natura2000.nl/pages/vrijgaveberichten.aspx.  
 
De meest actuele versie van AERIUS is AERIUS 1.5. In bijlage 21 is de issuelijst 
van release 1.5 weergegeven. 
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Tabel 3.1 Overzicht releases AERIUS 1 
Versie Datum Belangrijkste wijzigingen 

1.0 April 2011 Eerste release voor fase III 

1.1 Juni 2011 

Standaardrapportages  

• Standaardrapportages voor fase III beschikbaar  

• Toevoegen van nieuwe bronnen ivm ontwikkelbehoefte mogelijk  

• Verbeterde implementatie provinciaal beleid NB en L  

• Verbetering BVB bestanden, en habitattypekaarten  

• - Technische verbeteringen (refactoring)  

1.2 Juli 2011 

Ontwikkelbehoefte  

• Uitbreiding standaardrapportages voor fase III  

• Verbetering BVB bestanden, en habitattypekaarten  

• Projecten met ontwikkelbehoefte toegevoegd  

• Uitbreiding sectoren  

• - Technische verbeteringen (refactoring)  

1.3 
September 

2011 

Actualisatie en informatiebalk  

• Verbetering implementatie provinciaal beleid NB, U en GLD  

• Uitbreiding lijst projecten met ontwikkelbehoefte  

• Actualisatie hoofdwegennet  

• Verbetering BVB bestanden, en habitattypekaarten  

• Informatiebalk in gebruikersschermen  

• Uitbreiding sectoren  

• - Technische verbeteringen (refactoring en uitbreiding)  

1.4 
Februari 

2012 

Rijksbeleid, GLD en actualisatie  

• Verwerking nieuwe afspraken rijksbeleid  

• Verbetering provinciaalbeleid GLD  

• Actualisatie BVB, HT-kaarten en projecten met ontwikkelbehoefte,  

• Uitbreiding sectoren  

• kenschetsen, standaardrapportages in AERIUS beschikbaar  

• - Technische verbeteringen (uitbreiding)  

1.5 
September 

2012 

GCN/GDN 2012  

• Actualisatie emissie- en depositiegegevens GCN/GDN 2012  

• Actualisatie HT-kaarten (inclusief aanpassing KWD)  

• Uitbreiding sectoren  

• Invoeren van duinengatcorrectie 

• Technische verbeteringen  

 

3.6.2 AERIUS II 
Het rekeninstrument dat zal worden gebruikt bij de besluitvorming is AERIUS II. 
De applicatie zal functionaliteit bevatten voor: 
• Modellering stikstofdepositie; 
• Bepalen depositieruimte en ontwikkelbehoefte; 
• Reservering en toekenning van ontwikkelingsruimte; 
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• Vergunningregistratie; 
• Monitoring; 
• Beleidsstudies; 
• Projectverkenningen. 
 
De ontwikkeling van AERIUS II is opgedeeld is drie stukken: 
• AERIUS II.0 betreft de “calculator” waarbij de nadruk ligt op de aanvrager 
• AERIUS II.1 bevat tevens de registratie omtrent ontwikkelingsruimte 
• AERIUS II.2 is een applicatie die bruikbaar is voor het publiek, waarbij in de 

ontwikkelingen de ervaringen van II.1 zijn meegenomen 
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4 Beleidsscenario’s 

Eén van de doelen van AERIUS is het inzichtelijk maken van de trend in depositie 
in de periode 2004-2030. Met een meetnet worden de historische ontwikkelingen 
in stikstofconcentraties en stikstofdepositie in Nederland gevolgd, maar voor een 
beeld van de toekomstige ontwikkelingen zijn onderbouwde prognoses nodig. Voor 
de toekomstjaren wordt daarom gebruik gemaakt van beleidsscenario’s. Door de 
scenario’s met elkaar te vergelijken wordt het effect van de verschillende 
beleidsmatige aannames op de depositie inzichtelijk.  
 
De volgende beleidsscenario’s worden in AERIUS 1 standaard doorgerekend: 
• Basisscenario AERIUS, met vaststaand beleid en een hoge economische groei 
• Scenario met aanvullend Rijksbeleid 
• Scenario met aanvullend provinciaal beleid 
 
Daarnaast kan een gebruiker een eigen gebruikersscenario aanmaken. 
 
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de gekozen 
beleidsscenario’s die in AERIUS het uitgangspunt vormen voor de berekeningen 
voor de toekomst. Alle beleidsscenario’s worden in AERIUS beschouwd voor 2018, 
2024 en 2030. 

4.1 Basisscenario AERIUS 

4.1.1 Wat houdt het basisscenario AERIUS in? 
Het huidige basisscenario AERIUS is gebaseerd op één van de standaard 
beleidsscenario’s van het PBL, te weten de BovenRaming (BR). De BR wordt door 
het RIVM gebruikt om de GDN-kaarten op te stellen. In de BR wordt uitgegaan 
van een bepaalde emissieontwikkeling in de tijd, die het gevolg is van enerzijds 
een hoge economische groei van 2,5% per jaar (toename emissies) en anderzijds 
van het effect van alleen het vaststaand Europees en nationaal beleid (afname 
emissies). Netto leidt dit tot een afname van emissies in de tijd, en deze netto 
emissiedaling is ook gehanteerd in het basisscenario AERIUS.  
 
Door binnen de PAS en binnen AERIUS uit te gaan van een hoge economische 
groei zoals ook in de BR wordt aangehouden, en alleen vaststaand beleid mee te 
nemen, is er een reële kans op een meevallende emissieontwikkeling en is de 
kans op tegenvallers en noodzaak van extra aanscherping van het beleid kleiner. 
Hiermee wordt als het ware een buffer gecreëerd voor eventuele tegenvallers, wat 
leidt tot een robuuster PAS. 
 
Figuur 4.1 en 4.2 tonen de daling van de NOx-en NH3-emissies volgens het PBL, 
als wordt uitgegaan van alleen vaststaand beleid en een bandbreedte van 
economische groei. Uit de figuur blijkt dat als de economische groei aan de 
bovenkant van de bandbreedte zit, zoals het geval is in de BR, de NOx-emissies 
vanaf 2020 onder de 200 miljoen kg komen volgens de BR. De NH3-emissies dalen 
minder hard en komen uit op ruim 123 miljoen kg in 2030. 
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Figuur 4.1: NO x emissietrend bij alleen vaststaand beleid en bandb reedte van economische groei, 
uitgaande van feitelijke emissies in 2009 (2000-203 0) (bron: Velders, G. et al. (2012)) 
 
 

 
 

Figuur 4.2: NH 3 emissietrend bij alleen vaststaand beleid en bandb reedte van economische groei, 
uitgaande van feitelijke emissies in 2009 (2000-203 0) (bron: Velders, G. et al. (2012)) 
 
 
Opgemerkt wordt dat het basisscenario AERIUS uitgaat van dezelfde 
emissieontwikkeling in de tijd als in de BR, maar niet van dezelfde absolute 
emissies. De absolute emissies uit figuur 4.1 en 4.2 komen dus niet precies 
overeen met de in AERIUS gehanteerde emissies. De belangrijkste verschillen zijn 
de volgende: 
• De BR gaat uit van feitelijke stalemissies, terwijl AERIUS uitgaat van vergunde 

stalemissies. Dit betekent dat de absolute emissies voor landbouw (NH3) in het 
basisscenario AERIUS hoger liggen dan in de BR. Dit geldt voor alle jaren. 

• Het basisscenario AERIUS bepaalt de emissies en depositie van wegverkeer op 
een andere manier dan de BR (zie hoofdstuk 5). 

 
In hoofdstuk 5 en 6 wordt nader ingegaan op de gehanteerde invoerbestanden 
binnen het basisscenario AERIUS, op de bewerkingen die zijn uitgevoerd en op de 
wijze van rekenen binnen AERIUS. 
 

3.1.2 Algemene uitgangspunten en aannames 
Algemeen uitgangspunt in het basisscenario AERIUS is een emissieontwikkeling in 
de toekomst zoals ook gehanteerd wordt in de BR van het PBL. In de BR dalen de 
emissies in de toekomst. Dit is het gecombineerde effect van enerzijds een 
stijging van emissies door een hoge economische groei en anderzijds een 
(grotere) daling van emissies door vaststaand Europees en nationaal beleid (zie 
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figuur 4.1 en 4.2). De (percentuele) daling zoals volgt uit de BR wordt ook 
gehanteerd bij het basisscenario AERIUS.  
 

Toename emissies door economische groei 

Bij het bepalen van de stijging van emissies door economische ontwikkelingen 
wordt in de BR rekening gehouden met een hoge groei van 2,5% per jaar en de 
bijbehorende ontwikkelingen in de verschillende sectoren waaronder landbouw, 
verkeer en vervoer en industrie.  
 
Afname emissies door vaststaand beleid 

Bij het bepalen van de daling van emissies door vaststaand beleid wordt in de BR 
rekening gehouden met diverse nationale maatregelen voor de industrie, 
wegverkeer en landbouw. Tabel 4.1 geeft het overzicht van het vaststaande beleid 
dat wordt meegenomen in de BR. Voor een nadere toelichting, zie de 
achtergrondrapportage behorende bij de GCN-ronde2012 (Velders, G. et. al, 
2012). 
 
Opgemerkt wordt dat met de effecten van voorgenomen Europees en landelijk 
beleid in de BR en in het basisscenario AERIUS in principe geen rekening wordt 
gehouden12. Bij het bepalen van de GCN (grootschalige concentratiekaarten 
Nederland) wordt hier door het RIVM wel al rekening mee gehouden. De GCN is 
namelijk - in tegenstelling tot de GDN - niet gebaseerd op de BR van het PBL, 
maar op de BBR van het PBL (BeleidBovenRaming). Het BBR-scenario komt 
overeen met de BR, maar dan met extra voorgenomen beleid. Tabel 4.2 toont de 
extra emissiereductie die in de BRR wordt behaald. Hieruit blijkt dat voor NOx en 
NH3 de verschillen tussen de BR en de BBR verwaarloosbaar zijn. 
 

 

 

12 Uitzondering zijn de emissies van wegverkeer in het basisscenario AERIUS. Voor 
wegverkeer wordt - voor het deel dat binnen AERIUS zelf wordt uitgerekend - uitgegaan van 
de wettelijke emissiefactoren die ook in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) worden gehanteerd (zie voor toelichting hoofdstuk 5). Omdat bij het 
NSL en bij het opstellen van de wettelijke emissiefactoren voor wegverkeer wel rekening 
wordt gehouden met voorgenomen beleid, betekent dit dat in het basisscenario AERIUS niet 
de BR wordt gevolgd wat betreft het zelf doorgerekende deel van het wegverkeer. Omdat 
het gaat om maatregelen voor wegverkeer die in het kader van het NSL (moeten) worden 
genomen kunnen deze echter wel als vaststaand worden beschouwd. Voor de rest van het 
wegverkeer (het deel dat niet binnen AERIUS wordt doorgerekend, zie hoofdstuk 5) wordt 
wel van de GDN en dus van de BR uitgegaan. 
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Tabel 4.1 Maatregelenoverzicht op basis van het vas tstaande beleid (BR);  uitgangspunt voor het 
basisscenario AERIUS (bron: Velders et al., 2012) 

 
 
 
Tabel 4.2 Extra emissiereducties op basis van het v oorgenomen beleid (BBR) (bron: Velders et al., 
2012) 

 
 
 
 

Overzicht netto afname NOx-emissies in de BR, per sector 

De netto daling van de NOx-emissies in de BR zoals weergegeven in figuur 4.1 
wordt veroorzaakt door meerdere sectoren. Met name de emissies van 
wegverkeer dalen, ondanks een groei in intensiteiten, in de BR sterk door de 
introductie van de Euro-5 en Euro-6 normen bij respectievelijk licht en zwaar 
verkeer. In diverse monitoringsprogramma’s, waaronder die van het Nationaal 
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Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, wordt bijgehouden of deze 
veronderstelling in de praktijk correct blijkt. De aanscherping van de 
prestatienorm bij de NOx-emissiehandel van 40 g/GJ in 2010 en 37g/GJ in 2013 
zorgt voor een afname of beperking van de groei van de emissies bij industrie, 
energiesector en de raffinaderijen. Ook het Besluit emissie-eisen middelgrote 
stookinstallaties (BEMS) dat op 1 april 2010 in werking is getreden, zorgt voor 
afname van emissies in die sectoren en in de glastuinbouw. De emissiedaling bij 
huishoudens en de sectoren handel, diensten, overheid (HDO) en bouw komt door 
het toenemen van het gebruik van schonere verbrandingstoestellen. 
 
Tabel 4.3 toont de ontwikkeling van de NOx-emissies in de BR voor de 
verschillende sectoren. Deze tabel komt uit de achtergrondrapportage behorende 
bij de GCN-ronde 2012. In tabel 4.3 is te zien dat er ondanks de maatregelen in 
de industriële sector nog een toename optreedt; blijkbaar is voor deze sector het 
negatieve effect van de verwachte economische ontwikkelingen bij 2,5% 
economische groei groter dan het positieve effect door het beleid. De 
emissiedaling bij huishoudens, handel, diensten, overheid (HDO) en bouw komt 
door verdere penetratie van schonere verbrandingstoestellen. 
 

 
Tabel 4.3: Nederlandse NO x-emissies in het BR scenario (bron: Velders, G. et al. (2012)) 

NOx (miljoen  kg) 2009 2015 2020 2030 

Industrie 27.3 29.4 32.4 34.7 

Raffinaderijen 6.2 6.5 6.8 7.3 

Energiesector 28.4 35.4 34.8 33.5 

Afvalverwerking 3.4 2.1 2.3 2.9 

Verkeer 170.5 139.7 103.8 91.0 

Landbouw 10.7 10.5 4.4 4.1 

Huishoudens 13.4 7.2 6.0 5.6 

HDO en bouw 12.8 7.5 5.8 6.2 

Zeescheepvaart 106.4 108.1 100.6 107.7 

Totaal 272.6 238.3 196.3 185.2 

 
 
Overzicht netto afname NH3-emissies in de BR, per sector 

Ammoniakemissie ontstaat vooral door vervluchtiging uit dierlijke mest. In 2007 
was de bijdrage van de landbouw bijna 90% van de totale emissie in Nederland13. 
Belangrijke emissiebronnen zijn stallen, mestopslagen buiten de stal, beweiding 
van vee en het gebruiken van dierlijke mest en kunstmest. 
 
Sinds 1986 wordt er een actief beleid gevoerd om de uitstoot van ammoniak en 
daarmee ook de depositie van ammoniak op de natuur en de effecten daarvan 
tegen te gaan. Sindsdien heeft zich een snelle daling van de ammoniakemissie 
voorgedaan. Na 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw gehalveerd. Daarbij 
speelde de daling van het aantal dieren een rol naast regels op het gebied van 
emissiearme stallen, het afdekken van mestopslagen en emissiearme 
mesttoediening. Het mestbeleid zorgde ook dat agrariërs bewuster omgaan met 
productie en gebruik van mest. De toekomstige ontwikkeling van de NH3-emissies 
in de landbouw hangt enerzijds samen met de ontwikkeling van de omvang en 
samenstelling van de veestapel (volumeontwikkelingen) en anderzijds met de 
maatregelen die de sector onder invloed van beleid treft om de emissie (verder) 
te verlagen. In figuur 4.2 is de daling van de ammoniakemissie vanaf 2000 
weergegeven.   
 

 

 
13 Bijlage 1 bij Het Voorlopige Programma Stikstof, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
28 juni 2010 
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Door het vervallen van de melkquotering en het waarschijnlijk vervallen van de 
dierrechten in de intensieve veehouderij in 2015 zullen de hoeveelheden 
melkkoeien en legpluimvee in 2020 naar verwachting groter zijn dan in 2008. De 
omvang van de jongveestapel en de aantallen varkens en vleespluimvee zullen 
daarentegen afnemen. Het netto resultaat van de verschillende ontwikkelingen is 
een afname van de NH3-emissies voor de sector landbouw in de periode 2009-
2030, zoals te zien in tabel 4.4. Opgemerkt wordt dat de emissies in tabel 4.4 de 
emissies uit de BR betreffen. AERIUS gaat in tegenstelling tot de BR uit van 
vergunde stalemissies, waardoor de absolute emissies voor landbouw in het 
basisscenario AERIUS groter zijn dan in tabel 4.4 is weergegeven. 
 
In de sector industrie nemen de NH3 emissies evenals de NOx emissies licht toe. 
Voor deze sector is het negatieve effect van de economische groei dus groter dan 
het positieve effect van beleid. 
 
 

Tabel 4.4: Nederlandse NH 3-emissies in het BR scenario (bron: Velders, G. et al. (2012)) 

NH3 (miljoen kg) 2009 2015 2020 2030 

Industrie 1.7 2.0 2.2 2.5 

Raffinaderijen 0.0 0.0 0.0 0.0 

Energiesector 0.0 0.0 0.0 0.0 

Afvalverwerking 0.3 0.4 0.4 0.5 

Verkeer 2.5 2.6 2.6 2.5 

Landbouw 107.9 107.6 105.0 105.0 

Huishoudens 12.6 11.0 11.4 12.0 

HDO en bouw 0.5 0.6 0.6 0.7 

Zeescheepvaart 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totaal 125.5 124.1 122.3 123.3 

 

4.2 Aanvullend Rijksbeleid 

4.2.1 Wat houdt het scenario met aanvullend Rijksbeleid in? 
Om de natuurdoelen sneller te behalen en om extra ruimte te creëren voor nieuwe 
ontwikkelingen, is in het kader van de PAS aanvullend Rijksbeleid geformuleerd 
voor de landbouwsector14. Het aanvullende Rijksbeleid voorziet in extra 
maatregelen, waardoor de emissie vanuit stallen en via mestaanwending sneller 
zal afnemen. De totale depositie zal daardoor sneller dalen dan in het 
basisscenario AERIUS het geval is. Het aanvullend Rijksbeleid biedt daarmee een 
buffer om in de komende jaren, bij tegenvallende depositieontwikkelingen, de 
dalende lijn toch te kunnen garanderen. De kracht van het Rijksbeleid is dat het 
niet alleen lokaal, maar op alle landbouwbronnen in Nederland effect heeft en 
daarmee een bijdrage levert aan de daling van de depositie vanuit de 
achtergrond.  
 

4.2.1 Algemene uitgangspunten en aannames 
Het aanvullend Rijksbeleid waar binnen dit scenario vanuit wordt gegaan bestaat 
uit een drietal pijlers, dat hieronder wordt toegelicht. In AERIUS is het 
uitgangspunt dat alle drie de maatregelen op 1 januari 2014 in werking treden. 
Het geheel van het aanvullend Rijksbeleid moet 10 kton emissiereductie in 2030 
opleveren (5 kton reductie door stalmaatregelen en 5 kton reductie door voer- en 
managementmaatregelen en betere mestaanwending). Dit is als uitgangspunt 
gehanteerd in AERIUS. 
 

 

 
14 Let op, het gaat hierbij dus niet om het ‘voorgenomen beleid’ waar in de BBR van het PBL rekening 
mee wordt gehouden, en dat vooral effectief is voor andere stoffen dan NOx en NH3, maar om extra 
Rijksbeleid dat specifiek in het kader van de PAS is opgesteld en dient om de stikstofemissies te verlagen.  
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Pijler 1: Stalmaatregelen 

Eén van de onderdelen van het pakket aan aanvullend Rijksbeleid is het 
actualiseren van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna: 
Besluit huisvesting) voor verschillende diercategorieën. In het Besluit huisvesting 
staan maximale emissiewaarden voor bepaalde diercategorieën. Het aanscherpen 
van bestaande maximale emissiewaarden of het vaststellen van nieuwe maximale 
emissiewaarden leidt tot een verdere vermindering van de uitstoot van ammoniak 
uit de stal. In AERIUS wordt uitgegaan van aanscherping vanaf 1 januari 2014. 
 
De voorgenomen aanpassing van het Besluit huisvesting houdt rekening met van 
het investeringsritme van de agrarische ondernemer. Dit wil zeggen dat deze 
alleen betrekking heeft op nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. De maximale 
emissiewaarden voor verschillende diercategorieën worden gebaseerd op het 
principe “beste beschikbare technieken”. Hierbij wordt er uiteraard gekeken naar 
de emissiearme stalsystemen die al in de bijlage bij de Regeling ammoniak en 
veehouderij staan en dus beschikbaar zijn voor de praktijk.  
 
Het ministerie van EL&I stimuleert daarnaast al enkele jaren de totstandkoming 
en de introductie in de praktijk van integraal duurzame stallen en houderij-
systemen via verschillende instrumenten. Deze stallen en houderijsystemen 
voldoen aan bovenwettelijke eisen.  
 
De verwachting is dat de stalmaatregelen in 2030 leiden tot een emissiereductie 
van 5 kton. Dit is als uitgangspunt gehanteerd in AERIUS. 
 

Pijler 2: Voer- en managementmaatregelen 

Het introduceren van voer- en managementmaatregelen als formele mogelijkheid 
om de uitstoot van ammoniak uit de landbouw terug te dringen is nieuw. Dit 
betekent dat er een proces in gang gezet moet worden om de effectiviteit, de 
controleerbaarheid en de handhaafbaarheid van deze categorie maatregelen te 
kunnen borgen. Dit proces moet leiden tot een juridisch vastgelegde verplichting 
voor het toepassen van voer- en managementmaatregelen die zijn opgenomen in 
een overzicht dat voor iedereen toegankelijk is. Deze maatregelen kunnen voor 
melkvee generiek en voor alle overige diercategorieën gebiedsgericht toegepast 
worden in het kader van de PAS. Elke maatregel wordt beschreven. Deze 
beschrijving biedt houvast aan het bevoegde gezag om de maatregel op te nemen 
in de vergunning en om hem te controleren. De regelgeving biedt het bevoegde 
gezag handvatten om sancties op te leggen als blijkt dat de maatregelen die 
opgenomen zijn in een vergunning niet worden toegepast. 
 
De voer- en managementmaatregelen moeten het mogelijk maken dat alle 
melkveehouders hun emissie met 10% reduceren, bovenop eventuele 
stalaanpassingen wegens de aanscherping van het Besluit huisvesting. Deze 
reductie wordt dus berekend ten opzichte van de reeds bekende emissiefactoren 
in de Regeling ammoniak en veehouderij. De 10% extra reductie wordt verplicht 
gesteld, waarbij wordt opgemerkt dat de melkveehouder de extra reductie ook 
mag behalen door extra stalmaatregelen te nemen. De maatregelen voor 
mestaanwending (zie pijler 3) en voer- en managementmaatregelen samen 
moeten 5 kton/jr emissiereductie opleveren. Dit is waar in AERIUS vanuit wordt 
gegaan. De verwachting is dat de voer- en managementmaatregelen 2-3 kton 
opleveren. 
 

Pijler 3: Aanwenden van dierlijke mest 

In het Besluit gebruik meststoffen staan de resultaten die behaald moeten worden 
bij het aanwenden van dierlijke mest. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
grasland en bouwland. Het verbeteren van deze resultaten door het voorschrijven 
van de meest effectieve apparatuur leidt tot een vermindering van de uitstoot van 
ammoniak. Deze eisen zullen nog verder worden aangescherpt.  
 
De verwachting is dat het verbeteren van de mestaanwending circa 2-3 kton tot 
2030 emissiereductie oplevert. Bijlage 2 geeft een onderbouwing van het PBL van 
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de mogelijke reductie die te behalen is door verschillende maatregelen voor 
bemesting. 

4.3 Aanvullend provinciaal beleid 

Provincies kunnen aanvullend op het rijksbeleid ook eigen beleid ontwikkelen. Het 
vastgestelde provinciale beleid wordt aanvullend op het vastgestelde en het 
aanvullende Rijksbeleid in AERIUS weergegeven. In de provincies Noord-Brabant, 
Limburg, Gelderland, Utrecht en Overijssel is aanvullend provinciaal beleid ten 
aanzien van stikstofdepositie opgesteld. In die provincies wordt gewerkt met een 
provinciaal stikstofkader15. Dit kader regelt de ontwikkeling van de 
depositiebijdrage vanuit de sector landbouw. Overige provincies hebben geen 
extra brongerichte maatregelen getroffen. De specifieke werking van de 
stikstofkaders kan bij de betreffende provincies worden opgevraagd. In hoofdstuk 
5 wordt ingegaan op de wijze waarop het effect van provinciaal beleid in AERIUS 
is verwerkt in de bronbestanden en berekeningen. 

4.4 Gebruikersscenario 

De gebruiker kan in AERIUS een eigen gebruikersscenario invoeren. Dit scenario 
werkt aanvullend op de drie hierboven besproken beleidsscenario’s. In het 
gebruikersscenario kan verkend worden wat het effect is als er strengere eisen 
worden gesteld aan emissies (minder streng kan niet), of als bedrijven uitbreiden 
of verplaatst worden. Het gebruikersscenario in AERIUS 1 is bedoeld voor het 
verkennen van effecten van beleidskeuzes. Voor het uitvoeren van berekeningen 
op het detailniveau dat nodig is bij het verlenen van een vergunning voor een 
individueel bedrijf wordt AERIUS II ontwikkeld. 
 
Een aantal andere gebiedsgerichte maatregelen is met de huidige versie van 
AERIUS nog niet te berekenen, zoals verandering van de ruwheidsfactor van het 
landoppervlak, bijvoorbeeld door grootschalige kap van beplantingen of juist het 
aanbrengen van (erf)beplantingen. De onderbouwing van de optredende effecten 
voor deze maatregelen is nog niet geleverd waardoor effecten ervan (nog) niet in 
AERIUS opgenomen kunnen worden. Daarnaast beperkt AERIUS zich tot emissies 
via de lucht, waardoor effecten van aanpassingen van bijvoorbeeld 
(grond)waterstromen niet kunnen worden berekend. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
15 Eindrapport PAS fase III. 
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5 Emissiebronnen in AERIUS 

De totale depositie in Nederland is opgebouwd uit de bijdrage van diverse 
emissiebronnen, zoals stallen, verkeer, industrie, kassen, consumenten, et cetera. 
In AERIUS wordt rekening gehouden met de bijdrage van al deze bronnen, zodat 
inzicht ontstaat in de totale depositie en de bijdrage van verschillende sectoren 
daaraan. Sommige emissiebronnen worden in AERIUS doorgerekend 
(beïnvloedbare bronnen); van andere emissiebronnen wordt de depositiebijdrage 
gebaseerd op reeds beschikbare gegevens (niet beïnvloedbare bronnen). 
Daarnaast rekent AERIUS concrete projecten door om de lokale ontwikkelbehoefte 
te kunnen bepalen. 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het onderscheid tussen beïnvloedbare en 
niet beïnvloedbare bronnen in AERIUS. Vervolgens wordt voor de beïnvloedbare 
bronnen toegelicht welke brongegevens voor de verschillende berekeningen in 
AERIUS zijn gebruikt en welke bewerkingen hierop zijn uitgevoerd. Afsluitend 
wordt ingegaan op de concrete projecten binnen AERIUS. 

5.1. Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare 
emissiebronnen 
Bij het bepalen van de depositie maakt AERIUS onderscheid in zogenoemde 
beïnvloedbare en niet beïnvloedbare emissiebronnen. 
• Beïnvloedbare bronnen zijn bronnen waar AERIUS op basis van eigen 

invoerbestanden zelf de depositie van berekent. Dit gebeurt op 
hexagoonniveau (1 hectare). 

• Niet beïnvloedbare emissiebronnen zijn emissiebronnen die binnen AERIUS 
niet worden doorgerekend, maar waarvan de bijdrage aan de depositie wordt 
gebaseerd op de gegevens van de GDN. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
kaartlagen die het RIVM aanlevert. De bijdrage van niet beïnvloedbare 
bronnen is beschikbaar op 1x1 km-vak niveau. 

5.2.1 Beïnvloedbare bronnen in AERIUS 

Hoe gedetailleerdere informatie er beschikbaar is over emissiebronnen en 
bronkenmerken zoals bronsterkte, warmte-inhoud, effectieve bronhoogte en 
bedrijfsduur, hoe zuiverder het mogelijk wordt om de verspreiding van de 
uitgestoten stoffen te berekenen. Bij de ontwikkeling van AERIUS is geprobeerd 
om zoveel mogelijk emissiebronnen uit de achtergronddepositie te halen en in de 
voorgrond te plaatsen, door ze binnen AERIUS op hexagoonniveau door te 
rekenen.  
 
Vooralsnog zijn in AERIUS de volgende beïnvloedbare bronnen meegenomen: 
• Stallen binnen 10 km van een N2000 gebied 
• Industriële bronnen binnen 50 km van een N2000 gebied 
• Wegen binnen 5 km van receptoren in een N2000 gebied 
• Glastuinbouw binnen 25 km van een N2000 gebied 
 
Dit zijn de bronnen die voor de lokale depositie het meest relevant en bepalend 
zijn en waar de meeste (lokale) sturingsmogelijkheden voor zijn. Deze bronnen 
hebben daarom prioriteit gekregen om als beïnvloedbare bronnen opgenomen te 
worden in AERIUS, zodat de bijdrage op lokaal niveau (hectare) inzichtelijk wordt 
en het tevens mogelijk wordt om het effect van (lokale) maatregelen op de 
depositie te berekenen binnen AERIUS. 
 
De genoemde rekenafstanden geven aan tot waar de bronnen als beïnvloedbaar 
worden beschouwd. Om te kijken of een stal, industriebron of kas binnen de 
rekenafstand valt, wordt een buffer rondom de grenzen van het N2000 gebied 
getrokken. Voor wegverkeer worden alle wegvakken binnen 5 km van een 
receptor meegenomen. De bijdrage van beïnvloedbare bronnen buiten de buffer 
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aan de depositie op het gebied is beperkt en daarom opgenomen als niet 
beïnvloedbare bijdrage. Bijvoorbeeld, als binnen 10 km van een bepaald N2000 
gebied 50 stallen liggen, wordt de bijdrage van die 50 stallen aan de depositie op 
hexagoonniveau berekend in AERIUS en als relevante sectorbijdrage voor ‘stallen’ 
weergegeven. De bijdrage van alle andere stallen in Nederland zal nog maar klein 
zijn. Deze bijdrage wordt als niet beïnvloedbare bijdrage bepaald op 1x1 km-vak 
niveau en opgeteld bij de achtergronddepositie in dat km-vak. In het kader wordt 
nader ingegaan op de gehanteerde rekenafstanden voor de beïnvloedbare 
bronnen. 
 

Gehanteerde rekenafstanden beïnvloedbare bronnen 

De beïnvloedbare bronnen in AERIUS worden doorgerekend tot een bepaalde 
rekenafstand. De bijdrage van de beïnvloedbare bronnen die verder liggen dan de 
rekenafstand wordt bepaald aan de hand van de gegevens van de GDN en 
vervolgens opgeteld bij de achtergronddepositie. Het idee hierachter is dat het 
met name voor de bronnen die dichtbij de N2000 gebieden liggen relevant is om 
de bijdrage in meer detail te weten.  
 
De keuze voor de rekenafstanden in AERIUS is gebaseerd op afstanden die in de 
huidige praktijk worden gehanteerd. De beïnvloedbare sector industrie heeft het 
grootste verspreidingsgebied en daarom de grootste rekenafstand, namelijk 
50 km. Dit komt doordat bij industrie vaak sprake is van hoge schoorstenen, 
waardoor de emissies verder verspreiden en nog op grotere afstand een bijdrage 
hebben. De afstand van 50 km is gebaseerd op een notitie van de Wageningen 
University16. 
 
Voor glastuinbouw geldt dat de uitstoot vaak kleiner is dan bij de sterk uitstotende 
industriële bronnen en dat de uitstoot daarnaast ook dichter bij de grond 
plaatsvindt. Dit vertaalt zich naar een afstand van 25 km. 
 
Voor stalemissies heeft de Wageningen University effecten tot een afstand van 8 
km gevonden17. Stallen emitteren met name ammoniak, dat sneller neerslaat dan 
stikstofoxide en daardoor minder ver komt. In AERIUS is ervoor gekozen om voor 
stalemissies te rekenen met een iets ruimere afstand, namelijk tot 10 km. 
 
De kleinste rekenafstand die wordt toegepast in AERIUS is 5 km. Voor verkeer 
wordt deze afstand aangehouden, die mede samenhangt met de uitstoot dicht bij 
de grond en de wervelingen die het verkeer opwerpt. 
 

5.2.2 Niet beïnvloedbare bronnen in AERIUS 

De bijdrage van de niet beïnvloedbare bronnen is minder relevant voor de lokale 
depositie en/of minder gemakkelijk te beïnvloeden met lokale maatregelen dan de 
beïnvloedbare bronnen. Daarom is het voor deze bronnen minder relevant om 
binnen AERIUS eigen berekeningen uit te kunnen voeren en is het voldoende uit 
te gaan van de meer generieke bijdrage zoals die ook is opgenomen in de GDN. 
Vanuit het oogpunt van bestuurlijke beeldvorming en als voorbereiding voor 
mogelijk aanvullend (nationaal) beleid is het wel zinvol om de bijdrage van deze 
afzonderlijke sectoren te weten. Daarom wordt bij het presenteren van de 
depositie wel onderscheid gemaakt in deze sectoren. 
 
De volgende sectoren worden binnen AERIUS als niet beïnvloedbaar beschouwd: 
• Zeescheepvaart18 
• Zeescheepvaart NCP (Nederlands Continentaal Plat) 
• Binnenvaart 
• Visserij 

 

 
16Depositie van NOx door industriële bronnen (interne notitie), P. Hofschreuder, januari 2011  
17 Notitie ammoniakdepositie en afstand tot de stal. P. Hofschreuder, mei 2010  
18 Zeescheepvaart binnengaats, in Nederlandse havens en op de Noordzee richting Nederland 
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• Recreatievaart 
• Buitenland 
• Luchtvaart 
• Railverkeer 
• Consumenten en overig 
• Landbouw - mestaanwending 
• Landbouw – weide emissie 
• Landbouw – overige emissie 
• Achtergronddepositie AERIUS 
 
Zeescheepvaart en binnenvaart worden vooralsnog als niet beïnvloedbaar 
meegenomen, maar AERIUS is er al wel op gebouwd deze sectoren als 
beïnvloedbaar mee te nemen. Er zijn momenteel echter nog geen 
invoerbestanden beschikbaar voor AERIUS om de effecten op een hoger 
detailniveau te bepalen dan de 1x1 km van de GDN. 
 
Ook de achtergronddepositie in AERIUS is niet beïnvloedbaar. De 
achtergronddepositie die in AERIUS wordt weergegeven is opgebouwd uit 
meerdere onderdelen: 
• De bijdragen van sectoren die niet los worden weergegeven of berekend in 

AERIUS, inclusief een deel natuurlijke of onverklaarde depositie 
• De bijdrage van de beïnvloedbare bronnen buiten de rekenafstand 
 
Daarnaast zijn in de achtergronddepositie van AERIUS enkele correcties op de 
depositie verwerkt. In hoofdstuk 6 is terug te vinden op welke wijze bepaald is 
wat de bijdrage van de beïnvloedbare bronnen buiten de rekenafstand is en welke 
correcties op de depositie zijn uitgevoerd.  
 
In het kader wordt kort toegelicht op welke wijze de bijdrage van de niet 
beïnvloedbare bronnen bepaald wordt.  
 

Gebruik GDN-gegevens voor bijdrage niet beïnvloedbare bronnen 
In AERIUS is de bijdrage van de niet beïnvloedbare bronnen gebaseerd op de 
gegevens die worden gebruikt bij het opstellen van de GDN-kaarten. Voor AERIUS 
1.5 betreft het de gegevens uit de GCN-ronde2012.  
 
De basis van de GCN-ronde2012 zijn brongegevens voor het jaar 2009. Op basis 
van deze gegevens heeft het RIVM de GDN-kaart voor 2009 opgesteld. Het RIVM 
heeft aan AERIUS de verschillende kaartlagen aangeleverd waaruit de GDN in 
2009 is opgebouwd, zodat inzicht ontstaat in de depositiebijdrage per (sub)sector 
in 2009.  
 
De GDN-kaarten voor toekomstige jaren zoals RIVM die opstelt, zijn gebaseerd op 
het groeiscenario volgens de BR. Hiertoe maakt het RIVM gebruik van 
schaalfactoren voor de verschillende subsectoren, uitgaande van de 
emissieontwikkeling in 2015, 2020 en 2030 ten opzichte van 2009. Door AERIUS 
zijn de schaalfactoren per (sub)sector afgeleid voor de jaren 2010, 2018, 2024 en 
2030, door interpolatie van de emissieontwikkeling per (sub)sector zoals 
gehanteerd door RIVM. Deze schaalfactoren zijn gebruikt om de bijdrage van de 
niet beïnvloedbare sectoren in 2018, 2024 en 2030 te bepalen. 
 
In bijlage 3 is terug te vinden in welke (sub)sectoren bij AERIUS onderscheid is 
gemaakt bij het hanteren van de schaalfactoren.  
 

5.2.3 Overzicht beïnvloedbare en niet beïnvloedbare bronnen in 
AERIUS 

Figuur 5.1 geeft schematisch weer hoe de depositie in AERIUS is opgebouwd uit 
de bijdrage van beïnvloedbare en niet beïnvloedbare bronnen. Daarbij is voor de 
beïnvloedbare emissiebronnen de rekenafstand aangegeven waarbinnen de 
bronnen beïnvloedbaar worden meegenomen. De bijdrage van beïnvloedbare 
bronnen buiten de rekenafstand wordt gebaseerd op de GDN (GCN-ronde2012 
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voor AERIUS 1.5) en opgeteld bij de achtergronddepositie. In de figuur is ook 
geïllustreerd dat binnenvaart en zeescheepvaart in principe al als beïnvloedbare 
bron kunnen worden meegenomen in AERIUS.  
 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de bronbestanden en bewerkingen 
die binnen AERIUS zijn gehanteerd om de beïnvloedbare bronnen door te kunnen 
rekenen. 
 
 

 

Figuur 5.1: Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare bro nnen in AERIUS 
 

5.3. Invoerbestanden beïnvloedbare 

emissiebronnen 

Om de beïnvloedbare bronnen door te kunnen rekenen, is per emissiebron/sector 
informatie nodig met betrekking tot de emissie en de kenmerken van het 
emissiepunt. Deze gegevens moeten zo worden bewerkt dat de berekeningen 
uitgevoerd kunnen worden met AERIUS. In deze paragraaf wordt per 
beïnvloedbare bron ingegaan op de gebruikte inputgegevens, de eventuele 
bewerkingen die zijn uitgevoerd en de gemaakte keuzes en uitgangspunten om te 
komen tot invoerbestanden om te rekenen. In bijlage 2 is een totaaloverzicht 
opgenomen met de gebruikte inputbestanden en uitgevoerde bewerkingen.  

5.3.1 Wegverkeer 

Wegverkeer wordt in AERIUS doorgerekend als lijnbron tot een afstand van 5 km. 
Dit betekent dat voor iedere receptor alleen de wegvakken worden doorgerekend 
die binnen de 5 km-grens vallen. Voor wegvakken die volledig buiten de 
rekenafstand van 5 km vallen, wordt de bijdrage gebaseerd op de GDN (GCN-
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ronde2012 voor AERIUS 1.5) met een schaalniveau van 1x1 km en maakt deel uit 
van de achtergronddepositie in AERIUS (zie ook paragraaf 6.4.1).  
 
Er wordt bij wegverkeer onderscheid gemaakt in de bijdrage van het 
hoofdwegennet (HWN) en de bijdrage van het onderliggend wegennet (OWN). Dit 
onderscheid is een praktische keus en heeft te maken met het feit dat 
verschillende partijen de gegevens beheren. Rijkswaterstaat beheert het HWN en 
houdt daar gedetailleerd de gegevens van bij. De gegevens over het OWN 
bevinden zich verspreid over de provincies en gemeenten, waardoor het 
beschikbare detailniveau van de gegevens meer variatie kent. Daarnaast geldt dat 
de wegen op het OWN over het algemeen een lagere intensiteit hebben, waardoor 
de bijdrage per weg doorgaans kleiner is dan bij het HWN. 
 

Type invoerbestanden voor berekeningen 

Invoerbestanden voor wegverkeer bestaan uit verkeersmodellen voor een bepaald 
jaar, waarin aan elk wegvak verkeersintensiteiten zijn toegekend met een 
onderscheid in licht, middelzwaar en zwaar verkeer. Afhankelijk van de snelheid, 
het type weg (snelweg of niet) en de mate van stagnatie kan voor elk wegvak de 
emissie worden bepaald op basis van vaststaande emissiefactoren. AERIUS maakt 
daarvoor voor NOx gebruik van de wettelijk vastgestelde emissiefactoren voor 
wegverkeer die ook worden gehanteerd bij het NSL19. Deze emissiefactoren 
worden jaarlijks vastgesteld en geactualiseerd. De emissiefactoren zijn voor ieder 
toekomstjaar anders, omdat rekening wordt gehouden met het schoner worden 
van de voertuigen in de toekomst dankzij verbeterde technieken van motor en 
uitlaat. Hierdoor kan bij toenemende intensiteit op de wegen de uitstoot van het 
totale verkeer alsnog afnemen. Voor AERIUS 1.5 is gebruik gemaakt van de 
emissiefactoren die in maart 2012 zijn vrijgegeven. Voor NH3 maakt AERIUS 
gebruik van de beschikbare set emissiefactoren voor wegverkeer waarmee in 
Nederland wordt gerekend20. 
 
Gehanteerde inputgegevens wegverkeer 

Ten behoeve van de berekeningen voor wegverkeer binnen AERIUS zijn 
verschillende inputgegevens gebruikt: 
• Monitoringstool (MT) van het NSL (verkeersnetwerk waarin ook 

omgevingskenmerken zijn opgenomen): 
− Alle wegen uit het HWN (versie 2012 voor AERIUS 1.5) 
− Alle provinciale wegen (OWN) (versie 2011 voor AERIUS 1.5) 
− Alle gemeentelijke wegen waarvan het NWB-wegvak is opgenomen in het 

Nationaal Model, en daarin een wegtype heeft waarin "auto" (autoweg) of 
"bubeko" (buiten bebouwde kom) voorkomt (OWN) 

• PBL21-database 
− Wegvakken uit de PBL database, welke voorkomen in het Nationaal Model 

22, en daarin een wegtype heeft waarin “auto” (autoweg) of 
“bubeko”(buiten bebouwde kom). 

 
Opgemerkt wordt dat dit betekent dat in AERIUS rekening is gehouden met alle 
projecten die ook in de verkeersmodellen van het NSL zijn opgenomen. Voor een 
verantwoording om welke projecten het gaat, wordt naar het NSL verwezen. 
 
Bewerkingen op inputgegevens 

Voor het hoofdwegennet zijn de intensiteiten en wegkenmerken voor 2011, 2015 
en 2020 rechtstreeks overgenomen uit de Monitoringstool (versie 2012), zonder 

 

 
19 In AERIUS 1.5 zijn de emissiefactoren van maart 2012 toegepast (www.rijksoverheid.nl/invoergegevens 
luchtkwaliteit).  
20 Herkomst emissiefactoren NH3: Klein et al. Methods for calculating the emissions of transport in,NL 
2011 (www.emissieregistratie.nl) 
21 PBL: Planbureau voor de Leefomgeving 
22 bron: http://www.goudappel.nl/producten/nationaal-verkeersmodel/ 
http://www.bereikbaarheidskaart.nl/: kies in de menubalk voor "Informatie" en vervolgens rechts voor "Hoe 
is de kaart gemaakt? 
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verdere bewerkingen. Met behulp van het verkeersmodel LMS23 zijn de 
verkeersintensiteiten voor 2030 bepaald en deze zijn geprojecteerd op het 
wegennetwerk van 2020. Dit kan omdat er tussen 2020-2030 geen grote 
infrastructurele wijzigingen worden verwacht. Dit leidt tot 4 invoerbestanden voor 
het HWN: 2011, 2015, 2020 en 2030. Er is geen onderscheid in de 
beleidsscenario’s voor AERIUS, omdat het aanvullende beleid binnen de PAS geen 
effect heeft op de emissies van het wegverkeer. 
 
Voor het onderliggend wegennet zijn de gebruikte wegen uit versie 2011 van de 
Monitoringstool (2010, 2015 en 2020) aangevuld met een deel van de wegen uit 
het Nationaal Model gebruik makend van het emissieregister. Omdat in het 
Nationaal Model alleen de wegen voor 2009 zijn opgenomen, is hier een 
groeifactor op de intensiteiten toegepast. Voor 2010 is uitgegaan van een 
groeifactor van 1 (2009=2010). Voor de groeifactoren voor 2015 en 2020 is 
uitgegaan van de gemiddelde groei op alle in AERIUS beschouwde OWN-wegen uit 
de Monitoringstool, rekening houdend met het verschil in licht, middelzwaar en 
zwaar verkeer. Voor 2030 is geen nationaal modelnetwerk beschikbaar voor het 
OWN. Voor 2030 zijn daarom voor alle wegen uit het OWN de intensiteiten 
bepaald op basis van een groeifactor ten opzichte van 2020. Deze groeifactor is 
bepaald aan de hand van een leidraad van Rijkswaterstaat24 en het LMS-model. 
Tabel 5.1 geeft het overzicht van de gehanteerde groeifactoren. 
 
Het resultaat van de bewerkingen is dat er ook voor het OWN 4 invoerbestanden 
zijn: 2010, 2015, 2020 en 2030. Ook hierbij geldt dat er geen onderscheid is 
binnen de beleidsscenario’s van AERIUS omdat het aanvullende beleid binnen de 
PAS geen effect heeft op verkeersemissies. 
 
 

Tabel 5.1: Groeifactoren t.o.v. het basisjaar voor OWN wegen uit de PBL-database 
Voertuig \ 
prognosejaar 

2009 2010 2015 2020 2030* 

Licht verkeer Basisjaar Identiek aan 2009 + 13% + 22% + 10% 

Middel zwaar 
verkeer 

Basisjaar Identiek aan 2009 + 6% + 14% + 17% 

Zwaar verkeer Basisjaar Identiek aan 2009 + 15% + 26% + 17% 

* voor het jaar 2030 is het jaar 2020 als basisjaar gebruikt voor zowel de PBL-wegen als de 
wegen uit de Monitoringstool 

 
Bewerkingen om te komen tot depositie in de ‘AERIUS-jaren’ 

Op basis van de opgestelde invoerbestanden (netwerken met intensiteiten) voor 
het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet is de depositiebijdrage van 
wegverkeer berekend voor 2010/201125, 2015, 2020 en 2030. Om op basis 
hiervan te komen tot een depositiebijdrage in de tussenliggende AERIUS-jaren 
2018 en 2024, zijn de volgende handelingen uitgevoerd: 
• De depositiebijdrage in 2018 en 2024 van het onderliggend wegennet is 

bepaald door te interpoleren tussen de depositie in 2015-2020 en 2020-2030. 
Dit is mogelijk omdat er op het OWN geen grote infrastructurele projecten zijn 
gepland in tussenliggende jaren. 

• De depositiebijdrage in 2018 van het hoofdwegennet is bepaald door uit te 
gaan van de berekende depositie in 2015, behalve op de plekken waar de 
depositie in 2020 hoger is dan in 2015. Voor die locaties is uitgegaan van de 

 

 
23 Dit is het Landelijke verkeersmodel van Rijkswaterstaat dat ook voor de Monitoringstool versie 2011 is 
gebruikt. 
24Leidraad verkeerskundige input milieustudies" versie 9 juli 2009 van de Dienst Verkeer en Scheepvaart 
van Rijkswaterstaat. 
25 De depositiebijdrage die voor het jaar 2011 is berekend voor het hoofdwegennet is gebruikt als zijnde  
de bijdrage in het basisjaar 2010, zonder verdere bewerkingen. 
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berekende depositie in 2020. Op die manier wordt voor 2018 rekening 
gehouden met de bijdrage ten gevolge van projecten die tussen 2015-2020 
worden gerealiseerd. 
− Indien de depositie in 2020 lager is dan de depositie in 2015, is voor 2018 

uitgegaan van de waarde in 2015. In deze situatie is daarmee altijd sprake 
van een overschatting van de waarde in 2018. 

− Indien de depositie in 2020 hoger is dan de depositie in 2015, is voor 2018 
uitgegaan van de waarde in 2020. Op die manier is rekening gehouden 
met de bijdrage ten gevolge van projecten die tussen 2015-2020 zijn 
gerealiseerd. Daarbij kan sprake zijn van een overschatting omdat 
sommige projecten na 2018 worden gerealiseerd en omdat de bijdrage in 
2020 gebaseerd is op de (hogere) intensiteiten dan in 2018, en een 
onderschatting omdat de depositie in 2020 gebaseerd is op de (lagere) 
emissiefactoren dan in 2018. 

• De depositiebijdrage voor 2024 van het hoofdwegennet is bepaald door te 
interpoleren tussen de resultaten van 2020 en 2030. Dit is mogelijk omdat er 
na 2020 geen grote infrastructurele projecten gepland zijn. 

 

Aanvullende berekeningen om ontwikkelbehoefte voor MIRT-projecten te bepalen 

MIRT-wegverkeer projecten zijn opgenomen in het NSL en daarmee is met deze 
projecten automatisch rekening gehouden bij het bepalen van de sectorbijdrage 
van wegverkeer en de totale depositie in AERIUS. De bijdrage van MIRT-projecten 
voor wegverkeer wordt echter ook los meegenomen als ontwikkelbehoefte (zie 
ook hoofdstuk 2). Daartoe is voor verkeer een aanvullende berekening uitgevoerd 
met verkeersintensiteiten in de situatie zonder MIRT projecten voor wegverkeer. 
Op deze wijze is bepaald wat het effect is van MIRT-projecten voor wegverkeer op 
de depositie. Dit effect wordt meegenomen bij het bepalen van de lokale 
ontwikkelbehoefte. 

5.3.2 Stallen 

De bijdrage van stallen aan de depositie (huisvesting- en opslagemissies) is 
binnen AERIUS doorgerekend tot een afstand van 10 km van N2000 gebieden. De 
bijdrage van stallen verder weg is gebaseerd op de gegevens van de GDN (GCN-
ronde2012) met een schaalniveau van 1x1 km en maakt deel uit van de 
achtergronddepositie in AERIUS (zie ook paragraaf 6.4.1). 
 
De bijdrage van stallen zoals berekend en opgenomen in AERIUS is waar mogelijk 
gebaseerd op vergunde en niet feitelijke emissies. Dit is afwijkend van de wijze 
waarop de bijdrage van stallen in de GCN en GDN26 is opgenomen, omdat daar 
alleen van de feitelijke emissies wordt uitgegaan. 
 
Type invoerbestanden voor berekeningen 

Invoerbestanden voor stallen bestaan uit emissiepunten, waarbij ieder 
emissiepunt een bepaalde emissievracht heeft en bepaalde fysieke kenmerken 
(zoals locatie en uittreedhoogte). De emissie per stal berekent AERIUS vervolgens 
zelf op basis van de emissiefactoren volgens de RAV-lijst van oktober 201027. Bij 
deze emissiefactoren is rekening gehouden met de emissie ten gevolge van 
huisvesting en opslag. Om de emissie te kunnen bepalen moet wel het aantal 
dieren en het stalsysteem volgens RAV-code bekend zijn. 
 
Gehanteerde inputgegevens 

Ten behoeve van de berekening van stallen in AERIUS is, in volgorde van 
prioriteit, gebruik gemaakt van de volgende inputgegevens: 
• Het Web-BVB van enkele provincies, met daarin de vergunde situaties. Web-

BVB is een Web-applicatie gevuld met het Bestand VeehouderijBedrijven 
(BVB). Het bestand wordt online door de gemeenten geactualiseerd en 
aangevuld wanneer veehouderijbedrijven in de betreffende gemeente een 
nieuwe vergunning of melding hebben gekregen. In het Web-BVB zijn de aard 

 

 
26 In de NSL monitoring is tevens uitgegaan van vergunde dierenaantallen 
27 Emissiefactoren zoals opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) 
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en de ligging van alle veehouderijbedrijven en de afzonderlijke 
huisvestingssystemen opgenomen. In het BVB-bestand is de precieze locatie 
van de stallen met de daarbij behorende emissiepunten, het stalsysteem 
(emissiefactor) en het vergunde aantal dieren opgenomen. AERIUS heeft 
gebruik gemaakt van de volgende BVB-bestanden: 
− Provincie Flevoland (peildatum 10-1-2010) 
− Provincie Gelderland (peildatum 1-1-2009) 
− Provincie Limburg (peildatum 1-1-2011) 
− Provincie Noord-Brabant (peildatum 1-1-2011) 
− Provincie Overijssel (31-1-2011) 
− Provincie Utrecht (peildatum 1-1-2011) 
− Provincie Zeeland (peildatum 4-1-2011) 

• Vergunninggegevens van stallen binnen 5 km van stikstofgevoelige N2000 
gebieden voor de Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe 
(peildatum 15-3-2011) (aangeleverd als excelbestand door de provincie 
Friesland) (buiten de 5 km is alleen GIAB beschikbaar). 

• Het GIAB-bestand van Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I, dat jaarlijks op 
basis van de meitellingsgegevens geactualiseerd wordt, met peildatum 2008, 
voor alle overige beïnvloedbare stallen. GIAB geeft onder andere per bedrijf 
aan hoeveel dieren per categorie op peildatum (1 mei) op het bedrijf feitelijk 
aanwezig waren. Omdat er in de praktijk meer dierruimte vergund wordt dan 
feitelijk door dieren bezet wordt, geeft het GIAB meestal een lagere schatting 
van de emissie ten opzichte van de vergunde emissies. Informatie over 
stalsystemen en gebruikte emissiereducerende technieken wordt niet jaarlijks 
opgevraagd in het kader van meitelling, waardoor het GIAB-bestand niet de 
actuele stand van de techniek weergeeft. Het GIAB-bestand bevat 
bedrijfsgegevens op basis van de postcode en het huisnummer 

 
Figuur 5.2 illustreert de herkomst van de gebruikte inputbestanden. 
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Figuur 5.2: Herkomst informatie (inputgegevens) doo rgerekende stallen in AERIUS 

 
 

Bewerkingen op inputgegevens 

De gegevens uit BVB-bestanden en de vergunningengegevens van de Noordelijke 
provincies zijn rechtstreeks geschikt als invoerbestand voor de berekeningen. Bij 
het GIAB-bestand zijn de diercategorieën zoals die opgenomen zijn in de jaarlijkse 
CBS landbouwtelling door Alterra eerst geaggregeerd naar de diercategorieën 
zoals die in de RAV worden gehanteerd (A1, A2, et cetera). In bijlage 5 wordt dit 
toegelicht. Deze gegevens zijn in combinatie met de beschikbare stalinfo door 
Alterra aangeleverd aan ECN. ECN heeft vervolgens een invoerbestand opgesteld, 
waarbij steeds gekozen is voor het staltype met de hoogste emissiefactor indien 
er meerdere mogelijkheden waren.  
 
Bij alle gebruikte gegevens (zowel de vergunde emissies als de GIAB-emissies) is 
aangenomen dat de stalemissies gelden voor het jaar 2009. Dit leidt tot een basis 
invoerbestand voor stallen in AERIUS, behorende bij het jaar 2009. In het 
invoerbestand is per emissiepunt vastgelegd hoeveel dieren er per staltype 
(inclusief emissiereducerende technieken) aanwezig zijn.   
 
Het invoerbestand voor 2009 is de basis voor de berekeningen voor basisjaar 
2010 en voor de berekeningen voor toekomstige jaren. Daarbij worden in AERIUS 
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de volgende bewerkingen uitgevoerd, om rekening te houden met het effect van 
economische ontwikkeling en beleid: 
• De depositie in het basisjaar 2010 en de depositie in 2018, 2024 en 2030 voor 

het basisscenario AERIUS wordt berekend door de emissies van alle 
emissiepunten in het invoerbestand te schalen op basis van de schaalfactoren 
behorende bij de BovenRaming (BR). Deze schaalfactoren volgen uit de 
emissieontwikkeling per type stal zoals opgenomen in de BR en worden ook 
gehanteerd bij het bepalen van de GDN (gegevens GCN-ronde2012). Op die 
manier is rekening gehouden met de verwachte emissieontwikkeling door 
groei en vaststaand beleid zoals dat ook in de BR gebeurt. In bijlage 3 is terug 
te vinden in welke (sub)sectoren onderscheid is gemaakt bij het schalen van 
de emissies. 

• De depositie door stallen in het scenario met aanvullend Rijksbeleid is 
berekend door extra bewerkingen in AERIUS uit te voeren, waarbij 
onderscheid is gemaakt in enerzijds de stalmaatregelen (aanscherping Besluit 
Huisvesting) en anderzijds de effecten van betere aanwending en voer- en 
managementmaatregelen (zie hoofdstuk 4): 
− Het effect van stalmaatregelen (reductie van 5 kton in 2030) is bepaald 

door uit te gaan van een bepaalde geleidelijke vervanging van stallen. Dit 
betekent dat ieder jaar een bepaald aantal stallen schoner wordt. Het 
effect hiervan is gemodelleerd door aan te nemen dat alle stallen een 
beetje schoner worden. In bijlage 6 wordt dit nader toegelicht en is terug 
te vinden van welke reductie per jaar voor alle stallen is uitgegaan. 

− Het effect van betere mestaanwending en voer- en 
managementmaatregelen (samen een reductie van 5 kton vanaf moment 
van invoering in 2014) is bepaald door aan te nemen dat er 5 kton minder 
emissie vrijkomt bij bemesting. Dit heeft geleid tot een nieuwe berekening 
van de niet beïnvloedbare bron ‘bemesting’. Deze berekening is uitgevoerd 
door het PBL; de depositieresultaten zijn als niet beïnvloedbare laag in 
AERIUS ingevoerd. In bijlage 7 is terug te vinden op welke wijze het PBL 
het effect van betere mestaanwending heeft berekend. 

− Het effect van provinciaal beleid is, waar van toepassing, berekend door de 
emissiefactoren voor stallen binnen een bepaald gebied aan te passen. In 
bijlage 8 is achtergrondinformatie te vinden. 

 
Aanvullende berekening om behoefte voor ‘opvullen vergunningen’ te bepalen 

Voor de gebieden in Nederland waar gebruik gemaakt kon worden van BVB-
bestanden, is aanvullend ook berekend wat de depositie in 2010 door de stallen 
zou zijn als wel zou zijn uitgegaan van GIAB. Het verschil tussen de twee 
berekeningen geeft aan wat de bijdrage is van het ‘opvullen van vergunningen’. 
Deze bijdrage is meegenomen bij het berekenen van de ontwikkelbehoefte (zie 
ook hoofdstuk 2). Daarbij is aangenomen dat 1/3 van de vergunningen in 2018 
wordt opgevuld, 2/3 in 2024 en alles in 2030. 

5.3.3 Industrie 

De bijdrage van industriële bronnen aan de depositie is binnen AERIUS 
doorgerekend tot een afstand van 50 km van N2000 gebieden. De bijdrage van 
industrie verder weg is gebaseerd op de GDN (GCN-ronde2012) met een 
schaalniveau van 1x1 km en maakt deel uit van de achtergronddepositie in 
AERIUS (zie ook paragraaf 6.4.1). 
 
Type invoerbestanden voor berekeningen 

Invoerbestanden voor industrie bestaan uit emissiepunten, waarbij ieder 
emissiepunt een bepaalde emissievracht heeft (NOx en/of NH3) en bepaalde 
fysieke kenmerken (zoals locatie en uittreedhoogte). In plaats van emissiepunten 
kan ook gerekend worden met een oppervlaktebron, waarbij de emissies verspreid 
over een oppervlakte vrijkomen. 
 
Gehanteerde inputgegevens 

Als input wordt gebruik gemaakt van meerdere gegevens: 
• De data uit de Emissieregistratie (ER), die ook wordt gebruikt bij het opstellen 

van de GDN (GCN-ronde2012). 
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• Aangepaste invoergegevens voor Tata Steel. 
 
Bewerking inputgegevens 

De basis voor de industriële emissies in AERIUS 1.5 is de data uit de ER zoals ook 
gehanteerd in de GCN-ronde2012. Uit de ER volgt wat de feitelijke emissies van 
de industrie waren in 2009. Van de grote industriële bronnen, die eMJV-plichtig28 
zijn, is naast de emissie in 2009 ook de locatie bekend. Deze bronnen zijn in 
AERIUS apart weergegeven als puntbronnen. De resterende emissie (verschil 
tussen totale emissie ER en emissie van grote industriële bronnen volgens ER) is 
toegekend aan de kleine industriële bronnen. Deze emissie is in AERIUS verspreid 
over oppervlaktebronnen van 1x1 km29. Daarbij is uitgegaan van de ruimtelijke 
verdeling die ook wordt gehanteerd in de GCN-ronde2012 voor industrie en die is 
gebaseerd op de verdeling van het aantal werknemers per bedrijfsgroep in 
Nederland.  
 
Het resultaat is een invoerbestand met puntbronnen en oppervlaktebronnen met 
een bepaalde emissie, geldend voor 2009. Op dit invoerbestand is vervolgens een 
bewerking uitgevoerd. De emissiebronnen behorende bij Tata Steel zijn 
aangepast, op basis van een door Tata Steel aangeleverd actueel en correct 
bronnenbestand. Dit leidt tot een definitief invoerbestand voor industrie, dat geldt 
voor het jaar 2009. 
 
Het invoerbestand voor 2009 is de basis voor de berekeningen voor basisjaar 
2010 en voor de berekeningen voor toekomstige jaren. Daarbij worden in AERIUS 
de volgende bewerkingen uitgevoerd, om rekening te houden met het effect van 
economische ontwikkeling en beleid: 
• De depositie in het basisjaar 2010 en de depositie in 2018, 2024 en 2030 voor 

het basisscenario AERIUS wordt berekend door de emissies van alle 
emissiepunten uit het invoerbestand te schalen op basis van de schaalfactoren 
behorende bij de BR. Deze schaalfactoren volgen uit de emissieontwikkeling 
per type industrie zoals opgenomen in de BR en worden ook gehanteerd bij 
het bepalen van de GDN (gegevens GCN-ronde2012). Op die manier is 
rekening gehouden met de verwachte emissieontwikkeling door groei en 
vaststaand beleid zoals dat ook in de BR gebeurt. In bijlage 3 is terug te 
vinden in welke (sub)sectoren onderscheid is gemaakt bij het schalen van de 
emissies. 

• Voor de beleidsscenario’s met aanvullend beleid worden geen bewerkingen 
uitgevoerd, omdat het aanvullende beleid geen effect heeft op de sector 
industrie. 

5.3.4 Glastuinbouw 

De bijdrage van glastuinbouw aan de depositie is binnen AERIUS doorgerekend tot 
een afstand van 25 km van N2000 gebieden. De bijdrage van glastuinbouw verder 
weg is gebaseerd op de GDN (GCN-ronde2012) met een schaalniveau van 1x1 km 
en maakt deel uit van de achtergronddepositie in AERIUS (zie ook paragraaf 
6.4.1). 
 
Type invoerbestanden voor berekeningen 

Invoerbestanden voor glastuinbouw bestaan uit emissiepunten, waarbij ieder 
emissiepunt een bepaalde emissievracht heeft en bepaalde fysieke kenmerken 
(zoals locatie en uittreedhoogte).  
 
 

 

Gehanteerde inputgegevens 

 

 
28 Elektronisch Milieujaarverslag 
29 Tot en met AERIUS 1.4 zijn de emissies van de kleine industriële bronnen met een resolutie van 5x5 km 
verspreid, voor ARIUS 1.5 zijn de emissies van 5x5 km verwerkt tot emissies met een resultutie van 1x1 
km  
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Als input voor de provincie Zuid-Holland is gebruik gemaakt van gegevens 
aangeleverd door de provincie. Voor de overige provincies is gebruik gemaakt van 
emissies en kenmerken uit de ER voor het jaar 2009, zoals ook opgenomen in de 
(GCN-ronde2012). 
 
Bewerking inputgegevens 

Voor alle inputgegevens van de glastuinbouw is aangenomen dat de gegevens 
gelden voor het jaar 2009. Dit betekent dat de inputgegevens direct zijn 
overgenomen als invoerbestand voor 2009 in AERIUS.  
 
Het invoerbestand voor 2009 is de basis voor de berekeningen voor basisjaar 
2010 en voor de berekeningen voor toekomstige jaren. Daarbij worden in AERIUS 
de volgende bewerkingen uitgevoerd, om rekening te houden met het effect van 
economische ontwikkeling en beleid: 
• De depositie in het basisjaar 2010 en de depositie in 2018, 2024 en 2030 voor 

het basisscenario AERIUS wordt berekend door de emissies van alle 
emissiepunten uit het invoerbestand te schalen op basis van de schaalfactoren 
behorende bij de BR. Deze schaalfactoren volgen uit de emissieontwikkeling 
voor glastuinbouw zoals opgenomen in de BR en worden ook gehanteerd bij 
het bepalen van de GDN (gegevens GCN-ronde2012). Op die manier is 
rekening gehouden met de verwachte emissieontwikkeling door groei en 
vaststaand beleid zoals dat ook in de BR gebeurt. In bijlage 3 is terug te 
vinden in welke (sub)sectoren onderscheid is gemaakt bij het schalen van de 
emissies. 

• Voor de beleidsscenario’s met aanvullend beleid worden geen bewerkingen 
uitgevoerd, omdat het aanvullende beleid geen effect heeft op de sector 
glastuinbouw. 

5.4 Concrete projecten 

Om de ontwikkelbehoefte per sector lokaal te kunnen bepalen, is binnen AERIUS 
het effect van voorgenomen, concrete projecten in de verschillende sectoren 
doorgerekend. In hoofdstuk 3 wordt dit toegelicht. Het gaat om projecten die niet 
zijn meegenomen bij het bepalen van de totale depositie, de depositie per sector 
en de depositieruimte in AERIUS, maar die alleen zijn beschouwd bij het bepalen 
van de lokale ontwikkelbehoefte. De invoerbestanden en uitgangspunten van de 
concrete projecten zijn door diverse partijen (initiatiefnemers) aangeleverd. 
Bijlage 9 geeft een overzicht van de aangeleverde en doorgerekende concrete 
projecten.  
 
Opgemerkt wordt dat bij het bepalen van de totale lokale ontwikkelbehoefte voor 
alle sectoren samen, AERIUS naast de concrete projecten ook de bijdrage van 
MIRT-projecten voor wegverkeer en de bijdrage van het opvullen van 
vergunningen (stallen) meeneemt. Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting. In 
tegenstelling tot de concrete projecten uit bijlage 9, zijn deze bijdragen wel al 
meegenomen bij het bepalen van de totale depositie in een bepaald jaar. In 
paragraaf 5.3 is toegelicht op welke wijze deze bijdragen zijn berekend.  
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6 Verspreidingsberekeningen & depositie 

Binnen AERIUS zijn de beïnvloedbare bronnen en de bijdrage van de concrete 
projecten berekend op basis van “eigen” invoerbestanden. In hoofdstuk 5 is terug 
te vinden op welke wijze de invoerbestanden voor de AERIUS-berekeningen zijn 
opgesteld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verspreidingsberekeningen die 
zijn toegepast om op basis van de invoerbestanden de depositie te bepalen. Eerst 
wordt toegelicht welke verspreidingsmodellen zijn gebruikt en welke 
meteorologische gegevens en terreinruwheid zijn gehanteerd. Vervolgens wordt 
het gehanteerde schaalniveau van de berekeningen (hexagoonen) toegelicht. 
Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop de achtergronddepositie in AERIUS is 
bepaald, rekening houdend met de niet beïnvloedbare bijdrage van de 
beïnvloedbare bronnen en met enkele uitgevoerde correcties op de depositie. Het 
hoofdstuk sluit af met een toelichting op welke wijze de depositie in AERIUS wordt 
weergegeven. 

6.1 Verspreidingsmodellen 

Binnen AERIUS wordt gebruik gemaakt van twee verspreidingsmodellen: het VLW-
model voor wegverkeer en het OPS-model voor de overige bronnen.  

6.1.1 Wegverkeer: VLW 

Met het VLW-model (Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracé's) worden in 
AERIUS de concentraties van NO2 en NH3 in de lucht als gevolg van emissies door 
wegverkeer berekend. Het voor AERIUS 1.5 gebruikte model 
VLWLITE_Aerius_17aug2011 is een implementatie van de standaardrekenmethode 
2, welke staat beschreven in RBL 2007 voor buitenstedelijke wegen. 
 
AERIUS rekent de met VLW berekende concentraties om naar depositie. Bij de 
omrekening wordt gebruik gemaakt van met OPS bepaalde effectieve 
depositiesnelheden (Vdeff) op basis van de door RIVM beschreven werkwijze 
(berekend op 250x250 meter). Zie verder paragraaf 6.2. 
 
Opgemerkt wordt dat via de berekening met VLW op punten die binnen de 
wegbreedte gesitueerd zijn geen waarde wordt berekend. Aan die punten wordt 
via interpolatie een logische waarde toegekend. 

6.1.2 Overige bronnen: OPS 

Voor het berekenen van zowel de concentraties als de depositie van de overige 
emissiebronnen wordt binnen AERIUS gebruik gemaakt van het model OPS 
(Operationele Prioritaire Stoffen). Voor AERIUS 1.5 is gebruik gemaakt van versie 
4.3.1530. OPS houdt bij de verspreiding rekening met de atmosferische processen 
vanaf het moment dat de emissie plaatsvindt. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld 
het verloop van processen zoals windsnelheid en -richting, stabiliteit, neerslag, 
chemische omzettingen en het afnemen van de concentratie in de lucht ten 
gevolge van depositie. OPS vormt ook de basis voor de berekeningen ten behoeve 
van de GDN en GCN kaarten31. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
30 Voor een versie-overzicht van OPS-pro, zie bijlage 10 
31 Meer informatie over OPS is na te lezen op http://www.rivm.nl/ops/ 
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Werking OPS 
Natte depositie 

Natte depositie wordt binnen OPS berekend aan de hand van zogenaamde 
scavenging ratio’s, waarbij onderscheid wordt gemaakt in uitwas- en 
uitregenprocessen. Dit houdt in dat de wijze waarop concentraties in en onder de 
regenwolken bijdragen aan depositie verschillend wordt beschreven32. 
 
Droge depositie, DEPAC 

Voor de droge depositie is een aparte rekenmodule opgenomen in OPS, genaamd 
DEPAC. DEPAC (DEPositionAndConcentration) is een onderdeel van het OPS-
rekenhart. Dit onderdeel berekent de droge depositie op basis van de berekende 
concentraties van NOx en NH3 in de lucht. Het droge depositieproces is apart 
uitgewerkt, omdat dit vooral voor stoffen als NH3 zeer kritisch is. Het proces kent 
namelijk een extra ruimtelijk aspect doordat de depositiesnelheid zowel een 
functie is van de concentraties in de lucht als van het landgebruiksoort en de 
terreinruwheid. 
 
DEPAC in AERIUS maakt gebruik van de ruwheid uit de LGN6 (Landelijk 
Grondgebruiksbestand Nederland) op een geaggregeerde schaal van 250x250m.  

 

6.2 Meteo en ruwheid 

Zowel OPS als VLW berekenen op basis van de geëmitteerde hoeveelheid NOx, 
NH3 en de in de achtergrond aanwezige O3 hoe de concentraties van de 
stikstofverbindingen zich over een gebied verspreiden. De berekende 
concentraties (µg/m3) in de buitenlucht hangen onder andere af van de 
meteorologische omstandigheden en van de terreinruwheid: 
• AERIUS maakt bij alle concentratieberekeningen gebruik van de meerjarige 

meteorologische gegevens in de periode 1995-2004. Dit zijn de gegevens die 
bij het uitvoeren van wettelijke luchtkwaliteitberekeningen voor toekomstjaren 
verplicht gebruikt moeten worden (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007) 

• Voor de ruwheid wordt binnen VLW gebruik gemaakt van de Pre-srm module 
(wettelijk voorgeschreven voor luchtkwaliteitberekeningen). Binnen OPS wordt 
voor AERIUS uitgegaan van de terreinruwheid uit LGN6, op een 
geaggregeerde schaal van 250x250 meter 

 
De uiteindelijke depositie (mol/ha/jaar) hangt af van de berekende concentraties 
en de effectieve depositiesnelheid. De effectieve depositiesnelheid is onder andere  
afhankelijk van de terreinruwheid: stikstof slaat in het ene gebied veel sneller 
neer dan in het andere gebied. Bij het omrekenen van concentraties naar 
depositie wordt in AERIUS voor alle bronnen gebruik gemaakt van een 
depositiesnelheid die is gebaseerd op de ruwheid zoals opgenomen in OPS. Dit is 
de ruwheid uit de LGN6, geaggregeerd naar 250x250 meter. 

6.3 Schaalgrootte: rekenen op hexagonen 

Binnen AERIUS wordt de bijdrage van beïnvloedbare bronnen berekend op 
rekenpunten, waarbij de waarde van ieder rekenpunt wordt toegekend aan een 
hexagoon met een oppervlakte van 1 hectare. De depositie in AERIUS wordt dus 
op hexagoonniveau (hectareniveau) weergegeven. 

6.3.1 Waarom hexagonen? 

Het eerste vastgelegde gebruik van hexagonen om gegevens te visualiseren op 
een topografische ondergrond stamt uit 1933, uit werk van de Duitse geografisch 
econoom Gottlieb Christaller. Uit verschillende studies bleek dat het gebruik van 

 

 
32 Een gedetailleerde beschrijving van de processen is na te lezen in The Operational Priority Substances 
model, RIVM report 500045001/2004 



 

 

 ACHTERGRONDDOCUMENT AERIUS   
 
 
 

50 

 

hexagonen de beste manier was om de natuurlijke ruimtelijke spreiding van 
gegevens te evalueren33, zoals in figuur 6.1 wordt geïllustreerd. In veel 
grootschalige cartografische, ecologische en milieuonderzoeken wordt ook een 
hexagonaal grid toegepast34. 
 

 
Figuur 6.1: Doorwerking van de emissies uit een pun tbron bij een vierkant en bij een hexagonaal 
grid 
 
De keuze voor een hexagonaal grid is gebaseerd op de volgende voordelen: 
• Het hexagonale grid heeft als intrinsiek voordeel ten opzichte van een vierkant 

grid dat alle afstanden binnen het grid equidistant zijn. Ieder midden van een 
gridcel is even ver verwijderd van een ander midden van een gridcel. Hierdoor 
is de verspreiding van een stof beter in beeld te brengen, zoals weergeven in 
figuur 6.2 

• De hexagoon is de geometrische vorm die het dichtst een cirkel benadert en 
toch nog een sluitend grid kan vormen. Daardoor is er een betere verhouding 
tussen rand en oppervlak en dus een betere overgang tussen verschillende 
gridcellen35 

• In AERIUS worden resultaten ook op verschillende schaalniveaus 
gevisualiseerd. Met een hexagonaal grid is dit zonder meer mogelijk, omdat op 
ieder schaalniveau het centrum punt hetzelfde blijft36. Dit wordt geïllustreerd 
in figuur 6.3 

• Het gebruik van een hexagonaal grid sluit ook beter aan bij de natuurlijke 
omgeving en ontwikkeling daarin die binnen het natuurdossier belangrijk zijn, 
vegetatie en dierenpopulaties37 

 

 

 
33Altonen, 2011 
34 White, 1992; Hunsaker, 1994; De Clercq, 2004; Chow, 2005; Birch, 2007; Nelson, 2009 
35Zhengand Chen, 2000 
36Groeningen 2000; Tong Xiaochong, 2005 
37Birch, 2007 
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Figuur 6.2: Interacties tussen gridcellen bij vierk ant en hexagonaal grid 
 

 
Figuur 6.3: Het middelpunt van hexagonen bij uitzoo men: het midden van het kleinste hexagoon is 
ook het midden van de grotere hexagonen bij het uit zoomen 
 

6.3.2 Combineren verschillende schaalgrootte binnen AERIUS 

In AERIUS komen data bijeen uit een grote verscheidenheid aan bronbestanden. 
Deze bestanden hebben elk hun eigen resolutie en vorm en sluiten daarmee vaak 
niet aan bij de resolutie die binnen AERIUS is gekozen. Bij het bepalen van de 
depositie op hexagoonniveau zijn daarom keuzes gemaakt over de wijze waarop 
hiermee wordt omgegaan. Deze keuzes zijn in tabel 6.1 samengevat. 
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Tabel 6.1: Vertaling van de verschillende schaalniv eaus naar hexagonen (1 ha) 
Bronbestand Gebruikt voor Resolutie 

voor 
bewerking 
in AERIUS 

Doorwerking in de 
hexagonen 

GDN Bijdrage niet 
beïnvloedbare bronnen 

1x1 km Het vierkant waar het 
midden van het hexagoon in 
prikt bepaalt de totale 
depositie 

Ruwheid (op 
basis van 
LGN6) 

Verspreiding van de 
concentraties door de lucht 
voor alle bronnen behalve 
wegverkeer en 
depositiesnelheid van NH3 
en NOx voor alle bronnen 

250x250 m Het vierkant waar het 
midden van het hexagoon in 
prikt bepaalt de 
ruwheidsklasse 

 
De bronbestanden met een vierkant grid (zoals de Generieke kaarten van 
Nederland) sluiten niet aan bij de hexagonale structuur van AERIUS. Door te 
kiezen voor het overnemen van de waarde die geldt op de locatie van het midden 
van het hexagoon, wordt op eenvoudige wijze de waarde overgenomen die geldt 
voor het grootste deel van het ontvangerpunt. Dit wordt in figuur 6.4 
geïllustreerd. 
 

 
Figuur 6.4: Vertaling van de waarde uit een vierkant  grid naar een hexagoonaal grid 

 

6.4 Berekenen achtergronddepositie in AERIUS 

De achtergronddepositie in AERIUS is de som van de bijdragen van sectoren die 
niet afzonderlijk worden weergegeven, zie figuur 5.10 voor weergegeven 
sectoren, de bijdrage van natuurlijke depositie/onverklaarbare bijdrage en de 
bijdrage van de beïnvloedbare bronnen buiten de rekenafstand. Tevens zijn in de 
achtergronddepositie enkele correcties verwerkt die AERIUS heeft uitgevoerd. 
 
De natuurlijke/onverklaarde depositie en de bijdrage van sectoren die niet los 
worden weergegeven in AERIUS volgen rechtstreeks uit de GDN. In deze 
paragraaf wordt toegelicht op welke wijze de bijdrage van de beïnvloedbare 
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bronnen buiten de rekenafstand is bepaald en welke correcties op de depositie 
AERIUS heeft uitgevoerd. 
 

6.4.1 Niet beïnvloedbare bijdrage van beïnvloedbare bronnen 
In de achtergronddepositie van AERIUS zit onder andere de bijdrage opgenomen 
van de beïnvloedbare bronnen buiten de gehanteerde rekenafstand. Deze bijdrage 
volgt niet rechtstreeks uit de gegevens van de GCN-ronde2012; per sector is 
namelijk alleen de GDN-bijdrage van de totale sector (heel Nederland) 
beschikbaar. AERIUS heeft de bijdrage van de stallen, kassen en industrie buiten 
de rekenafstanden als volgt uit de GDN-gegevens berekend: 
• De beïnvloedbare bronnen binnen de rekenafstand zijn - aanvullend op de 

AERIUS-berekeningen - ook doorgerekend op basis van de invoerbestanden 
die voor de GDN worden gehanteerd, op 1x1 km-vak niveau. 

• De aldus berekende bijdrage van de beïnvloedbare bronnen binnen de 
rekenafstand is afgetrokken van de depositiebijdrage van de gehele sector, 
zoals die volgt uit de GDN (GCN-ronde2012 bij AERIUS 1.5). 

• Het resultaat is de bijdrage van de betreffende sector, maar dan alleen buiten 
de beïnvloedbare rekenafstand. Deze bijdrage maakt deel uit van de 
achtergronddepositie. 

 
Voor wegverkeer is gebruik gemaakt van de gegevens voor de 
dubbeltellingcorrectie voor de bijdrage van snelwegen (van maart 2012). 
 

6.4.2 Uitgevoerde correcties op de depositie 
In hoofdstuk 3 is toegelicht dat voor het bepalen van de achtergronddepositie in 
AERIUS en de bijdrage van niet beïnvloedbare bronnen gebruik is gemaakt van de 
gegevens van de GDN-kaarten (GCN-ronde2012) en een door het RIVM extra 
aangeleverde depositiekaart voor 2004. Daarbij zijn in sommige gevallen 
correcties uitgevoerd op de aldus verkregen depositiebijdragen. Deze correcties 
zijn vervolgens verwerkt in de achtergronddepositie die AERIUS hanteert. Het 
gaat om de volgende correcties: 
• Correctie depositie 2004: Voor de depositie in 2004 is gecorrigeerd voor het 

feit dat het RIVM uitgaat van feitelijke en geen vergunde emissies bij stallen. 
Omdat RIVM uitgaat van feitelijke emissies, is de aangeleverde 
depositiebijdrage voor stallen in 2004 lager dan deze zou zijn als het was 
berekend met de AERIUS-methode (vergunde stalemissies). Om hiervoor te 
corrigeren, heeft AERIUS het verschil in vergunde en feitelijke emissies (in 
depositie) zoals bepaald voor 2010, opgeteld bij de depositie in 2004. Op die 
manier wordt de depositie in 2004 (het startpunt voor de trendanalyse) niet 
onderschat ten opzichte van de depositie in 2010 in het basisscenario AERIUS 

• Correctie effect Rijksbeleid op beïnvloedbare bronnen buiten de rekenafstand: 
Het effect van aanscherping van het Besluit huisvesting zorgt voor minder 
emissies door stallen. Door de bijdrage van de AERIUS sector ‘stallen’ in het 
scenario met en zonder aanvullend Rijksbeleid van elkaar af te trekken, 
ontstaat inzicht in dit effect. Echter, dit betreft dan alleen het effect op de 
doorgerekende stallen in AERIUS, dus het effect op stallen binnen de 
dynamische rekenafstand. Het Rijksbeleid heeft echter ook nog een effect op 
de bijdrage van stallen verder weg (waarvan de bijdrage in AERIUS niet 
beïnvloedbaar wordt bepaald). Als met dat extra effect geen rekening wordt 
gehouden, wordt het totale effect van het aanvullend Rijksbeleid en daarmee 
ook de depositieruimte onderschat. Daarom is in een losse berekening het 
effect bepaald van het aanvullend Rijksbeleid op de stallen die buiten de 
rekenafstand liggen. Dit is per N2000 gebied als volgt gedaan: 
− Eerst is op 1x1 km niveau de totale bijdrage bepaald van alle stallen in 

Nederland, waarbij is uitgegaan van geaggregeerde emissiegegevens (1x1 
km). Dit is gedaan voor het basisscenario AERIUS en voor het scenario 
met aanvullend Rijksbeleid.  

− Vervolgens is op hetzelfde schaalniveau de bijdrage van alle stallen binnen 
de rekenafstand berekend, voor beide scenario’s. 

− Het verschil tussen deze twee berekende waarden geeft voor zowel het 
basisscenario AERIUS als het scenario met aanvullend Rijksbeleid de 
bijdrage van stallen buiten de rekenafstand. Het verschil is het effect van 
het aanvullend Rijksbeleid op de stallen buiten de rekenafstand. 
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Het aldus berekende extra effect is als correctie op de achtergrond verwerkt in 
het scenario met aanvullend Rijksbeleid38, zodat de totale depositie in dat 
beleidsscenario niet wordt overschat. Bij het bepalen van de totale 
depositieruimte is vervolgens uitgegaan van de helft van het totale effect van 
het Rijksbeleid, dus het effect op alle stallen.  

• Duinengatcorrectie: Bij de GCN-ronde2012 heeft het RIVM gemeld dat langs 
de kust (duinen) een aanzienlijk verschil bestaat tussen berekende en 
gemeten ammoniakconcentraties. De gemeten waarden geven aan dat de 
ammoniakconcentratie in het grootste deel van het duingebied een factor 2 tot 
4 hoger is dan berekend. Dit betekent dat ook de droge depositie van 
ammoniak 2 tot 4 keer hoger is dan berekend. In AERIUS is er voor gekozen 
dit te corrigeren door middel van een graduele optelling. Dit betekent dat de 
totale depositie in het duinengebied gradueel is opgehoogd tussen de 150 en 
500 mol/ha/jaar, waarbij het zwaartepunt ligt rond de 400 mol/ha/jaar. Voor 
een toelichting op de duinengatcorrectie, zie bijlage 11. 

• Correctie Tweede Maasvlakte: De realisatie van de Tweede Maasvlakte zal 
leiden tot nieuwe emissiepunten en extra emissie. Met de extra verwachte 
emissie ten gevolge van de Tweede Maasvlakte is in principe wel rekening 
gehouden bij de BR van het PBL, en dus ook in de berekeningen met AERIUS, 
maar deze extra emissies worden door de methodiek van de BR toegekend 
aan bestaand gebied. Dit leidt ertoe dat de bijdrage ter plekke van de Tweede 
Maasvlakte wordt onderschat en elders juist overschat. In AERIUS is daarom 
een correctie uitgevoerd op de berekende depositie vanaf 2018, om de 
bijdrage van de Tweede Maasvlakte preciezer op te nemen. Deze correctie is 
als volgt uitgevoerd: 
− Op basis van door het RIVM aangeleverde gegevens is berekend wat in de 

toekomstjaren de bijdrage van de Tweede Maasvlakte aan de GDN is, als 
geen correctie wordt uitgevoerd. Deze bijdrage is afgetrokken van de 
achtergronddepositie in AERIUS (vanaf 2018). 

− Vervolgens heeft AERIUS op basis van een methodiek van DCMR, waarbij 
de emissies van de Tweede Maasvlakte ruimtelijk goed zijn verdeeld, 
opnieuw berekend wat de bijdrage is van de Tweede Maasvlakte. Deze 
berekende bijdrage is weer opgeteld bij de achtergronddepositie in AERIUS 

− Het resultaat is dat de (beïnvloedbare) bijdrage van de sector industrie in 
AERIUS niet gewijzigd wordt, maar dat de achtergronddepositie zodanig 
wordt aangepast dat de totale depositie wel klopt. 

Bijlage 12 geeft een toelichting op de correctie voor de Tweede Maasvlakte.  

6.5 Weergave depositie in AERIUS 

6.5.1 Basisgegevens depositie AERIUS 
AERIUS 1 bepaalt voor ieder hexagoon (1 hectare) dat in of in de buffer rondom 
een N2000 gebied ligt de depositiebijdrage per sector en de totale depositie, voor 
meerdere jaren en beleidsscenario’s. Daarnaast berekent AERIUS voor ieder 
hexagoon ook de depositieruimte en de lokale ontwikkelbehoefte voor de 
toekomstjaren.  
 
De resultaten op hexagoonniveau vormen de basis voor alle resultaten die AERIUS 
weergeeft. Samengevat gaat het om: 
• Totale depositie, opgedeeld in bijdragen per sector (beïnvloedbaar en niet 

beïnvloedbaar), voor 2010 en voor de toekomst (2018, 2024 en 2030), 
waarbij voor de toekomst de drie beleidsscenario’s (plus een eventueel 
gebruikersscenario) worden onderscheiden. 

• Depositieruimte in de toekomstjaren (2018, 2024 en 2030). 

 

 
38 Opgemerkt wordt dat bij het provinciaal beleid een dergelijke correctie niet heeft plaatsgevonden. Met 
andere woorden, het effect van het provinciaal beleid in AERIUS betreft alleen het effect op de 
dynamische bronnen binnen de rekenafstand. Dit betekent dat het effect van het proviniciaal beleid 
mogelijk onderschat wordt (met name in Noord-Brabant), waardoor de totale depositie in het scenario met 
provinciaal beleid mogelijk overschat wordt. Dit heeft echter geen effect op de omvang van de 
depositieruimte, omdat deze niet afhankelijk is van het provinciaal beleid. 
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• Ontwikkelbehoefte in de toekomstjaren (2018, 2024 en 2030). 
 
Opgemerkt wordt dat het kan gebeuren dat AERIUS voor één hexagoon 
verschillende deposities berekent, omdat het betreffende hexagoon voor meerdere 
N2000 gebieden relevant is. De resultaten binnen een bepaalde sector kunnen dan 
afwijken omdat in het ene gebied een andere selectie van beïnvloedbare bronnen 
geldt dan in het andere gebied. In dat geval gaat AERIUS uit van de hoogst 
berekende depositie voor de beïnvloedbare bijdrage en van het laagst berekende 
beleidseffect. 
 
De volledige basis depositieresultaten zijn opgenomen in de database van AERIUS 
(niet toegankelijk via de website). Bijlage 19 geeft een overzicht van de tabellen 
in de AERIUS database. 
 

6.4.2 Weergave depositie binnen AERIUS en exportfuncties 
Binnen de webomgeving van AERIUS kan de gebruiker diverse informatie 
opvragen en zelf scenario’s doorrekenen (gebruikersscenario). Samengevat biedt 
de webomgeving van AERIUS de volgende mogelijkheden: 
1. Voor een provincie of N2000 gebied, per jaar, in kaartvorm weergeven met 

legenda: 
• Basiskaarten: standaard kaartlagen (zie bijlage 15 voor een overzicht) 
• Bronnen: locatie van bronnen 
• Depositie vaststaand beleid: totaal of per sector 
• Analysegegevens: 

− Totale berekende depositiedaling (inclusief aanvullend beleid) 
− Berekende depositieruimte (voor toekomstjaren) 
− Berekende ontwikkelbehoefte (voor toekomstjaren) 
− Confrontatie depositieruimte met ontwikkelbehoefte (voor 

toekomstjaren) 
− Concrete projecten 

2. Overzichtsbalk en tabbladen met extra informatie voor een specifieke locatie. 
Zodra een hexagoon in een bepaald zoomlevel wordt aangeklikt, wordt dit 
zichtbaar. Hierbij worden de resultaten ook per habitattype weergegeven 

3. Exportfuncties: kenschets, standaardrapportage en resultaten voor een 
bepaald (beleids)scenario  

 
Bijlage 20 geeft een uitgebreide toelichting op alle verschillende 
gebruikersfuncties die er zijn.  
 
In bijlage 13 is gericht informatie terug te vinden over de informatie die per 
habitattype wordt weergegeven in de extra tabbladen van AERIUS, die altijd 
gelden voor een specifieke locatie. Voor deze informatie is onder andere de 
kartering binnen AERIUS relevant. Bijlage 14 geeft een toelichting op de wijze 
waarop de kartering binnen AERIUS heeft plaatsgevonden en bijlage 18 geeft het 
overzicht van de gehanteerde Kritische DepositieWaarden (KDW’s). 
 
In bijlage 16 en 17 wordt respectievelijk de standaardrapportage en kenschets 
toegelicht. Daarbij is van belang om aan te tekenen dat bij de kenschets alleen de 
aangewezen habitattypen worden beschouwd. Zie voor een overzicht hiervan 
bijlage 18. 
 
Tot slot kunnen binnen AERIUS rekenresultaten van de verschillende 
beleidsscenario’s (waaronder het gebruikersscenario) worden geëxporteerd. 
Hiervoor dient eerst een scenario te worden gekozen en kan vervolgens via 
‘exporteer’ worden aangegeven welke data geëxporteerd moet worden. De 
resultaten worden dan naar de gebruiker gemaild.  
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Verklarende woordenlijst 

 

Aanvullend Rijksbeleid – Extra rijksmaatregelen die in het kader van de PAS 
zijn vastgesteld met als doel het terugdringen van NH3-emissies uit stallen en 
bemeste gebieden, zodat de stikstofdepositie sneller daalt dan in het basisscenario 
AERIUS het geval is. De helft van de extra daling door het aanvullend Rijksbeleid 
wordt binnen de PAS toegekend als depositieruimte en mag (mits ecologisch 
verantwoord) weer gebruikt worden; de andere helft wordt gebruikt om de 
natuurdoelen sneller te halen. Het scenario met aanvullend Rijksbeleid is één van 
de drie standaard scenario’s in AERIUS.  
 
Achtergronddepositie – in AERIUS is de achtergronddepositie de depositie ten 
gevolge van sectoren die niet los worden weergegeven, ten gevolge van 
natuurlijke of niet verklaarde depositie en ten gevolge van beïnvloedbare bronnen 
buiten de beïnvloedbare rekenafstand. Tevens zijn in de achtergronddepositie 
enkele correcties op de depositie verwerkt.  
 
Basisjaar – Het referentiejaar voor de stikstofdepositie in AERIUS, 2010. Het 
basisjaar wordt gehanteerd als benadering voor de huidige situatie. 
  
Basisscenario AERIUS – Het bestuurlijk scenario dat gekozen is als basis voor 
de prognoses voor de toekomst in de PAS. Het basisscenario AERIUS is gebaseerd 
op de emissieontwikkeling zoals opgenomen in de BovenRaming (BR) van het PBL, 
een scenario dat uitgaat van enerzijds een hoge economische groei van 2,5% per 
jaar en anderzijds van de effecten van alleen vaststaand beleid.  
 
BBR–BeleidBovenRaming. Het PBL-scenario voor de toekomst dat uitgaat van 
een hoge economische groei van 2,5% per jaar en van voorgenomen 
beleidsmaatregelen boven op vaststaand beleid. De BBR wordt gehanteerd bij het 
opstellen van de GCN; de GDN daarentegen is gebaseerd op de BR. 
 
Beïnvloedbare bron – Emissiebron waarvan de bijdrage aan de depositie door 
AERIUS zelf wordt berekend op hexagoonniveau, op basis van eigen 
bronbestanden. Dit in tegenstelling tot niet beïnvloedbare emissiebronnen, 
waarvan de bijdrage aan de depositie niet wordt berekend binnen AERIUS maar 
wordt bepaald aan de hand van de onderliggende gegevens van de GDN. 
Beïnvloedbare bronnen binnen AERIUS zijn stallen (tot een afstand van 10 km van 
N2000 gebieden), wegen (tot een afstand van 5 km van N2000 gebieden), 
glastuinbouw (tot een afstand van 25 km van N2000 gebieden) en industrie (tot 
een afstand van 50 km van N2000 gebieden). 
 
BR – BovenRaming. Het PBL-scenario voor de toekomst dat uitgaat van een 
hoge economische groei van 2,5% per jaar en van alleen vaststaand beleid. De 
GDN wordt gebaseerd op de BR. De emissieontwikkeling zoals opgenomen in de 
BR vormt de basis voor het basisscenario AERIUS. 
 
Bronhoogte – hoogte van de emissiebron, bijvoorbeeld van een schoorsteen. Dit 
is van belang voor het verspreidingsgedrag en daarom een relevante parameter 
bij bronbestanden. 
 
Brongegevens – Alle gegevens die ten grondslag liggen van AERIUS, zoals 
emissiegegevens, ruwheidskaarten, habitatkaarten en GCN-GDN kaarten. 
 
Bronsterkte – De bronsterkte geeft aan hoeveel emissie er vrijkomt bij een 
bepaalde bron, uitgedrukt in bijvoorbeeld kg/jaar.  
 
BVB – Bestand VeehouderijBedrijven. Databestand met vergunninggegevens 
van veehouderijen. In het BVB zijn de kenmerken van alle emissiepunten van een 
veehouderij opgenomen, zoals de locatie, het vergunde aantal dieren en het 
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stalsysteem (waaraan een emissiefactor is gekoppeld). Waar beschikbaar is in 
AERIUS het BVB gebruikt om de bijdrage van stalemissies aan de depositie te 
berekenen. 
 
DEPAC -DEPosition of Acidifying Compounds. Een in OPS opgenomen module 
waarmee het droge depositieproces wordt berekend. 
 
DPAS – Definitieve Programmatische Aanpak Stikstof. Met het vaststellen 
van de DPAS krijgt de PAS kracht van wet. 
 
Depositie – Zie stikstofdepositie.  
 
Depositie patroon – verspreidingspatroon van stikstof. Dit geeft de ruimtelijke 
verdeling van depositie weer. 
 
Depositieruimte - De depositieruimte die overeenkomt met de in de PAS 
gewenste economische ontwikkelingen en (lokale) ontwikkelingswensen. In 
AERIUS is de depositieruimte berekend door uit te gaan van de depositie die nodig 
is om een economische groei conform de BR te realiseren, aangevuld met de helft 
van het effect van het aanvullend Rijksbeleid. 
 
Ecologische beoordeling – Zie ecologische toets 
 
Ecologische toets – Met een ecologische toets wordt bepaald of een bepaalde 
depositieontwikkeling de juridische eisen van de Habitatrichtlijn (geredeneerd 
vanuit de instandhoudingsdoelen en rekening houdend met eventuele 
herstelstrategieën) voor in de PAS opgenomen gebieden niet in de weg staat. Een 
positieve toets betekent dat de in de PAS vastgelegde ontwikkelingsruimte ook 
daadwerkelijk kan worden toegekend aan projecten en/of handelingen waarvoor 
toestemmingsverlening is vereist.  
 
Emissie – De hoeveelheid van een stof die per tijdseenheid in de atmosfeer wordt 
uitgeworpen. In dit document worden onder emissie uitsluitend 
stikstofverbindingen (NOx en NHx) bedoeld. 
 
EGM – EffectGerichte Maatregelen. Maatregelen binnen een herstelstrategie, 
ook wel herstelmaatregelen genoemd. EGM zorgen niet voor minder emissie of 
minder depositie en hebben dus ook geen rekentechnisch effect. EGM zijn erop 
gericht het negatieve effect van de reeds neergeslagen depositie te verminderen 
(bijvoorbeeld door te maaien waardoor het teveel aan depositie wordt 
weggehaald). Door het inzetten van voldoende EGM kan er voor gezorgd worden 
dat de instandhoudingdoelen in een N2000 gebied niet (direct) in gevaar komen, 
ook al is er in het gebied (tijdelijk) sprake van een (te) hoge depositie. EGM 
vormen daarmee een belangrijk element van de PAS. Zie ook herstelmaatregelen. 
 
eMJV-plichtig - elektronisch milieujaarverslag plichtig. Grote bedrijven 
moeten elektronische milieujaarverslagen opstellen, die worden gebruikt bij de 
ER. Via het gebruik van de ER maakt AERIUS gebruik van de elektronische 
milieujaarverslagen. 
 
ER – EmissieRegistratie. De ER beslaat het gehele proces van dataverzameling, 
databewerking, registreren en rapporteren van emissiegegevens in Nederland. In 
de emissieregistratie worden de emissies naar bodem, water en lucht van circa 
350 beleidsrelevante stoffen en stofgroepen vastgesteld. De ER wordt gebruikt bij 
het opstellen van de GCN en GDN door het RIVM en vormt binnen AERIUS de 
basis voor de emissies van industrie en kassen die worden doorgerekend. 
 
Evenwicht – In AERIUS wordt gesproken over een evenwicht als de berekende 
depositieruimte maximaal 10% afwijkt van de berekende totale lokale 
ontwikkelbehoefte.  
 
Gebruikersscenario – Een door de gebruiker aangemaakt beleidsscenario binnen 
AERIUS. Met het gebruikersscenario kunnen gebruikers effecten van eigen, lokale 
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maatregelen doorrekenen bovenop de nationale en provinciale maatregelen die 
zijn opgenomen in het scenario met aanvullend rijksbeleid en aanvullend 
provinciaal beleid. 
 
GCN – Grootschalige Concentratiekaart Nederland. De GCN wordt jaarlijks door 
het RIVM bepaald voor meerdere jaren. De GCN is gebaseerd op de BBR van het 
PBL. De achterliggende gegevens van de GCN vormen ook de basis voor de GDN. 
 
GCN-ronde2012: de meest actuele gegevens met betrekking tot de GCN en GDN 
op dit moment, te weten de gegevens van 2012. Gebruikt bij de release van 
AERIUS 1.5. Bij iedere GCN-ronde worden de GCN en GDN geactualiseerd.  
 
GDN – Grootschalige Depositiekaart Nederland. De GDN wordt jaarlijks door het 
RIVM bepaald voor meerdere jaren en is gebaseerd op de BR van het PBL. In 
AERIUS worden de GDN en de achterliggende gegevens gebruikt om de bijdrage 
van alle niet beïnvloedbare emissiebronnen en de achtergrond te bepalen.  
 
GIAB – Geografische Informatie Agrarische Bedrijven. Landsdekkend 
bestand met aantallen dieren per categorie die op een bedrijf aanwezig zijn, plus 
informatie in hoofdlijnen met betrekking tot de stalsystemen. Het GIAB is 
gebaseerd op de ‘meitellingen’, wat betekent dat het de feitelijke situatie 
weergeeft van een bedrijf op 1 mei van het betreffende jaar. In de meeste 
gevallen zal GIAB een onderschatting geven van de vergunde situatie, omdat niet 
altijd het totaal aantal vergunde dieren aanwezig is. GIAB is binnen AERIUS 
gebruikt om de bijdrage van stalemissies te berekenen voor provincies waar geen 
BVB- of andere vergunninggegevens voor beschikbaar waren. Tevens is GIAB 
gebruikt om voor de provincies waar wel vergunninggegevens van beschikbaar 
zijn, te kunnen berekenen wat het verschil in depositie is tussen de feitelijke 
(GIAB) en vergunde situatie is. Dit verschil is gebruikt om de ontwikkelbehoefte 
van stallen nader te kunnen specificeren, met een onderdeel ‘opvullen 
vergunningen’  
 
Habitattype – Een type ecosysteem (bestaande uit een gemeenschap van 
planten en dieren met bijbehorende bodem- en watercondities) dat beschermd 
wordt middels de Habitatrichtlijn.  
 
Herstelmaatregel – praktische maatregelen in en rond de Natura 2000-
gebieden, bedoeld om op korte termijn betere omstandigheden te scheppen voor 
bedreigde habitattypen. Zie ook EGM. 
 
Herstelstrategie – Het pakket van herstelmaatregelen voor een N2000 gebied. 
De combinatie van totale depositie en herstelstrategie bepaalt of de 
depositieruimte die voor een N2000 gebied is berekend ook daadwerkelijk kan 
worden toegekend als ontwikkelingsruimte (ecologische toets).  
 
Hexagoon – Zeshoek. AERIUS brengt de depositie in kaart op hexagoonniveau, 
waarbij ieder hexagoon een oppervlak van 1 hectare heeft (kleinste schaalniveau). 
Als je uitzoomt worden grotere hexagonen zichtbaar. De depositiebijdrage zoals 
berekend in het midden van het hexagoon wordt aan het gehele hexagoon 
toegekend.  
 
HWN-Hoofdwegennet. Alle rijkswegen in Nederland. De bijdrage van het HWN 
wordt los berekend in AERIUS (beïnvloedbare bron).  
 
HR – Habitatrichtlijn. Europese richtlijn die van toepassing is op speciaal 
daarvoor aangewezen gebieden, om het samenstelsel van leefgemeenschappen te 
beschermen. 
 
Instandhoudingsdoelstellingen – Doelen om bepaalde habitats in stand te 
houden, en op den duur kans op verdere opleving te bieden. Ontwikkelingen nabij 
N2000 gebieden mogen niet zondermeer gerealiseerd worden aks niet kan worden 
uitgesloten dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. 
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KDW – Kritische Depositiewaarde. De grens waarboven het risico niet kan 
worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype significant wordt 
aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van 
atmosferische stikstofdepositie. AERIUS 1 geeft de depositie per habitattype weer 
en geeft daarbij ook de afstand tot de KDW aan. Dit geeft een beeld hoe kritisch 
de depositie in een gebied ligt. Of er binnen een gebied ontwikkelingsruimte kan 
worden toegekend (en er dus ruimte wordt geboden aan activiteiten die leiden tot 
extra stikstofdepositie) hangt in de PAS echter niet alleen af van de omvang van 
de depositie ten opzichte van de KDW, maar ook van de herstelstrategieën die 
voor een gebied zijn opgesteld. Door het nemen van de juiste effectgerichte 
maatregelen kan ervoor gezorgd worden dat ook bij een depositie boven de KDW 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn zonder dat de instandhoudingdoelen direct in 
gevaar komen.   
 
LGN6 – Landelijk Grondgebruik Nederland versie 6, bevat het landgebruik in een 
resolutie van 25x25 meter voor het referentiejaar 2007/2008. De kaart wordt 
onder andere gebruikt voor het bepalen van de ruwheid van en daarmee de 
depositiesnelheid in een gebied. Van LGN6 zijn afgeleide ruwheidskaarten 
opgenomen in het rekenmodel OPS, dat het rekenhart vormt van AERIUS. 
 
MIRT - Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het 
MIRT zijn belangrijke infrastructurele projecten opgenomen. Binnen AERIUS is bij 
het bepalen van de totale depositie en de ontwikkelbehoefte rekening gehouden 
met de bijdrage van de MIRT projecten voor wegverkeer. 
 
Modelonzekerheid – onzekerheidsmarges in de uitkomst van berekeningen, 
doordat een model een vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid 
(inherent aan rekenen met een model). 
 
MT-Monitoringstool. De MT wordt gebruikt voor de monitoring van het NSL. In 
de MT zijn wegen in Nederland opgenomen met intensiteiten en wegkenmerken, 
voor meerdere jaren. De MT wordt binnen AERIUS gebruikt als inputbestand voor 
de beïnvloedbare bron verkeer, aangevuld met wegen uit het Nationaal 
verkeersmodel. 
 
N2000 gebied– Natura 2000 gebied, een door internationale wetgeving 
beschermd natuurgebied. AERIUS bepaalt de depositie in alle stikstofgevoelige 
N2000 gebieden in Nederland. 
 
Nb-wet, Natuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming 
regelt van gebieden die moeten worden beschermd in het kader van de VR en de 
HR, waaronder de Natura2000 gebieden.  
 
NCP – Nederlands Continentaal Plat. Deelgebied voor de zeescheepvaart; 
zeescheepvaart binnen het NCP is een (niet beïnvloedbare) sector waarvan de 
bijdrage in AERIUS los wordt weergegeven.  
 
NEC –National Emission Ceilings, In de NEC-richtlijn zijn voor de Europese 
lidstaten emissieplafonds voor 2010 vastgesteld voor onder andere voor 
stikstofoxiden en ammoniak.  
 
NeR – Nederlandse Emissierichtlijn lucht. De NeR geeft algemene eisen aan 
emissieconcentraties en uitzonderingsbepalingen voor specifieke activiteiten of 
bedrijfstakken. 
 
Niet beïnvloedbare bron – Emissiebron waarvan de bijdrage aan de depositie 
niet wordt berekend met AERIUS (in tegenstelling tot de beïnvloedbare bronnen), 
maar wordt gebaseerd op de achterliggende gegevens van de GDN-kaart.  
 
NSL – Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan om de luchtkwaliteit 
in Nederland te verbeteren. 
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Ontwikkelbehoefte – Benodigde depositieruimte voor het ontwikkelen van 
nieuwe activiteiten. AERIUS berekent de totale lokale ontwikkelbehoefte 
behorende bij een hoge economische groei, waarbij ook rekening wordt gehouden 
met concrete projecten en ontwikkelingen, met het opvullen van vergunningen in 
de landbouw en met MIRT-projecten. 
 
Ontwikkelingsruimte – Het betreft de ruimte in depositie die binnen de PAS 
beschikbaar is om projecten en/of handelingen te kunnen realiseren. Uit de 
ecologische toetst blijkt of alle depositieruimte of slechts een deel daarvan als 
ontwikkelingsruimte kan worden toegekend.  
 
OPS – Operationele Prioritaire Stoffen model. OPS is een rekenprogramma 
om de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht te simuleren. 
Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare op bodem of 
gewas terechtkomt (depositie). OPS vormt het rekenhart van AERIUS. Alleen de 
depositie van verkeer wordt berekend door eerst de concentraties te bepalen met 
VLW en dan op basis van een met OPS berekende effectieve depositiesnelheid de 
depositie te bepalen. 
 
OR – OnderRaming. De OR van het PBL is een toekomstscenario dat uitgaat van 
een lage economische groei van 0,9% per jaar en vaststaand beleid. In AERIUS 
wordt de OR in combinatie met de BR gebruikt bij het vaststellen van de POR. 
 
Overschot - In AERIUS wordt gesproken over een overschot als de berekende 
potentiële depositieruimte meer dan 10% hoger is de berekende 
ontwikkelbehoefte. Een overschot betekent dus dat de ontwikkelbehoefte naar 
verwachting minder groot is dan de ontwikkelingsruimte die is berekend voor het 
gebied. Er worden dus zeker geen knelpunten verwacht. 
 
OWN- Onderliggend wegennet. Alle niet-rijkswegen in Nederland. Een selectie 
van het gehele OWN wordt in AERIUS doorgerekend als beïnvloedbare bron. 
 
Polygoon – Vlak met een door de gebruiker gedefinieerde vorm. Binnen AERIUS 
zijn dit soort vlakken gebruikt voor het beschrijven van locaties waar de 
afzonderlijke vegetatietypen voorkomen.  
 
POR- PAS OnderRaming. De POR is een toekomstscenario dat specifiek is 
opgesteld voor de PAS, om te bepalen hoe snel de depositie in de toekomst zou 
dalen als er géén economische groei zou zijn en vaststaand beleid. Door het 
verschil te nemen tussen de POR en de BR, is bekend wat de effect van het 2,5% 
economische groei op de depositie is. Deze depositiebijdrage wordt binnen de PAS 
toegekend als potentiële ontwikkelingsruimte. 
 
Provinciaal beleid – Door de provincie vastgesteld aanvullend beleid dat een 
directe invloed heeft op de stikstofdepositie. Momenteel hebben enkele provincies 
aanvullend beleid. Het scenario met aanvullend provinciaal beleid is één van de 
drie scenario’s die AERIUS standaard doorrekent. 
 
RAV – Regeling Ammoniak en Veehouderij. In de RAV zijn emissiewaarden 
voor erkende voor stal- en mestopslagsystemen opgenomen. AERIUS rekent met 
de RAV-lijst emissiefactoren van 1 januari 2011. 
 
Receptor – Rekenpunt waarop AERIUS de depositiebijdrage van de beïnvloedbare 
bronnen berekent. De bijdrage op een receptor wordt vervolgens toegekend aan 
een hexagoon met een oppervlak van 1 ha rondom de receptor heen.  
 
RIVM – Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu. Het RIVM 
verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid 
 
Scenario –Verzameling van aannames over toe- en afnames van emissiebronnen 
en achtergronddeposities, waarmee de depositie in de toekomst berekend kan 
worden en het effect van een beleidskeuze kan worden doorgerekend. Binnen 
AERIUS worden drie beleidsscenario’s standaard doorgerekend (basisscenario 
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AERIUS, aanvullend rijksbeleid en provinciaal beleid). Daarnaast kan een 
gebruiker een eigen gebruikersscenario doorrekenen.  
 
Stikstofdepositie - Het neerslaan van stikstof (NHx en/of NOx) uit de lucht op 
een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol/ha/jaar. AERIUS geeft altijd 
de totale stikstofdepositie weer, bestaande uit depositie van NHx en NOx. 
 
Tekort - In AERIUS wordt gesproken over een tekort als de berekende 
depositieruimte lager is (meer dan 10%) dan de berekende ontwikkelbehoefte. 
Een tekort betekent dus dat de ontwikkelbehoefte naar verwachting groter is dan 
de depositieruimte die is berekend voor het gebied. Er worden dus knelpunten 
verwacht: er is niet voldoende ruimte om aan alle verwachte ontwikkelingen en 
projecten ruimte te bieden. 
 
Toestemmingsplichtig – Activiteiten die op grond van de Habitatrichtlijn en Nb-
wet toestemmingsplichtig zijn.  
. De volgende vormen van toestemming zijn te onderscheiden: 
• een vergunning op grond van artikel 19d Nbwet (vergunningplichtig); 
• een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van een 

omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

• een tracébesluit op grond van de Tracéwet, dan wel een 
wegaanpassingsbesluit op grond van de Spoedwet wegverbreding; 

• opname in een beheerplan op grond van artikel 19a Nbwet; 
 
Daarnaast is er de vaststelling van een plan als bedoeld in artikel 19j, waarin een 
project of handeling is opgenomen, zoals een bestemmingsplan. Daarbij moet 
worden bedacht dat op grond van de Nbwet het project dat op grond van het 
betreffende plan kan worden gerealiseerd, eveneens onderworpen moet worden 
aan een passende beoordeling en een aparte toestemming.  
 

Vegetatietype – Een vegetatietype bestaat uit een karakteristieke combinatie 
van plantensoorten, passend bij bepaalde bodem- en watercondities en een 
bepaald vegetatiebeheer. Het vegetatietype vormt een van de 
kwaliteitskenmerken van habitattypen en is tevens onderdeel van de definitie van 
habitattypen.  
 
VLW - Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracé's. Rekenmodel 
waarmee binnen AERIUS de concentraties van NO2 en NH3 in de lucht als gevolg 
van emissies door wegverkeer worden berekend. De depositie wordt vervolgens 
bepaald door uit te gaan van een met OPS berekende effectieve depositiesnelheid. 
 
VPAS – Voorlopig Programma van de Programmatische Aanpak Stikstof. Bij het 
omzetten van de VPAS naar de DPAS krijgt de PAS kracht van wet. 
 
VR – Vogelrichtlijn. VR-gebieden hebben een instandhoudingsdoel voor vogels. 
Vaak (maar niet per definitie) zijn dit stikstofongevoelige gebieden.  
 
Wm-vergunning. Vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) 
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Overzicht bijlagen 

1. Vrijgaverapporten AERIUS 1  

2. Effect maatregelen bemesting op emissie  

3. Gehanteerde (sub)sectoren AERIUS 

4. Input en bewerkingen beinvloedbare bronbestanden AERIUS  

5. Bewerking GIAB-bestanden  

6. Rijksbeleid – stallen  

7. Rijksbeleid – bemesting 

8. Provinciaal beleid 

9. Overzicht doorgerekende projecten 

10. Versie overzicht OPS-pro 

11. Toelichting duinengatcorrectie 

12. Toelichting correctie Tweede Maasvlakte 

13. Weergave depositie per HT in AERIUS  

14. Toelichting kartering in AERIUS  

15. Basiskaarten in AERIUS  

16. Toelichting standaardrapportage  

17. Toelichting kenschets  

18. Overzicht N2000 gebieden en aangewezen habitattypen   

19. Overzicht en toelichting tabellen database 

20. Toelichting op de gebruikersfuncties AERIUS 

21. Issuelijst AERIUS 1.5 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ACHTERGRONDDOCUMENT AERIUS   
 
 
 

64 

 

 



Bijlage 1 Vrijgaverapporten AERIUS 1 
 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.0 
Woensdag 4 mei 

14.00hr 
Voor meer informatie: Helpdesk PAS: http://pas.natura2000.nl 

Samenvatting AERIUS 1.0 is inhoudelijk gereed. AERIUS 1.0 is geschikt voor het raadplegen en in kaart 

brengen van de stikstofdepositie voor basisjaar 2010 en de prognose jaren 2015, 2020 en 

2030. 

 

De regionaal/lokaal aangeleverde bronbestanden zijn allemaal opgenomen behoudens enkele 

uitzonderingen zie verder bericht. De Generieke Depositiekaart Nederland (GDN) van 2011 is 

aanwezig (achtergrond, buitenland, consumenten, aanwending). De rekenkern is gelijk 

getrokken met de versie die gebruikt is voor de GDN. 

 

Zoveel mogelijk van de geleverde habitattype kaarten zijn geconverteerd, gerepareerd en 

ongecontroleerd opgenomen. 

 

Door de druk om alle lokaal/regionale bronbestanden mee te nemen en de tijdsklem van fase 

III is een zeer beperkte (1 test gebied) inhoudelijke controle op de resultaten van de huidige 

release uitgevoerd.  

 

SCENARIO’s uit RC1 en RC2 zijn zoals gemeld niet meegenomen naar AERIUS 1.0 

Vorig vrijgave bericht  Nvt  

Doelstelling AERIUS 1.0 

Maken van kaarten zoals noodzakelijk voor doorlopen van de PAS handleiding met stikstofdepositie, met de uitzondering 

van geautomatiseerde output generatie die is voorzien in AERIUS 1.1  

Het doorrekenen van beleidsvarianten binnen de vastgelegde kaders per N2000 gebied of maatgevend punt. 

Wijzigingen tov vorige versie AERIUS 

Bugfixes 1. Structurele aanpassingen aan schermen ivm duidelijkheid, stabiliteit en performance 

2. Ontbrekende hexagonen opgelost; door bijdrage sector 0 te maken als deze niet 

berekend kon worden 

3. Weergave van alle maatgevende bronnen bij berekening maatgevend punt 

4. Legenda van habitattype kaartlaag wordt weergegeven 

Bronbestanden 1. Landbouwbestanden 

a. GR, FR, DR: Milieuvergunning binnen 5 km rondom N2000, overig GIAB 

b. ZH, NH: GIAB 

c. ZL, UT, GL, OV, FL, NB en L: Milieuvergunning 

2. Op alle aangeleverde habitattype kaarten is een snelle reparatieslag uitgevoerd. Dat 

wil niet zeggen dat alle habitattypen zichtbaar zijn. Naar de coördinatoren van Fase 

III is separaat de stand van zaken gecommuniceerd om de verbeterslag van de 

kaarten gestalte te geven. 

3. Rijksbeleid: de VPAS maatregelen zijn op hoofdlijnen in AERIUS opgenomen, omdat 

de wijze waarop in AERIUS was voorzien de exacte getallen achter de maatregelen 

nog niet gecommuniceerd kunnen worden tijdens Fase III. In AERIUS zijn de nieuwe 

generieke maximale emissiewaarden voor huisvesting op het niveau van een 

diercategorie wel opgenomen. Deze liggen voor diercategorieën met een maximale 

emissiewaarde op het niveau van BBT+ en voor diercategorieën zonder maximale 

emissiewaarde op het niveau van BBT. Hierdoor kan in AERIUS een beeld ontstaan 

waarbij een scenario met minder ambitieus beleid toch een groter effect heeft, omdat 

op de achtergrond bij een scenarioberekening getoetst wordt op het aanvullend 

rijksbeleid. Ook kan een discrepantie zijn tussen de blauwe ‘aanvullend Rijksbeleid 

balk’ en het eigen scenario, dit wordt veroorzaakt door het gebruik van lokale 

gegevens in AERIUS en het gebruik van generieke gegevens die gebruikt zijn bij 

vaststellen effect van Rijksbeleid.  

4. Ontbrekende gebieden: alle N2000 gebieden uit de formele databron van EL&I zijn 

opgenomen 

Gebruikersschermen NVT 

Overig 1. Gebruik rekenkern OPS 4.3.12  (gelijk aan GDN 2011) 

2. Upgrade rekenserver 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS (versie 1.1) 

Bugfixes 1. Verschillende bugs in schermen voor het nemen van maatregelen 



Bronbestanden 1. Actualiseren van wegverkeer in overleg met de Fase III coördinatoren 

(ontwikkelbehoefte) 

2. Verbeterslag habitattypen kaarten in overleg met de Fase III coördinatoren 

Gebruikersschermen 1. Inzichtelijk maken ontwikkelbehoefte 

2. Export voor standaardrapportage Fase III 

Overig 1. Scenario’s uit AERIUS 1.0 worden zover relevant meegenomen! 

Release planning AERIUS gedurende fase III en IV  

1. AERIUS 1.1, uiterlijk 1 juni. Rapportage en ontwikkelbehoefte. 

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

1. Als gevolg van de processor upgrade werkt de loadbalancer nog niet helemaal. Hierdoor is het aantal scenario 

berekeningen wat gedaan kan worden beperkt en zal sneller de melding komen dat er geen ruimte is voor  

2. Bijdrage van wegverkeer is op basis van de berekening van de dubbeltellingcorrectie van het PBL. Dit omdat de 

gegevens voor wegverkeer geactualiseerd moeten worden op verzoek van het Ministerie van I&M en de 

provincies. 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

1. De discrepantie tussen de depositie in het jaar 2004 en de overige jaren wordt in deze versie van AERIUS 

voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van verschillende uitgangspunten. Het jaar 2004 is op basis van 

gegevens uit de emissieregistratie (feitelijk gebruik) en op 1x1 km berekend, terwijl in AERIUS nu gebruik 

gemaakt wordt van milieuvergunningen en het rekenen op hoge resolutie.  

2. In de komende weken zal er nog een possibility check plaatsvinden. Door de tijdsdruk en sterke wijziging van 

diverse uitgangspunten is daar nog geen tijd voor geweest. 

 

 

 

Overzicht landbouwbronnen per provincie: 

 

Provincie Type Schaal Aangeleverd 

Drenthe MV < 5km Februari, april 

Flevoland MV Dekkend Januari 

Friesland MV < 5km Februari, april 

Gelderland BVB Dekkend Januari, april 

Groningen MV < 5km Februari, april 

Limburg BVB Dekkend Maart 

Noord-Brabant BVB Dekkend Januari 

Noord-Holland GIAB Dekkend Oktober 

Overijssel BVB Dekkend Januari, april  

Utrecht BVB Dekkend Maart 

Zeeland MV Dekkend Januari, april 

Zuid-Holland GIAB Dekkend Oktober 

 

 

Overzicht verwerkt milieuvergunningen 

 

Provincie 
Aantal 

aangeleverd 

Aantal niet 

verwerkt 
Constatering 

Friesland, Groningen 

en Drenthe  
10096 213 

Niet in 1 levering, veel handmatige 

correcties op RAV code, op een gegeven 

moment gestopt vanwege tijdgebrek 



Flevoland 1229 0 Januari 

Gelderland 37302 0 Niet in 1 levering 

Limburg 10202 0 Januari, april 

Noord-Brabant 46697 1 Februari, april 

Overijssel 24910 0 
Poging meest recente bestand is 

gestrand 

Utrecht 14162 0  

Zeeland 665 39 
Veel handmatige correcties op RAV 

code, missende coördinaten 

Zuid-Holland 1228 6 Veel missende coördinaten 

Totaal 146491 259 0.2% Niet verwerkt 

 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.0.1 
Donderdag 12 mei 

13.00hr 
Voor meer informatie: Helpdesk PAS: http://pas.natura2000.nl 

Samenvatting AERIUS 1.0 is inhoudelijk gereed. AERIUS 1.0 is geschikt voor het raadplegen en in kaart 

brengen van de stikstofdepositie voor basisjaar 2010 en de prognose jaren 2015, 2020 en 

2030. 

 

De regionaal/lokaal aangeleverde bronbestanden zijn allemaal opgenomen behoudens enkele 

uitzonderingen zie verder bericht. De Generieke Depositiekaart Nederland (GDN) van 2011 is 

aanwezig (achtergrond, buitenland, consumenten, aanwending). De rekenkern is gelijk 

getrokken met de versie die gebruikt is voor de GDN. 

 

Zoveel mogelijk van de geleverde habitattype kaarten zijn geconverteerd, gerepareerd en 

ongecontroleerd opgenomen. 

 

Door de druk om alle lokaal/regionale bronbestanden mee te nemen en de tijdsklem van fase 

III is een zeer beperkte (1 test gebied) inhoudelijke controle op de resultaten van de huidige 

release uitgevoerd.  

 

SCENARIO’s uit RC1 en RC2 zijn zoals gemeld niet meegenomen naar AERIUS 1.0 

Vorig vrijgave bericht  Nvt  

Doelstelling AERIUS 1.0 

Maken van kaarten zoals noodzakelijk voor doorlopen van de PAS handleiding met stikstofdepositie, met de uitzondering 

van geautomatiseerde output generatie die is voorzien in AERIUS 1.1  

Het doorrekenen van beleidsvarianten binnen de vastgelegde kaders per N2000 gebied of maatgevend punt. 

Wijzigingen tov vorige versie AERIUS 

Bugfixes 1. Structurele aanpassingen aan schermen ivm duidelijkheid, stabiliteit en performance 

2. Ontbrekende hexagonen opgelost; door bijdrage sector 0 te maken als deze niet 

berekend kon worden 

3. Weergave van alle maatgevende bronnen bij berekening maatgevend punt 

4. Legenda van habitattype kaartlaag wordt weergegeven 

5. Legenda “afstand tot de KDW” 

Bronbestanden 1. Landbouwbestanden 

a. GR, FR, DR: Milieuvergunning binnen 5 km rondom N2000, overig GIAB 

b. ZH, NH: GIAB 

c. ZL, UT, GL, OV, FL, NB en L: Milieuvergunning 

2. Op alle aangeleverde habitattype kaarten is een snelle reparatieslag uitgevoerd. Dat 

wil niet zeggen dat alle habitattypen zichtbaar zijn. Naar de coördinatoren van Fase 

III is separaat de stand van zaken gecommuniceerd om de verbeterslag van de 

kaarten gestalte te geven. 

3. Rijksbeleid: de VPAS maatregelen zijn op hoofdlijnen in AERIUS opgenomen, omdat 

de wijze waarop in AERIUS was voorzien de exacte getallen achter de maatregelen 

nog niet gecommuniceerd kunnen worden tijdens Fase III. In AERIUS zijn de nieuwe 

generieke maximale emissiewaarden voor huisvesting op het niveau van een 

diercategorie wel opgenomen. Deze liggen voor diercategorieën met een maximale 

emissiewaarde op het niveau van BBT+ en voor diercategorieën zonder maximale 

emissiewaarde op het niveau van BBT. Hierdoor kan in AERIUS een beeld ontstaan 

waarbij een scenario met minder ambitieus beleid toch een groter effect heeft, omdat 

op de achtergrond bij een scenarioberekening getoetst wordt op het aanvullend 

rijksbeleid. Ook kan een discrepantie zijn tussen de blauwe ‘aanvullend Rijksbeleid 

balk’ en het eigen scenario, dit wordt veroorzaakt door het gebruik van lokale 

gegevens in AERIUS en het gebruik van generieke gegevens die gebruikt zijn bij 

vaststellen effect van Rijksbeleid.  

4. Ontbrekende gebieden: alle N2000 gebieden uit de formele databron van EL&I zijn 

opgenomen 

Gebruikersschermen NVT 

Overig 1. Gebruik rekenkern OPS 4.3.12  (gelijk aan GDN 2011) 

2. Upgrade rekenserver 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS (versie 1.1) 



Bugfixes 1. Verschillende bugs in schermen voor het nemen van maatregelen 

Bronbestanden 1. Actualiseren van wegverkeer in overleg met de Fase III coördinatoren 

(ontwikkelbehoefte) 

2. Verbeterslag habitattypen kaarten in overleg met de Fase III coördinatoren 

Gebruikersschermen 1. Inzichtelijk maken ontwikkelbehoefte 

2. Export voor standaardrapportage Fase III 

Overig 1. Scenario’s uit AERIUS 1.0 worden zover relevant meegenomen! 

Release planning AERIUS gedurende fase III en IV  

1. AERIUS 1.1, uiterlijk 1 juni. Rapportage en ontwikkelbehoefte. 

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

1. Als gevolg van de processor upgrade werkt de loadbalancer nog niet helemaal. Hierdoor is het aantal scenario 

berekeningen wat gedaan kan worden beperkt en zal sneller de melding komen dat er geen ruimte is voor  

2. Bijdrage van wegverkeer is op basis van de berekening van de dubbeltellingcorrectie van het PBL. Dit omdat de 

gegevens voor wegverkeer geactualiseerd moeten worden op verzoek van het Ministerie van I&M en de 

provincies. 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

1. De discrepantie tussen de depositie in het jaar 2004 en de overige jaren wordt in deze versie van AERIUS 

voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van verschillende uitgangspunten. Het jaar 2004 is op basis van 

gegevens uit de emissieregistratie (feitelijk gebruik) en op 1x1 km berekend, terwijl in AERIUS nu gebruik 

gemaakt wordt van milieuvergunningen en het rekenen op hoge resolutie.  

2. In de komende weken zal er nog een possibility check plaatsvinden. Door de tijdsdruk en sterke wijziging van 

diverse uitgangspunten is daar nog geen tijd voor geweest. 

 

 

 

Overzicht landbouwbronnen per provincie: 

 

Provincie Type Schaal Aangeleverd 

Drenthe MV < 5km Februari, april 

Flevoland MV Dekkend Januari 

Friesland MV < 5km Februari, april 

Gelderland BVB Dekkend Januari, april 

Groningen MV < 5km Februari, april 

Limburg BVB Dekkend Maart 

Noord-Brabant BVB Dekkend Januari 

Noord-Holland GIAB Dekkend Oktober 

Overijssel BVB Dekkend Januari, april  

Utrecht BVB Dekkend Maart 

Zeeland MV Dekkend Januari, april 

Zuid-Holland GIAB Dekkend Oktober 

 

 

Overzicht verwerkt milieuvergunningen 

 

Provincie 
Aantal 

aangeleverd 

Aantal niet 

verwerkt 
Constatering 

Friesland, Groningen 

en Drenthe  
10096 213 

Niet in 1 levering, veel handmatige 

correcties op RAV code, op een gegeven 



moment gestopt vanwege tijdgebrek 

Flevoland 1229 0 Januari 

Gelderland 37302 0 Niet in 1 levering 

Limburg 10202 0 Januari, april 

Noord-Brabant 46697 1 Februari, april 

Overijssel 24910 0 
Poging meest recente bestand is 

gestrand 

Utrecht 14162 0  

Zeeland 665 39 Veel handmatige correcties op RAV code 

Zuid-Holland 1228 6 Veel missende coördinaten 

Totaal 146491 259 0.2% Niet verwerkt 

 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.2 
Woensdag 6 juli 

 
Voor meer informatie: PAS-helpdesk: http://pas.natura2000.nl > kennisbank 

Telefoon 030-239 88 33 

Samenvatting AERIUS 1.2 is gereed. Met deze versie kan Fase III door de bevoegde gezagen afgerond 

worden op basis van de gegevens die door de bevoegde gezagen zijn aangeleverd. 

 

Nieuw in deze versie is de ontwikkelbehoefte. Deze is centraal doorgerekend en hoeft dus niet 

meer apart in AERIUS als nieuwe bronnen ingevoerd te worden. De nieuwe informatie kunt u in 

de standaardrapportages vinden. Hierin zijn enkele nieuwe grafieken en kaarten mbt 

ontwikkelbehoefte opgenomen. Deze zullen op 7 juli in de loop van de middag aangeboden 

worden via de gebruikelijke plek op de PAS-site. 

 

Vorig vrijgave bericht  AERIUS 1.1  

Doelstelling AERIUS 1.2 

Het afronden van Fase III door de bevoegde gezagen obv gegevens die door de bevoegde gezagen zijn aangeleverd. Door 

het maken van kaarten zoals noodzakelijk voor het doorlopen van de PAS-handleiding met stikstofdepositie dmv 

geautomatiseerde output. Het doorrekenen van beleidsvarianten binnen de vastgelegde kaders per N2000-gebied of 

maatgevend punt. Confrontatie tussen potentiële ontwikkelruimte en ontwikkelbehoefte. 

Wijzigingen tov vorige versie AERIUS 

Bugfixes 1. Verschillende kleine bugs in de schermen 

2. Nieuwe maatregelen met betrekking tot performance, gebruiksvriendelijkheid en 

stabiliteit van de applicatie 

3. De cirkeldiagrammen in de standaardrapportages geven nu de juiste oppervlakte van 

het N2000-gebied 

4. De legenda kleuren kwamen niet overeen met de kleuren in het kaartbeeld. Dit is 

opgelost. 

5. De verticale lijn met blanco hexagonen door het centrum van Nederland is opgevuld. 

Bronbestanden 1. Landbouwbestanden; milieuvergunningen Leudal, Overijssel, noordelijke provincies en 

Zeeland zijn toegevoegd of vernieuwd: 

a. GR, FR, DR: Milieuvergunning binnen 5 km rondom N2000, overig GIAB 

b. NH, ZH: GIAB + Milieuvergunning voor kassen in 3 gemeenten. 

c. ZL, UT, GL, OV, FL, NB en L: Milieuvergunning 

2. De ongeveer 2000 landbouwbedrijven in de datasets van provincies die in het 

buitenland liggen door foute x,y-coördinaten zijn verwijderd. 

3. In de nieuw aangeleverde datasets zijn tientallen landbouwbedrijven aangetroffen met 

fout ingevulde gegevens. Indien reparabel ‘met gezond boerenverstand’ zijn deze 

gerepareerd. De rest is verwijderd. 

4. Noord-Holland heeft geen andere bronnen dan voor industrie voor ontwikkelbehoefte 

aangeleverd. 

5. Limburg, Utrecht en Zuid-Holland hebben geen projecten aan kunnen leveren voor de 

centrale rekenactie van ontwikkelbehoefte. 

6. Ontbrekende gegevens van de grote industrie zijn aangevuld met gegevens die 

bekend zijn bij AERIUS.  

7. Er is een grove controle met eventuele correctie gedaan op de aangeleverde x,y 

coördinaten. 

8. De habitattypekaarten van Walcheren en de Weerribben zijn geüpdate en toegevoegd. 

9. Er zijn fouten geconstateerd bij de habitattypekaart van Rottige Meenthe & 

Brandemeer in AERIUS. Deze zijn er vermoedelijk tijdens de tweede verbeteractie 

van de kaarten ingeslopen. Deze en mogelijk andere fouten zullen bij de release van 

1.3 verholpen zijn. Mocht u te maken hebben met een foute HT-kaart, meldt dit dan 

vóór 1 augustus bij de helpdesk en maak hier melding van in de rapportage. 

10. Bij aanlevering van ongeldige RAV codes is, vanwege het voorzorgsbeginsel, de worst-

case RAV code genomen die afgeleid kon worden uit de ongeldige RAV code. 

Gebruikersschermen 1. De ontwikkelbehoefte is in AERIUS 1.2 geen kaartlaag in het gebruikersscherm. De 

informatie is te vinden in de standaardrapportage. Zie hiervoor ook de READ ME.  

2. Het is niet meer mogelijk om ontwikkelbehoefte zelf toe te voegen, omdat alle 

aangeleverde projecten (door de bevoegde gezagen) via een workaround erin gezet 

zijn. 



3. Export voor standaardrapportage Fase III is wederom geautomatiseerd mogelijk. Het 

merendeel van deze rapportages staan vanaf 7 juli in de loop van de middag als zip-

file op de PAS-site: Gebiedsanalyse > AERIUS actueel > standaardrapportages. 

4. De standaardrapportage is uitgebreid met drie grafieken (nu 12 figuren) 

• Staafdiagram met ontwikkelbehoefte per habitattype per N2000-gebied en 

onderverdeeld naar sectoren 

• Staafdiagram met confrontatie ontwikkelruimte met ontwikkelbehoefte 

• Kaartbeeld per N2000-gebied met confrontatie ontwikkelruimte en 

ontwikkelbehoefte 

Overig 1. De standaardrapportage bevat standaard een toelichting en een disclaimer. Neem 

deze aandachtig door. Op verzoek is geprobeerd de toelichting wat uitgebreider te 

maken. Mocht dit nog steeds niet voldoende zijn, neem dan contact op met de 

helpdesk en geef specifiek aan waar u meer toelichting bij nodig heeft. 

2. De toelichting is deze keer niet opgenomen in de zip-file, maar wordt separaat 

aangeboden op dezelfde plek op de site. 

3. Alle berekeningsresultaten van eerder berekende scenario’s uit AERIUS 1.1 zijn 

verwijderd. Dus niet de scenario’s zelf met daarbij eventueel ingevoerde 

maatregelen. Dit was noodzakelijk omdat de bronbestanden verbeterd zijn. 

4. Alle bronnen en sites (in Nederland) zijn hernummerd. Om die reden zijn alle 

bronverplaatsingen (als maatregel) verwijderd. 

5. Er zijn twee factsheets gemaakt door de helpdesk over de twee meest voorkomende 

vragen – grote sprongen in depositie tussen hexagonen en verschillen in huidige 

depositiewaarden tov waarden in het verleden. 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS (versie 1.3)  

Bugfixes 1. nog niet bekend 

Bronbestanden 1. Er wordt gewerkt aan de sectoren zeescheepvaart, binnenvaart en glastuinbouw, 

zodat deze afzonderlijk zichtbaar zijn in AERIUS. 

2. Fouten in habitattypekaarten worden gecorrigeerd. 

 

Gebruikersschermen 1. De sectoren scheepvaart en glastuinbouw zullen apart zichtbaar zijn. 

Overig 1. Met deze versie kunnen berekeningen gedaan worden ten dienste van bestuurlijke 

onderhandelingen in Fase IV van de PAS. Hier zal centrale coördinatie voor zijn zodat 

allen met dezelfde gegevens werken. 

2. Samen met de provincies wordt gewerkt aan het operationaliseren van de provinciale 

kaders van OV/GLD/U in AERIUS 1.3 

3. AERIUS 1.3 gaat gevalideerd worden door het PBL voor gebruik in Fase IV (medio 

september gereed) 

Release planning AERIUS gedurende Fase III en IV  

1. Release 1.3 ambitie start Fase IV - begin september  

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

1.  

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

1.  

 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.3 
Donderdag 1 

september 
Voor meer informatie: PAS-helpdesk: http://pas.natura2000.nl > kennisbank 

Telefoon 030-239 88 33 

Samenvatting AERIUS 1.3 is gereed. Met deze versie kan Fase III door de bevoegde gezagen afgerond 

worden op basis van de gegevens die door de bevoegde gezagen zijn aangeleverd. AERIUS 1.3 

zal ook gebruikt worden gedurende fase IV van de PAS 

 

 

 

Vorig vrijgave bericht  AERIUS 1.2  

Doelstelling AERIUS 1.3 

Het afronden van Fase III door de bevoegde gezagen obv gegevens die door de bevoegde gezagen zijn aangeleverd. Door 

het maken van kaarten zoals noodzakelijk voor het doorlopen van de PAS-handleiding met stikstofdepositie dmv 

geautomatiseerde output. Het doorrekenen van beleidsvarianten binnen de vastgelegde kaders per N2000-gebied of 

maatgevend punt. Confrontatie tussen potentiële ontwikkelruimte en ontwikkelbehoefte. Doen van berekeningen ten 

behoeve van fase IV van de PAS. 

Wijzigingen tov vorige versie AERIUS 

Bugfixes 1.  

Bronbestanden 1. Landbouwbestanden; milieuvergunningen Utrecht zijn vernieuwd. 

2. Provinciaalbeleid ook voor piekbelasters opgenomen voor NB en OV 

3. Nieuwe cijfers hoofdwegennet RWS opgenomen 

4. Aanpassing in Botshol H9999 is nu H3140 (KDW van 410 naar 2100)  

5. Voor een aantal N2000 gebieden zijn nieuwe HT kaarten opgenomen (Meijendel en 

Berkheide (97), Rottige Meente en Brandemeer(18), Drentse Aa (25), Achter de 

Voort (47), De Bruuk (69), Lingedijk (70), Brabantsewal (128), Langstraat (130), 

Loonse en Druunense duinen & Leemkuilen(131), Vlijmens Ven, Moerputten & 

Bossche Broek (132), Kampina & Oisterwijkse Vennen(133), Regte Heide & Riels 

Laag(134), Kempenland(135)) 

6. Ontwikkelbehoefte geactualiseerd voor GLD, ZL en ZH  

7. Ontwikkelbehoefte RWS toegevoegd voor (130 km/hr, Zeetoegang IJmuiden, 

Overnachtingshave Lobith, Noord Westelijke Oeververbinding, A58(Galder en St. 

Anabosch)) 

8. Ontwikkelbehoefte provinciale wegen zit in die van de hoofdwegen 

9. Ontwikkelbehoefte glastuinbouw meegenomen 

Gebruikersschermen 1. De keuze voor het weer te geven jaar zit nu op één plaats: boven in het kaarten 

panel. 

2. Het popupscherm is vervangen door een informatie balk bovenin het hoofdscherm. De 

informatie balk geeft basis informatie weer en een aantal tabs met daaronder 

dropdown schermen. De schermen geven informatie over: 

a. Het geselecteerde N2000 gebied (tabje ‘algemeen’) 

b. De habitats op het geselecteerde punt voor het weergegeven jaar. 

c. De depositie en de effecten van beleid (rijks-, provinciaal-) 

d. De verdeling van de depositie over de sectoren voor het weergegeven jaar 

e. Ontwikkelruimte en –behoefte voor het weergegeven jaar (tabje ‘economie’) 

3. De klasseindeling in de depositie van de kaartlagen per sector is op verzoek van 

gebruikers herzien, hierdoor zijn de kleurschakeringen niet meer vergelijkbaar tussen 

de sectordepositiekaarten. 

4. De klasse indeling en kleurenschema voor meerdere overige kaarten zijn herzien op 

verzoek van gebruikers. 

Overig 1. Nieuwe server voor weergeven van kaartinformatie 

2. Optimalisatie van de software 

3. AERIUS is nu ook geschikt voor iPad (beta support), Firefox 4 en 5 én Internet 

explorer 9 

4. Scenario’s worden nu al in geladen bij opstarten, dit maakt opstarten iets trager maar 

uiteindelijke gebruik sneller. 

5. Nieuwe PBL resultaten voor effecten rijksbeleid mestmaatregelen, hierdoor zijn de 

resultaten consistent met GDN2011 

6. Provinciaal beleid opgenomen voor U, OV en GLD. 



7. Wederom grensoverschrijdende effecten voor alle provincies (depositie, 

ontwikkelruimte en –behoefte) 

8. Scheepvaart inzichtelijk gemaakt in drie sectoren (zeevaart NCP, zeevaart (doet NL 

haven aan) en binnenvaart) 

9. Als ontwikkelbehoefte onder de KDW is wordt deze opgeteld bij de ontwikkelruimte. 

10. Ontwikkelingen glastuinbouw zijn gemodelleerd als gelijk aan de ontwikkeling volgens 

GDN2011, dit na overleg met ZH 

11. In het onderdeel voor beleidsscenario’s is het nog wél mogelijk om onafhankelijk van 

de jaarkeuze (in kaarten panel) een jaar te kiezen. 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS, AERIUS 1.3 is de laatste versie. Vervolg wordt AERIUS II 

Bugfixes  

Bronbestanden  

Gebruikersschermen 1. Het verder optimaliseren van de weergave van de resultaten uit AERIUS die 

noodzakelijk zijn voor Fase IV kernschets per N2000 gebied 

2. Optimalisatie van applicatielogica Nieuwe releases zullen 1.3x worden 

Overig 1.  

Release planning AERIUS gedurende Fase III en IV  

 

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

1. Bepalen of de muisklik binnen een N2000 gebied is, wordt nu heel exact gedaan waardoor op grovere 

schaalniveau’s verwarring kan ontstaan. 

2. Nieuwe webserver is nog niet getest met grote groepen gebruikers. 

3. Zelf toegevoegde ontwikkelbehoefte kan NIET doorgerekend worden in deze release 

4. Keuze jaartal voor weergave scenario resultaten is nog wel per laag in te stellen. 

5. Het activeren van de mogelijkheid om maatregelen ook voor de nieuwe broncategorie te nemen. 

6. Na het bekijken van scenario resultaten kan het voorkomen dat bij het opvragen van informatie op de kaart het 

‘blauwe’ vakje onder de kaartlagen wordt weergegeven. 

7. Het percentage dekking van een habitattype in een polygoon kan hoger zijn dan 100% omdat er overlap van 

hetzelfde habitattype voorkomt in de aangeleverde kaarten 

8. Voor glastuinbouw is het nemen van maatregelen nog niet mogelijk omdat deze optie nog niet is getest 

9. Read me in standaardrapportage is nog niet geactualiseerd 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

1. Doelmatigheids toets op AERIUS 1.3 wordt uitgevoerd door TNO en RIVM 

2. Ontwikkelbehoefte MIRT projecten is medio september bekend. 

 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.4 
Donderdag 2 

februari 2012 
Voor meer informatie: PAS-helpdesk: http://pas.natura2000.nl > kennisbank 

Telefoon 070 3785189 

Samenvatting AERIUS 1.4 is gereed. In deze versie zijn een aantal zaken vernieuwd, toegevoegd of 

opgepoetst. Doel van deze versie is het ondersteunen van het afronden en verder uitwerken 

van de provinciale opgaven vanuit de PAS. 

 

In de week van 6 februari worden voor alle N2000 gebieden de standaard rapportage voor 

Fase III weer op de PAS-site geplaatst. U kunt deze dan downloaden en meteen gebruiken 

voor uw rapportage. U hoeft dus niet zelf nog een standaard rapportage te maken voor uw 

N2000 gebied, zo kunt u meteen aan de slag zonder eventuele lange wachttijden omdat 

iedereen een standaard rapportage nodig heeft. 

 

De aangepaste handleiding van AERIUS is binnenkort beschikbaar via de PAS website 

http://pas.natura2000.nl hierover ontvangt u separaat bericht. 

 

Vorig vrijgave bericht  AERIUS 1.3  

Doelstelling AERIUS 1.4 

Het afronden van de gebiedsanalyses voor het definitief PAS ondersteunen op basis van de laatst beschikbare informatie 

Wijzigingen tov vorige versie AERIUS 

Bugfixes 1. Verschillende kleine bugs in de schermen 

2. Nieuwe maatregelen met betrekking tot performance en stabiliteit van de applicatie 

Bronbestanden 1. Naar aanleiding van de overeenkomst met LTO is de verwerking van het Rijksbeleid in 

AERIUS aangepast. Details staan in het Handboek AERIUS 1.4 

2. Provincie Noord-Holland heeft voor ontwikkelbehoefte de concrete behoefte van TaTa-

steel en A8/A9 toegevoegd. 
3. In de Provincie Limburg zijn verschillende projecten toegevoegd 
4. Provincie Zeeland heeft de Westerschelde Container Terminal opgenomen bij de 

projecten voor ontwikkelbehoefte 
5. In de Provincie Zuid-Holland zijn alle glastuinbouw vergunningen geactualiseerd 
6. De GIS kaart voor Natura 2000 gebieden is geactualiseerd naar de laatst beschikbare 

versie 
7. Het reken-grid (hexagonen) is opnieuw bepaald op basis van de laatste habitat-

kaarten 
8. Op de habitattypen kaarten is een vereenvoudiging toegepast om de nauwkeurigheid 

op 1m te krijgen. Hierdoor worden veel analyses versneld, maar geen detaillering 

verloren. 
9. Voor 2004, heeft binnen de Natura 2000 gebieden een ophoging plaatsgevonden met 

het verschil tussen vergunde en feitelijke emissies uit 2010. Daardoor is de 

weergegeven depositiedaling binnen de gebieden vanaf 2004 realistischer. 
10.  Luchtvaart is als sector toegevoegd aan AERIUS 
 

Gebruikersschermen 1. Resultaten van AERIUS worden weergegeven voor de Beheerplan jaren van 2018, 

2024 en 2030. 

2. De achterliggende informatie van alle centraal doorgerekende ontwikkelbehoefte 

projecten is nu ook op te vragen. Projecten worden weergegeven voor het jaar 

waarvoor door de gebruiker gekozen is 

3. Ontwikkelbehoefteberekeningen zijn weer mogelijk. Resultaten worden nog niet 

verwerkt in de standaardrapportage 

4. Voor de ‘spin’ berekening is een afstand verval functie bepaald (zie handboek 

AERIUS) waardoor niet alleen de dichtbijgelegen bronnen worden meegenomen, maar 

wordt gekeken naar bijdrage op basis van afstand en emissie 

5. Het nemen van emissiebeperkende maatregelen aan de glastuinbouw sector is 

mogelijk 

6. Er wordt in de applicatie vastgelegd wat de laatste beelduitsnede was die de gebruiker 

heeft gehanteerd. 

7. In de tab over ontwikkelingsruimte wordt ook weergegeven hoe de verdeling van 

ontwikkelruimte is tussen de economische groei en aanvullend landbouw beleid 



8. Naamgeving is consistent gemaakt tussen de verschillende applicatie onderdelen 

9. De (GIS) export functie is terug (helaas alleen gebruikersscherm zie opmerking 

AERIUS 1.4.1) 

10. De download mogelijkheid van de standaardrapportage is verhuist naar het scenario 

panel 

11. De tab voor de export is vervangen door een tab om de kenschetsen te downloaden 

12. Er is een nieuw panel voor de kaartlagen, waarin de gebruiker in staat is zelf de 

kaarten toe te voegen en de teken volgorde te bepalen 

13. Bij het opvragen van gegevens van bronnen wordt het ‘blauwe selectie vlak’ voor de 

depositie niet meer weergegeven 

14. In het tabblad algemeen is de informatie uit de kenschets opgenomen 

15. Verklarende figuur in tabblad habitat is geactualiseerd 

Overig 1. Het AERIUS handboek is beschikbaar op de PAS-website 

2. Bestaande gebruiker scenario’s uit vorige versies van AERIUS zijn niet mee genomen 

naar AERIUS 1.4 maar op verzoek we terug plaatsbaar 

3. Contactpersoon voor AERIUS 1.x is Christiaan Langezaal, 070 3785189, 06 11779447, 

c.j.langezaal@minlnv.nl 

4. De industriële bronnen voor de bij schatting (5x5km ‘spookbronnen’) worden niet 

meer op de kaart weergegeven. De bijdrage wordt wel toegekend aan de sector 

industrie 

5. De analyses voor de standaardrapportages zijn gelijk getrokken met de kenschets en 

daarom gebaseerd op het grid zonder de 250m buffer uit eerdere versies. 

6. Analyses vindt plaats op basis van aangewezen habitattypen. In lijn met de 

kenschets. 

7. Effect van landelijk beleid voor stallen is zowel lokaal als landelijk bepaald. De 

landelijke berekening is uitgevoerd op de RIVM manier om consistent te blijven met 

de effectberekeningen voor de aanvullende mestmaatregelen. 

8. Het effect van de aanvullende voermanagementmaatregelen is opgenomen in de 

categorie mestmaatregelen. 

9. Gebruik van Google Analyst voor het monitoren van het gebruik van de applicatie. 

10. Alle onderliggende software is van een update voorzien naar de laatste versie 

11. Er zijn op belangrijke plaatsen performance analyses gedaan op ruimtelijke queries 

voor algemene stabiliteit en performance 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS (versie 1.4.1) 

Bugfixes 1. Het realisatie jaar voor wegprojecten is nog niet goed ingevuld 

2. Rondom de eilanden Vlieland en Texel is nog een afwijking in berekening aanvullend 

Rijksbeleid door berekeningen van depositie boven water 

3. Bij het toevoegen van de resultaten van de ‘spin’ aan het kaartlagenpanel kan deze 

soms 2 maal worden toegevoegd 

Bronbestanden 1. Er wordt gewerkt aan bronbestanden voor de sector binnenvaart 

2. Er wordt gewerkt aan bronbestanden voor de landbouw 2004 en 1994 

3. Er zijn tussen 6 januari 2012 en vrijgave AERIUS 1.4 nog nieuwe HT-kaarten 

aangeleverd deze worden zo snel mogelijk verwerkt 

4.  

Gebruikersschermen 1. De exportfunctie was niet technisch gereed voor release van AERIUS 1.4. Omdat de 

export geen primaire functie is, is er voor gekozen wel de gebruikersschermen aan te 

bieden en en deze zo spoedig mogelijk functioneel te maken. Hierdoor is er ook nog 

feedback mogelijk op de export. 

2. Bij het toevoegen van ontwikkelbehoefte projecten en objecten wordt het effect van 

deze projecten niet direct verdisconteerd in het tabblad ontwikkelingsruimte. Dit heeft 

een historische reden, door de keuze in fase III om die analyse centraal te doen. 

3. In de applicatie bijhouden welke kaartlagen de gebruiker heeft toegepast in de 

applicatie zodat deze niet iedere keer moeten worden toegevoegd 

Overig 1. De informatie met betrekking tot aanwijzingsbesluiten actualiseren  

Release planning AERIUS komende maanden  

1. Release 1.4.1 eind februari  

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

1. Habitattype in gebied Naardermeer met KDW 410 in aanwijzingsbesluit of niet 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

1. De (onderhoud) releases van AERIUS (1.4.x) zullen gedaan worden zo snel als de nieuwe functionaliteit gereed en 



getest is. Met name de export functionaliteit en kleine gevraagde mogelijkheden 

2. Het ontwikkelteam van AERIUS zal zich vanaf dit moment vooral gaan bezig houden met de ontwikkeling van 

AERIUS II 

3. Contactpersoon voor AERIUS 1.x is Christiaan Langezaal, 070 3785189, 06 11779447, c.j.langezaal@minlnv.nl 

 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.4.1 
Woensdag 15 

februari 2012 
Voor meer informatie: PAS-helpdesk: http://pas.natura2000.nl > kennisbank 

Telefoon 070 3785189 

Samenvatting AERIUS 1.4.1 is gereed. In deze versie zijn een aantal zaken vernieuwd, toegevoegd of 

opgepoetst. Doel van deze versie is het ondersteunen van het afronden en verder uitwerken 

van de provinciale opgaven vanuit de PAS. 

 

Alle kenschetsen zijn via AERIUS beschikbaar. 80% van de standaard rapportages voor Fase 

III zijn weer op de PAS-site geplaatst. U kunt deze dan downloaden en meteen gebruiken voor 

uw rapportage. De anderen volgen zo snel mogelijk. U hoeft dus niet zelf nog een standaard 

rapportage te maken voor uw N2000 gebied, zo kunt u meteen aan de slag zonder eventuele 

lange wachttijden omdat iedereen een standaard rapportage nodig heeft. 

 

De aangepaste handleiding van AERIUS is beschikbaar via de PAS website 

http://pas.natura2000.nl 

 

Vorig vrijgave bericht  AERIUS 1.4  

Doelstelling AERIUS 1.4.1 

Het afronden van de gebiedsanalyses voor het definitief PAS ondersteunen op basis van de laatst beschikbare informatie 

Wijzigingen tov vorige versie AERIUS 

Bugfixes 1. Niet blokkerende bugs in de gebruikersschermen 

2. In het tabblad ontwikkelruimte wordt weer het verschil tussen ruimte en behoefte 

correct weergegeven 

 

Bronbestanden 1. Effecten van provinciaal beleid voor Noord-Brabant en Limburg was niet zichtbaar. Is 

met de provincies direct gecommuniceerd en nu hersteld 

 

Gebruikersschermen 1. De nieuwe export functionaliteit is toegevoegd als BETA, de reden hiervoor is dat we 

graag feedback willen hebben en de functie alleen in de praktijk goed getest kan 

worden. Exports kunnen meer dan 10 minuten duren. Er wordt gewerkt aan 

optimalisatie. 

2. In het nieuwe lagen paneel worden nu de gebruikte lagen opgeslagen, zodat wanneer 

de applicatie opnieuw wordt gestart de laatste gebruikte lagen weer aanwezig zijn 

3. In het nieuwe lagen paneel is een prullenbakje zichtbaar wanneer de muis boven de 

laag staat. Hiermee kan een laag eenvoudig verwijderd worden 

4. In het tabblad depositie is de beschrijving van de legenda gelijk getrokken aan de 

kenschets 

Overig 1. Het AERIUS handboek is beschikbaar op de PAS-website 

2. Bestaande gebruiker scenario’s uit vorige versies van AERIUS zijn niet mee genomen 

naar AERIUS 1.4 maar op verzoek we terug plaatsbaar 

3. De analyses voor de standaardrapportages zijn gelijk getrokken met de kenschets en 

daarom gebaseerd op het grid zonder de 250m buffer uit eerdere versies. 

4. Analyses vindt plaats op basis van aangewezen habitattypen. In lijn met de 

kenschets. 

 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS (versie 1.4.2) 

Bugfixes 1. Het realisatie jaar voor wegprojecten is nog niet goed ingevuld 

2. Rondom de eilanden Vlieland en Texel is nog een afwijking in berekening aanvullend 

Rijksbeleid door berekeningen van depositie boven water 

 

Bronbestanden 1. Er wordt gewerkt aan bronbestanden voor de sector binnenvaart 

2. Er wordt gewerkt aan bronbestanden voor de landbouw 2004 en 1994 

3. Er zijn tussen 6 januari 2012 en vrijgave AERIUS 1.4 nog nieuwe HT-kaarten 

aangeleverd deze worden zo snel mogelijk verwerkt 

 

Gebruikersschermen 1. Bij het toevoegen van ontwikkelbehoefte projecten en objecten wordt het effect van 

deze projecten niet direct verdisconteerd in het tabblad ontwikkelingsruimte. Dit heeft 

een historische reden, door de keuze in fase III om die analyse centraal te doen. 



2. De login-procedure wordt algemeen toegankelijk gemaakt  

3. De index-pagina van AERIUS wordt voorzien van informatie over AERIUS, handleiding, 

handboek, vrijgaveberichten 

 

Overig 1. De informatie met betrekking tot aanwijzingsbesluiten actualiseren  

Release planning AERIUS komende maanden  

1. Release 1.4.2 eind maart 

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

1. Habitattype in gebied Naardermeer met KDW 410 in aanwijzingsbesluit of niet 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

1. De (onderhoud) releases van AERIUS (1.4.x) zullen gedaan worden zo snel als de nieuwe functionaliteit gereed en 

getest is. 

2. Het ontwikkelteam van AERIUS zal zich vanaf dit moment vooral gaan bezig houden met de ontwikkeling van 

AERIUS II 

3. Contactpersoon voor AERIUS 1.x is Christiaan Langezaal, 070 3785189, 06 11779447, c.j.langezaal@minlnv.nl 

 



VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.5 
Maandag 24 

september 
Voor meer informatie: PAS-helpdesk: http://pas.natura2000.nl> kennisbank 

Email: pasmail@minlnv.nl 

Samenvatting AERIUS 1.5 is gereed. De functionaliteit (wat je ermee kan) van AERIUS 1.5 is gelijk aan 

AERIUS 1.4. In AERIUS 1.5 is de nieuwe OPS rekenkern van het RIVM verwerkt en zijn de 

meest recente GCN-GDN kaarten van 2012 verwerkt. Hiermee is AERIUS in lijn gebracht met 

de overige luchtdossiers. Verder is een aantal PAS specifieke actualisaties verwerkt. 

Vorig vrijgave bericht  AERIUS 1.4.1  

Doelstelling AERIUS 1.5 

Het ondersteunen, met meest recente gegevens, van de afronding van gebiedsanalyses PAS. 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie AERIUS 

Bugfixes Nvt 

Bronbestanden 1. Jaarlijkse actualisatie GCN/GDN is verwerkt. De impact van deze actualisatie is aanzienlijk, 

het is belangrijk kennis te nemen van het bijgevoegde GCN/GDN rapport. Belangrijke 

sectoren als ‘buitenland’, ‘achtergrond’ en ‘mestaanwending’ zijn gewijzigd. 

2. Nieuwe verkeersgegevens vanuit NSL voor het hoofdwegennet zijn verwerkt.  

3. Habitat kaarten zijn geactualiseerd, een overzicht hiervan is beschikbaar op de PAS 

website 

4. Duinenbijtelling is doorgevoerd conform advies RIVM. Nadere uitleg is gegeven op de PAS 

website 

5. Meest recente KDW’s zijn verwerkt, de publieke wetenschappelijke publicatie waar deze op 

zijn gebaseerd wordt over enkele weken verwacht. Een overzicht is gegeven op de PAS 

website 

6. Verbeterde brongegevens TATA steel zijn opgenomen in het basisscenario (Provincie 

Noord-Holland) 

7. De bijdrage van het buitenland op de deposities is nu weergegeven op 1x1km i.p.v. 

5x5km 

8. De emissie bij-schatting van industrie van 5x5km geschaald naar 1x1km. 

9. De schaalfactoren die gebruikt worden voor de prognose berekeningen zijn nu op GCN-

sectoren gebaseerd en dus sub-sector specifiek wat leidt tot eenrealistischere ruimtelijke 

verdeling. 

10. Achtergronddepositie aangepast met correcties voor Maasvlakte II en HIC op basis van 

gegevens DCMR zoals in publicatie van de achtergrondconcentratiekaarten van I&M is 

vastgelegd. 

11. Grid met hexagonen aangepast aan de laatste versie van de werkgrenzen N2000, daarmee 

voorbereid voor vaststellen aanwijzingsbesluiten en berekeningen buiten N2000-gebieden 

in heel Nederland in AERIUS II. 

Gebruikersschermen 1. De gebruiker is in staat zelf zijn/haar wachtwoord te wijzigen. 

2. Er zijn nieuwe sectoren zichtbaar: railverkeer, visserij, landbouw-beweiding, landbouw-

overig. Deze sectoren waren eerst onderdeel van de achtergrond en zijn nu naar de 

voorgrond gehaald 

3. Er is een kaartlaag gemaakt met daarop de defensie gebieden. Er wordt gewerkt aan een 

rekenmethode. 

4. Binnen de PAS wordt gewerkt aan een definitielijst rondom ontwikkelingsruimte. Deze 

definitielijst is NIET verwerkt in AERIUS 1.5, omdat de lijst nog niet is vastgesteld. 

5. De mogelijkheid om te kunnen exporteren inclusief een buffer is uitgezet, om de 

performance hoog te houden. 

6. Beschrijving  van bronnamen is consequent doorgevoerd in de applicatie. 

7. Alle verwijzingen naar PAS-helpdesk zijn vervangen naar ondersteuning via PAS-mail. 

8. De tekst 'uw scenario' is vervangen door scenario naam in tabblad depositie. 

Overig 1. Nieuwe OPS versie (4.3.15) zodat AERIUS gelijk op loopt met GCN/GDN en NSL 

2. Verbeterde implementatie voorgenomen rijksbeleid; voerspoor, mestaanwending. Dit 

conform PBL berekeningen 

3. Correctie in de dubbeltellingscorrectie industrie. 

4. Vernieuwde toelichting standaard rapportage 

5. Vernieuwde handleiding (beschikbaar in eerste week na de release) 

6. Vernieuwd achtergrond document  (beschikbaar begin oktober) 

7. Validatie rapport AERIUS 1.5 (beschikbaar in eerste week na de release) 



8. Helpdesk op werkdagen bereikbaar per email, een reactie ontvangt u binnen 24 uur. 

9. Verkeersgegegens zijn tot en met concentratie bepaling berekend met VLW, de depositie 

is bepaald op basis van dezelfde methode ontwikkeld door I&M voor projectstudies met 

PluimSnelweg 1.7 (Beide model versies zijn goedgekeurd door I&M). Belangrijkste 

aanpassing is de bepaling van de depositiesnelheid op 250mx250m in plaats van 

1kmx1km in eerdere versies. 

10. Het effect van generiek aanvullend Rijksbeleid voor de landbouw buiten de 10kmis 

meegenomen in de bepaling van de beschikbare ontwikkelingsruimte 

De deposities voor een aantal sectoren wordt geschaald vanaf het basisjaar 2010. Dit is 

gedaan om tijd te besparen. Hierdoor kunnen kleine afwijkingen (aantal molen) ontstaan 

in de totale depositie als gebruiker zelf scenario doorrekent. 

11. Omdat de grenzen van de N2000 gebieden zijn aangepast kunnen de gebruikersscenario’s 

niet gemigreerd worden van 1.4 naar 1.5. Het advies is om de scenario’s opnieuw in te 

voeren, als dit tot onoverkomelijke problemen leidt kunt u contact opnemen met de PAS 

helpdesk. 

12. Gebiedscategorie in een tussen-tabel vastgelegd waardoor export versneld wordt. 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS, onbekend. 

Bugfixes Nvt 

Bronbestanden Actualisatie van lijst met concrete projecten 

Gebruikersschermen Aanpassing onderdelen ontwikkelingsruimte n.a.v. definitielijst 

Overig Nvt 

Release planning AERIUS gedurende Fase III en IV 

Nvt 

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

Nvt 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

Bijlagen beschikbaar op de PAS site.: 

http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_20120918_kaart_wijzigingen_habitatcodering_aerius.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_gcn-gdn-2012.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_kdw-in-aerius-14-en-15.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_n2000_met_gewijzigde_ht_kaart.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/notitie_duinenbijtelling_22jun2012.pdf 
 

 



 

 



Bijlage 2 Effect bemestingmaatregelen op emissie 
 
Een tweetal maatregelen m.b.t. bemesting zijn door het PBL voor de PAS doorgerekend op hun 
effect op ammoniakemissie: 
1. Bemesten van dierlijke mest met sleepvoetbemester, alleen na 18:00; 
2. Verplichten gebruik mestinjectiemethode op onbeteeld bouwland. 
 
Let op: het is niet zo dat deze maatregelen daadwerkelijk onderdeel uit gaan maken van de 
rijksmaatregelen. In AERIUS 1.5 zijn deze echter gebruikt om de emissiereductie te berekenen. 
  
Gekeken is naar de emissiereductie (kiloton) van ammoniak door deze maatregelen voor 
verschillende zichtjaren. Uitgegaan is van het scenario met 2,5% economische groei, gebaseerd op 
de GCN 2011. Onderstaand een korte beschrijving van de wijze waarop het effect van de 
maatregelen in beeld is gebracht. 
 
Algemeen 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de nieuwe methode voor ammoniak die onder andere uitgaat 
van totaal ammoniakaal stikstof (TAN) (Velthof et al, 2009). Ook de emissieraming is gebaseerd op 
deze nieuwe methode (Hoogveen et al. 2010). In de ramingen wordt al rekening gehouden met 
afschaffing van melkquotum en dierrechten in 2015 en de groei van melkproductie nadien. 
 
Bemesten van dierlijke mest met sleepvoetbemester, alleen na 18:00 

Aanleiding 

De vervluchtiging van ammoniak uit mest is onder meer afhankelijk van de temperatuur, 
zonnestraling en windsnelheid. Hierdoor is de vervluchtiging ’s ochtends en ‘s middags groter dan 
’s avonds en ’s nachts. Door ‘s avonds te bemesten kan de emissie zonder veel kosten worden 
gereduceerd. 
 
Uitgangspunten 

De ‘expert panel on managing agricultural nitrogen’ noemt als bewezen techniek de optie ‘spread in 
evenings’. De emissiereductie bedraagt 25%. Velthof et al., 2009 gaat uit van 26% vervluchtiging 
bij het gebruik van de sleepvoet op grasland. 
 
Methode 

De emissie van ammoniak bij het bemesten van grasland met de sleepvoet is 25% lager. 
 
Resultaat 

De maatregel leidt naar verwachting tot een emissiereductie van ca. 2 kiloton ammoniak. 
 
Onzekerheden 

Het panel schat de bewezen emissiereductie op 25%, maar de exacte hoogte van de reductie moet 
naar de mening van het panel nog per land door veldproeven vastgesteld worden.  
 
Verplichten gebruik mestinjectiemethode op onbeteeld bouwland 

Aanleiding 

Vanaf 2008 is het bovengronds uitrijden en onderwerken van mest op bouwland in twee 
werkgangen niet meer toegestaan. De injecteur (direct onderploegen, volledig bedekken) heeft een 
kleinere emissiefactor (2%) dan andere nog toegestane bemestingstechnieken, zoals de sleepvoet 
en het uitrijden en vervolgens in één werkgang onderwerken (23%). De sleepvoet wordt gebruikt 
in beteeld bouwland. 
 
Uitgangspunten 

• Volgens de middenraming wordt er in 2020 52 mln kg stikstof uit drijfmest op bouwland 
aangewend (Hoogeveen et al., 2010). Dit geldt ook als uitgangspunt voor de bovenraming; 

• Deze mest wordt in die raming over drie technieken verdeeld in de volgende verhouding van 
het gebruik van de resp. injecteur, onderwerken in 1 werkgang en de sleepvoet: 47: 46: 7; 

• Er is geen informatie over het gebruik van de diverse technieken per grondsoort voorhanden. 
We nemen daarom aan dat volgens de referentieraming de injecteur op alle grondsoorten 
relatief evenveel (47%) wordt gebruikt; 

• Zand- en lössgrond maken 56% van het bouwland uit. Het gebruik van de injecteur zal dus 
door de maatregel van 26% tot 56% toenemen. Het gebruik van de injecteur op kleigrond 
wordt niet door de maatregel beïnvloed; 



• Concluderend: de implementatie van de optie het gebruik van de injecteur leidt tot een 
verhouding ten voordele van de injecteur: 77: 16: 7.  

 
Methode 

Het effect van de optie wordt berekend door de hoeveelheid drijfmest, berekend voor de raming 
voor het jaar 2020 (Hoogeveen et al., 2010), over de verschillende bemestingstechnieken te 
verdelen. De emissie van ammoniak wordt vervolgens met de in Nederland gangbare methode 
(Velthof et al., 2009) berekend. De emissiefactor is voor alle grondsoorten gelijk. 
 
Resultaat 

De referentie gaat er vanuit dat het aandeel ‘twee werkgangen’ gelijkelijk wordt verdeeld over de 
technieken ‘injecteur’ en ‘onderwerken in één werkgang’. Door de voorgestelde maatregel wordt er 
meer van de injecteur gebruik gemaakt. De emissiereductiepotentieel van de optie in 2020 is 
geschat op 4 kiloton ammoniak.  
 
Onzekerheden 

Er wordt aangenomen dat het gebruik van de injecteur op bouwland kan toenemen, maar niet tot 
de volle 100% van alle bouwland.  
 
Mogelijk leidt het verplicht stellen van mestinjectie tot een toename in gebruik van kunstmest of 
mestkorrels. De verwachte emissiereductie blijft gehandhaafd omdat de emissiefactor voor 
kunstmest (kalkammonsalpeter) ongeveer even laag als die van de injecteur is nml 2,5% (Velthof 
et al., 2009).  
 
Literatuur 

• Hoogeveen, M.W., H.H. Luesink en P.W. Blokland (2010). Ammoniakemissie uit de landbouw in 
2020, raming en onzekerheden, ISBN: 978-90-8615-473-9. LEI-rapport 2010-080. Den Haag. 

• Velthof, G.L., C. van Bruggen, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen en J.F.M. 
Huijsmans (2009). Methodiek voor berekening van ammoniakemissies uit de landbouw in 
Nederland. WOt-rapport nr. 70. Wageningen. 

 
 
 



Bijlage 3 Gehanteerde (sub)sectoren AERIUS  
Onderstaande tabel geeft weer in welke sectoren onderscheid is gemaakt bij het weergeven van 

depositie in AERIUS en in welke subsectoren bij het schalen van de emissies/depositie naar de 

toekomst. 

 

Hoofdsector 
AERIUS-sector (beïnvloedbaar 
of niet beïnvloedbaar) Subsectoren waarop geschaald is binnen AERIUS 

GCN-
sector 

RIVM-
indeling 

 wordt weergegeven in AERIUS Onderscheid gehanteerd bij schaling emissies/depositie naar toekomst   

Consumenten en overig Consumenten RWZI 6100 6100 

   Drinkwaterwinning en distributie 6200 6200 

   HDO | Overig 6400 6400 

   Bouw 7000 7000 

  Verkeer-Mobiele werktuigen-Bouw 3220 3220 

   Consumenten | Vuurhaarden 8100 8100 

  Consumenten | Overig 8200 8200 

Landbouw Landbouw weide-emissies Landbouw | Weide emissies 4130 4130 

 Landbouw stallen Landbouw: veehouderij: stallen: hokdieren 4111 4111 

   Landbouw: veehouderij: stallen: graasdieren 4112 4112 

   Landbouw | Opslagemissies 4120 4120 

 Landbouw overig Landbouw | Vuurhaarden overig 4310 4310 

  Landbouw  | Verkeer-Mobiele werktuigen 3210 3210 

   Landbouw | Overig 4600 4600 

 Mestaanwending Landbouw | Mestaanwending 4140 4140 

   Landbouw | Kunstmest 4200 4200 

 Glastuinbouw Landbouw | Vuurhaarden glastuinbouw 4320 4320 

Industrie Industrie Industrie | Voedings- en genotmiddelen 1100 1100 

 Industrie | Olieraffinaderijen 1200 1100 

  Industrie | Chemische industrie 1300 1300 

  Industrie | Bouwmaterialen e.d.|  1400 1400 

  Industrie | Basismetaalindustrie 1500 1500 

  Industrie | Metaalbewerkingsindustrie 1700 1700 

  Verkeer-Mobiele werktuigen-Overig 3230 3230 

  Industrie | Overig 1800 1800 

 Energie Energie | Opwekking 2100 2100 

   Energie | Winning en distributie on shore 2210 2210 

   Energie | Winning en distributie off shore 2220 2220 

 Afvalverwerking Afvalverwerking 5000 5000 

Wegverkeer Hoofdwegennet Verkeer-Wegverkeer-Personenauto's-snelweg               3111 3111 

   Verkeer-Wegverkeer-Bestelauto's-snelweg 3121 3121 

   Verkeer-Wegverkeer-Vrachtauto's-snelweg                 3131 3131 

   Verkeer-Wegverkeer-Bussen-snelweg                       3141 3141 

   Verkeer-Wegverkeer-Tweewielers en speciale voertuigen-snelweg 3151 3151 

 Onderliggend wegennet Verkeer-Wegverkeer-Personenauto's-buiten beb.kom        3112 3112 

   Verkeer-Wegverkeer-Personenauto's-binnen beb. kom       3113 3113 

   Verkeer-Wegverkeer-Bestelauto's-buiten beb.kom          3122 3122 

   Verkeer-Wegverkeer-Bestelauto's-binnen beb. kom         3123 3123 

   Verkeer-Wegverkeer-Vrachtauto's-buiten beb.kom          3132 3132 

   Verkeer-Wegverkeer-Vrachtauto's-binnen beb. kom         3133 3133 

   Verkeer-Wegverkeer-Bussen-buiten beb.kom                3142 3142 

   Verkeer-Wegverkeer-Bussen-binnen beb. kom               3143 3143 

   Verkeer-Wegverkeer-Tweewielers en speciale voertuigen-buiten beb. kom 3152 3152 

   Verkeer-Wegverkeer-Tweewielers en speciale voertuigen-binnen beb. kom 3153 3153 

Railverkeer Railverkeer Verkeer-Railverkeer 3700 3700 

Luchtvaart Luchtvaart Verkeer-Luchtvaart-Ameland 3601 3601 

   Verkeer-Luchtvaart-Budel 3602 3602 

   Verkeer-Luchtvaart-Drachten 3603 3603 

   Verkeer-Luchtvaart-Luchthaven Eelde 3604 3604 

   Verkeer-Luchtvaart-Eindhoven 3605 3605 

   Verkeer-Luchtvaart-Hilversum 3606 3606 

   Verkeer-Luchtvaart-Hoogeveen 3607 3607 



   Verkeer-Luchtvaart-Lelystad 3608 3608 

   Verkeer-Luchtvaart-Luchthaven Maastricht 3609 3609 

   Verkeer-Luchtvaart-Midden Zeeland 3610 3610 

   Verkeer-Luchtvaart-Schiphol-APU/GPU 3621 3621 

   Verkeer-Luchtvaart-Schiphol-take-off 3622 3622 

   Verkeer-Luchtvaart-Schiphol-climb-out 3623 3623 

   Verkeer-Luchtvaart-Schiphol-approach 3624 3624 

Scheepvaart Zeescheepvaart NCP Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Olietankers 3811 3811 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Chemie/Gastankers 3812 3812 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Bulkcarrier 3813 3813 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Containerschepen 3814 3814 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Conventioneel stukgoed 3815 3815 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Roro lading/autoschepen 3816 3816 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Koelschepen 3817 3817 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Passagierschepen 3818 3818 

   Verkeer-Zeescheepvaart op NCP, Overige schepen 3819 3819 

 Zeescheepvaart Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Olietankers 3821 3821 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Chemie/Gastankers 3822 3822 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Bulkcarrier 3823 3823 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Containerschepen 3824 3824 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Conventioneel stukgoed 3825 3825 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Roro lading/autoschepen 3826 3826 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Koelschepen 3827 3827 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Passagierschepen 3828 3828 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats varend, Overige schepen 3829 3829 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Olietankers 3831 3831 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Chemie/Gastankers 3832 3832 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Bulkcarrier 3833 3833 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Containerschepen 3834 3834 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Conventioneel stukgoed 3835 3835 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Roro lading/autoschepen 3836 3836 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Koelschepen 3837 3837 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Passagierschepen 3838 3838 

   Verkeer-Zeescheepvaart-binnengaats voor anker, Overige schepen 3839 3839 

 Visserij Verkeer-Visserij (op NCP en binnenwateren) 3850 3850 

 Binnenvaart Verkeer: scheepvaart: Binnenscheepvaart-Int.Vrachtvervoer 3861 3861 

   Verkeer: scheepvaart: Binnenscheepvaart-Int.Vrachtvervoer-Duwvaart 3862 3862 

   Verkeer: scheepvaart: Binnenscheepvaart-Nat.Vrachtvervoer 3863 3863 

   Verkeer: scheepvaart: Binnenscheepvaart-Nat.Vrachtvervoer-Duwvaart 3864 3864 

   Verkeer: scheepvaart: Binnenscheepvaart-Passagiersboten 3865 3865 

 Recreatievaart Verkeer-Recreatievaart 3880 3880 

 
 



BIJLAGE 4 Inputgegevens en bewerkingen beïnvloedbare bronnen 

 

Tabel B4.1: input en bewerkingen beïnvloedbare bronnen (doorgerekend binnen AERIUS) (actuele input AERIUS 1.5)  

De bijdrage van niet beïnvloedbare bronnen is bepaald aan de hand van de GDN-kaart voor 2009 en de emissieontwikkeling in de BR, zoals gehanteerd bij de GCN-ronde2012  

STALLEN (NH3) 

Gebied 

Nederland 

Input-

bestand(en) 

Verantwoor-

delijke 

overheid 

Aangeleverd 

door 

Datum 

input-

bestand 

Jaar 

waarvoor 

input geldt Uitgevoerde bewerkingen in AERIUS 

Gehanteerde 

emissie-

factoren 

AERIUS 

Compleet 

sinds 

AERIUS 

versie 

Flevoland 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Flevoland 

Provincie 

Flevoland 10-1-2010 10-1-2010 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbaredeel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS 

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid 

RAV-lijst, 

10/2010 

1.0  



Gelderland 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Gelderland 

Provincie 

Gelderland 1-1-2009 1-1-2009 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

- Aanpassing emissiefactoren voor 

provinciaal beleid  

RAV-lijst, 

10/2010 

1.1 

Groningen, 

Friesland, 

Drenthe 

Vergunningen-

gegevens 

(excelformaat), 

voorstellen tot 5 

km van N2000 

gebieden 

Noordelijke 

Provincies Friesland 6-1-2011 6-1-2011 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

RAV-lijst, 

10/2010 

1.3 

Groningen, 

Friesland, 

Drenthe 

GIAB (feitelijk), 

voor stallen tussen 

de 5 en 10 km van 

N2000 gebieden LBT-GIAB EL&I (DR) 2008 2008 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

RAV-lijst, 

10/2010 

1.0 



Limburg 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Limburg 

Provincie 

Limburg 1-1-2011 1-1-2011 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid 

- Aanpassing emissiefactoren voor 

provinciaal beleid  

RAV-lijst, 

10/2010  

1.3 

Noord-

Brabant 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Brabant 

Provincie 

Brabant 1-1-2011 1-1-2011 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS 

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid 

- Aanpassing emissiefactoren voor 

provinciaal beleid  

RAV-lijst, 

10/2010  1.0 



Noord-

Holland en 

Zuid-Holland GIAB (feitelijk) LBT-GIAB EL&I (DR) 2008 2008 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

RAV-lijst, 

10/010 

1.0 

Overijssel 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Overijssel 

Provincie 

Overijssel 31/1/2011 31/1/2011 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

- Aanpassing emissiefactoren voor 

provinciaal beleid  

RAV-lijst, 

10/2010 

1.2 



Utrecht 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Utrecht 

Provincie 

Utrecht 1-1-2011 1-1-2011 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS  

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

- Aanpassing emissiefactoren voor 

provinciaal beleid 

RAV-lijst, 

10/2010 

1.3 

Zeeland 

Web-BVB 

(vergunningen) 

Provincie 

Zeeland 

Provincie 

Zeeland 4-1-2011 4-1-2011 

-Inputbestand gebruikt voor basisjaar 

2010 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om te komen tot 

waarden voor toekomstjaren AERIUS in 

het basisscenario AERIUS 

-Aanpassing emissiefactoren voor 

aanvullend rijksbeleid  

RAV-lijst, 

10/2010 

1.1 

Industrie (NOx en NH3)  

Gebied 

Nederland 

Input-

bestand(en) 

Verantwoor-

delijke 

overheid 

Aangeleverd 

door 

Datum 

input-

bestand 

Jaar 

waarvoor 

input geldt Uitgevoerde bewerkingen in AERIUS 

Emissie-

factoren 

AERIUS 

Compleet 

sinds 

AERIUS 

versie 

Heel 

Nederland 

ER zoals 

opgenomen in 

GCN-ronde2012 

(feitelijke 

emissies) 

Rijksoverheid 

(Enina) 

Emissie-

registratie 

(RIVM) 2012 2009 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om van 2009 te 

komen tot waarden voor toekomstjaren 

AERIUS in het basisscenario AERIUS  n.v.t.  1.0 



Tata Steel 

Brongegevens 

Tata Steel  Noord-Holland Tata Steel 2012 2009 

-Brongegevens rechtstreeks overgenomen 

ter vervanging van Tata Steel bronnen die 

volgen uit ER n.v.t. 1.5 

Glastuinbouw (NOx) 

Gebied 

Nederland 

Input-

bestand(en) 

Verantwoor-

delijke 

overheid 

Aangeleverd 

door 

Datum 

input-

bestand 

Jaar 

waarvoor 

input geldt Uitgevoerde bewerkingen in AERIUS 

Emissie-

factoren 

AERIUS 

Compleet 

sinds 

AERIUS 

versie 

Zuid-Holland 

Vergunde 

gegevens 

Provincie Zuid 

Holland 

Provincie Zuid 

Holland 1-1-2011 1-1-2011 

-Gegevens inputbestand gebruikt voor jaar 

2009  

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om van 2009 te 

komen tot waarden voor 2010 en 

toekomstige AERIUS-jaren in het 

basisscenario AERIUS  n.v.t. 1.2 

Overige 

provincies  

Feitelijke 

emissies 

Rijksoverheid 

(Enina) 

Emissie-

registratie 

(RIVM) 2012 2009 

-Toepassing schaalfactoren BR op emissies 

(beïnvloedbare deel) of depositie (niet 

beïnvloedbare deel), om van 2009 te 

komen tot waarden voor 2010 en 

toekomstjaren AERIUS in het basisscenario 

AERIUS  n.v.t. 1.5 

Wegverkeer (NOx en NH3) 

Gebied 

Nederland 

Input-

bestand(en) 

Verantwoor-

delijke 

overheid 

Aangeleverd 

door 

Datum 

input-

bestand 

Jaar 

waarvoor 

input geldt Uitgevoerde bewerkingen in AERIUS 

Emissie-

factoren 

AERIUS 

Compleet 

sinds 

AERIUS 

versie 



Heel 

Nederland 

Verkeersgegevens 

van het 

hoofdwegennet 

(rijkswegen) zoals 

opgenomen in MT 

2012 (NSL) I&M DVS 2012 

2011, 2015, 

2020 

-2011 is gebruikt voor basisjaar 2010 

- Schaling intensiteiten 2020 naar 2030 op 

basis van LMS 

-Resultaten bewerkt om te komen tot 

2018 en 2024 (zie toelichting hoofdtekst) 15/3/2012 1.1 

Heel 

Nederland 

Verkeersgegevens 

van het onder-

liggend wegennet 

(provinciale wegen 

en wegen waarvan 

NWB-wegvak is 

opgenomen in 

Nationaal Model 

met wegtype 

‘auto’ of ‘bubeko’), 

zoals opgenomen 

in MT 2011 (NSL) 

Gemeenten / 

provincies NSL 2011 

2010, 2015, 

2020 

- Schaling intensiteiten van 2020 naar 

2030 op basis van LMS en leidraad van 

Rijkswaterstaat 

-Resultaten bewerkt om te komen tot 

2018 en 2024 (zie toelichting hoofdtekst) 15/3/2012 1.1 

Heel 

Nederland 

Wegvakken uit 

PBL-database die 

voorkomen in 

Nationaal Model 

met wegtype 

‘auto’ of ‘bubeko’) I&M PBL 4-1-2011 2009 

-Intensiteiten 2009 zijn gebruikt voor 

2010  

-Gemiddelde groei van licht, middelzwaar 

en zwaar verkeer zoals geldt voor de 

geselecteerde OWN-wegen uit NSL is 

gehanteerd om van 2010 te komen tot 

intensiteiten voor NSL-jaren 2015 en 2020 

-Schaling intensiteiten van 2020 naar 

2030 op basis van LMS en leidraad van 

Rijkswaterstaat 

-Resultaten bewerkt om te komen tot 

2018 en 2024 (zie toelichting hoofdtekst) 15/3/2012 1.1 

 



 

 



Bijlage 5 Bewerkingen GIAB-bestanden  
 
De GIAB-bestanden worden door Alterra Wageningen – UR verrijkt met de diercategorieën en 
stalgegevens. Bij het GIAB-bestand zijn de diercategorieën zoals die opgenomen zijn in de jaarlijkse CBS 
landbouwtelling door Alterra eerst geaggregeerd naar de diercategorieën zoals die in de RAV worden 
gehanteerd (A1, A2, etcetera). Deze gegevens zijn in combinatie met de beschikbare stalinfo door Alterra 
aangeleverd aan ECN. ECN heeft vervolgens een invoerbestand opgesteld, waarbij steeds gekozen is voor 
het staltype met de hoogste emissiefactor indien er meerdere mogelijkheden waren. 
Aan de hand van de jaarlijkse CBS landbouwtelling worden de gegevens geaggregeerd naar de 
diercategorieën zoals die in de RAV worden gehanteerd (categorieën A1, A2, etc). Daarnaast wordt de 
stalinfo toegevoegd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 6 Berekening Rijksbeleid - stallen 
 

Het aanvullend Rijksbeleid heeft effect op drie aspecten: 
1. De uitstoot van stallen (deze neemt af door aanscherping van het Besluit huisvesting) 
2. De uitstoot door bemesting (deze neemt af door betere aanwendingsmethoden) 
3. De uitstoot bij stallen en bij aanwending (deze neemt af door voer- en 

managementmaatregelen) 
 
Het effect van minder uitstoot door stallen (eerste punt) is in AERIUS berekend. In deze bijlage 
wordt toegelicht op welke wijze dat is gebeurd1.  
  
Effect aanscherping Besluit huisvesting 

Het effect van de aanscherping van het Besluit huisvesting op de depositie is berekend door vanaf 
het moment van invoering (2014) uit te gaan van een geleidelijke vervanging van stalsystemen. 
Tabel B6.1 toont de gehanteerde vervangingsgraad. De vervangingsgraad is bepaald in overleg 
met het LEI (Landbouw Economisch Instituut, onderzoeksinstituut van de Universiteit 
Wageningen).  
 
 
Tabel B6.1. Gehanteerde vervangingsgraad stallen (aanvullend Rijksbeleid) 

 Aandeel vervangen stallen  

 2014 2018 2024 2030 

RAV-categorie A 0% 13% 31% 50% 

RAV overige categorieën 0% 19% 47% 75% 

 

Voor iedere vervangen stal geldt een nieuw emissieplafond; deze stallen zullen dus minder emissie 
uitstoten. Het nieuwe emissieplafond dat voor een bepaald staltype geldt, volgt uit aangeleverde 
gegevens van het LEI. Bij het gebruiken van de gegevens van het LEI is binnen AERIUS een 
aanname gedaan met betrekking tot de emissie binnen RAV-categorie A1. In de gegevens van het 
LEI wordt voor categorie A1 namelijk onderscheid gemaakt in nieuwe emissieplafonds voor 
enerzijds beweiden en anderzijds permanent opstallen. Echter, bij het rekenen in AERIUS wordt 
uitgegaan van maar één emissiefactor. Op basis van het aantal dieren bij enerzijds beweiden en 
anderzijds permanent opstallen is daarom een gewogen gemiddelde berekend dat is gehanteerd als 
nieuw emissieplafond voor alle dieren binnen categorie A1. 
 
Omdat vooraf niet bekend is welke stallen in Nederland wanneer vervangen worden, is in AERIUS 
het jaarlijks vervangen van een deel van de stallen gesimuleerd door ieder jaar het emissieplafond 
voor alle stallen iets te verlagen. Bijvoorbeeld, stel dat de stallen van RAV-categorie A1 na 
vervanging 20% minder uitstoten (fictief voorbeeld), en in 2018 is 13% van alle categorie A stallen 
vervangen (tabel B6.1), dan wordt dit in AERIUS benaderd door aan te nemen dat de emissiefactor 
voor alle categorie A1 stallen 2,6% lager wordt (0,13 x 20%). Dit leidt tot een nieuwe 
emissiefactor voor staltype A1 voor een bepaald jaar, die dan geldt als emissieplafond voor het 
scenario met aanvullend Rijksbeleid.  
 
Tabel B6.2 geeft het resultaat: in deze tabel is per jaar en per RAV-categorie te zien met welke 
emissiefactor (kg/jaar/dierplaats) in AERIUS is gerekend als emissieplafond in het scenario met 
aanvullend Rijksbeleid. De emissiefactoren voor 2014 komen overeen met de huidige eisen (0% 
vervangen stallen). In tabel B6.2 is ook weergegeven wat in een bepaald jaar de totale 
emissiereductie is ten opzichte van hetzelfde jaar in het basisscenario AERIUS. Te zien is dat de 
totale emissiereductie in het jaar 2030 ongeveer 5 kton is, als wordt gerekend met deze 

 

1 Het tweede en derde punt leiden samen tot een emissiereductie van 5 kton, die gerealiseerd wordt vanaf het 
jaar van invoering (2014). Om het effect hiervan te bepalen is in AERIUS aangenomen dat de emissie door 
mestaanwending met 5 kton afneemt (vanaf 2014). Het PBL heeft bepaald tot welke afname in depositie dit 
leidt, en dit effect is in AERIUS bij het scenario met aanvullend Rijksbeleid opgenomen als correctie op de niet 
beinvloedbare laag´bemesting´. In bijlage 7 is terug te vinden op welke wijze het PBL het effect van 5 kton 
minder emissie door bemesting heeft bepaald.  
 



emissieplafonds. Dit komt overeen met de gestelde beleidsdoelstelling om 5 kton minder emissie 
uit te stoten bij stallen. 
 
Opgemerkt wordt dat de in tabel B6.2 weergegeven en in AERIUS gehanteerde emissieplafonds 
voor 2030 de emissieplafonds zijn die al vanaf het jaar 2027 worden berekend. Met andere 
woorden, de 5 kton emissiereductie wordt bij de AERIUS berekeningen al in 2027 gehaald. Tussen 
2027 en 2030 is in AERIUS niet meer uitgegaan van een verdere emissiedaling voor stallen, 
waardoor de totale emissiereductie op jaarbasis 5 kton blijft. Hier is voor gekozen omdat op deze 
manier duidelijk wordt wat in 2030 het effect is van het realiseren van de beleidsdoelstelling om 5 
kton emissiereductie bij stallen te halen. Als wel zou worden uitgegaan van de vervangingsgraad 
uit tabel B5.1 en van verdere emissiedaling tussen 2027 en 2030, zou de totale emissiereductie ten 
opzichte van het basisscenario AERIUS uitkomen op ongeveer 6 kton in 2030.  
 
 
Tabel B6.2. Gehanteerde emissieplafonds per staltype per jaar (aanvullend Rijksbeleid) 

  Emissiefactor (kg/dier/jaar) 
 RAV 

categorie 
 Diersoort 2014 2018 2024 2030 

A 1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 9.50 9.24 8.85 8.66 

A 2 zoogkoeienouderdan 2 jaar 5.30 5.16 4.96 4.85 

A 3 vrouwelijkjongvee tot 2 jaar 3.90 3.80 3.65 3.58 

A 4 vleeskalveren tot 8 maanden 2.50 2.38 2.19 2.09 

D 1.1 biggenopfok (gespeendebiggen) 0.23 0.23 0.22 0.22 

D 1.2 kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 2.90 2.83 2.71 2.66 

D 1.3 guste en dragendezeugen 2.60 2.54 2.46 2.42 

D 3 

vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg 
tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 
kg tot eerste dekking 1.40 1.36 1.31 1.28 

E 1 
opfokhennen en hanen van legrassen: 
jonger dan 18 weken 0.17 0.15 0.12 0.10 

E 2 
legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen 0.13 0.12 0.12 0.12 

E 4 (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 0.44 0.40 0.35 0.32 

E 5 Vleeskuikens 0.05 0.04 0.04 0.04 

F 4 Vleeskalkoenen 0.68 0.64 0.59 0.56 

  
Totale emissiereductie (kton/jaar) 
Ten opzichte van basisscenario AERIUS 0 1.6 3.9 5.1 

 

 



BIJLAGE 7 Berekening Rijksbeleid - bemesting 
 

Het aanvullend Rijksbeleid heeft effect op drie aspecten: 
1. De uitstoot van stallen (deze neemt af door aanscherping van het Besluit huisvesting) 
2. De uitstoot door bemesting (deze neemt af door betere aanwendingsmethoden) 
3. De uitstoot uit stallen en bij aanwending (deze neemt af door voer- en 

managementmaatregelen) 
 
Het effect van minder uitstoot door stallen (eerste punt) is in AERIUS zelf berekend. In bijlage 6 
wordt toegelicht op welke wijze dat is gebeurd.  
 
Het tweede en derde punt leiden samen tot een emissiereductie van 5 kton, die gerealiseerd wordt 
vanaf het jaar van invoering (2014). Om het effect hiervan te bepalen is in AERIUS aangenomen 
dat de emissie door mestaanwending met 5 kton afneemt (vanaf 2014). Het PBL heeft bepaald tot 
welke afname in depositie dit leidt, en dit effect is in AERIUS bij het scenario met aanvullend 
Rijksbeleid opgenomen als correctie op de niet beïnvloedbare laag´bemesting´.  
 
De berekeningen van emissie naar depositie door het PBL zijn uitgevoerd met Scaler. Binnen scaler 
worden de effecten per sector bepaald als percentage van de resultaten van de basisberekening 
(resultaat_zichtjaar=(emissie_zichtjaar/emissie_basisjaar)*resultaat_basisjaar). Hierbij wordt een 
vaste schaalfactor voor het gehele grid toegepast. Logischerwijs betekent dit dat op die plekken 
waar in de basisberekeningen relatief veel emissie zit ook relatief veel emissie gereduceerd wordt 
(evenredig minder emissie dus). Het scenario wat is gebruikt, bevat emissietotalen per sector. 
Deze worden op dezelfde wijze ruimtelijk verdeeld als de emissies die voor de grootschalige 
concentratiekaarten van 2011 zijn gebruikt. Nieuwe of geplande infrastructurele projecten worden 
niet locatiespecifiek meegenomen in de ruimtelijke verdeling van de geraamde emissies. Voor meer 
informatie over de ruimtelijke verdeling zie Velders et al., 2012 en 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/G/GCN_GDN_kaarten_2012. 
  
 



 



BIJLAGE 8 Berekening provinciaal beleid 
 

In enkele provincies geldt aanvullend provinciaal beleid voor stallen. Het effect van dit aanvullende 

beleid wordt in AERIUS aanvullend op het vaststaand beleid en het extra Rijksbeleid berekend, 

binnen het scenario met aanvullend provinciaal beleid.  

 

Noord-Brabant 

Het doorvoeren van provinciale maatregelen door Noord-Brabant gaat uit van maximale 

emissiefactoren per RAV categorie. Dit houdt in dat alle stallen die conform het BVB een hogere 

factor hebben dan de Noord-Brabantse waarde, teruggezet worden naar de maximale 

emissiefactor. Stallen die al een lagere factor hebben, blijven die lagere factor houden. Door de 

provincie Noord-Brabant is per diercategorie een maximale emissiefactor gedefinieerd voor 2030, 

maar ook voor twee tussenliggende jaren (2015 en 2020).  

 

Limburg 

Voor de provincie Limburg wordt exact dezelfde methode gehanteerd als voor de provincie Noord-

Brabant. 

 

Utrecht 

Voor de provincie Utrecht worden, anders dan voor de provincie Noord-Brabant en Limburg, de 

veehouderijbedrijven eerst onderverdeeld in categorieën. Het gaat hier om de volgende 

categorieën: 

• Categorie A: N-depositie < 1% KDW 

• Categorie B: N-depositie tussen 1 en 10% KDW 

• Categorie C: N-depositie tussen 10 en 50% KDW 

• Categorie D (piekbelasters): N-depositie > 50% KDW  

 

De provincie Utrecht heeft zelf voor de verschillende bedrijven al een categorisering volgens 

bovenstaande indeling gemaakt, waarbij gebruik gemaakt is van AAgro-Stacks in combinatie met 

een GIS-systeem om de deposities per bedrijf op de omliggende habitattypes te bepalen. Dit leidt 

tot een andere indeling dan wanneer de categorisering met AERIUS wordt uitgevoerd, omdat 

AERIUS rekent met het OPS model.  

 

Binnen AERIUS is uitgegaan van categorisering op basis van berekeningen met OPS, waarbij 

gebruik gemaakt is van een eenvoudig verspreidingsprofiel voor een afstand van 10 km. Bij de 

berekening van de depositie is uitgegaan van de meest ongunstige situatie (qua ligging – ZW hoek 

– hoogste deposities; ca. 2,4 x hoger dan de gemiddelde situatie).  

 

Na de categorisering van de bedrijven zijn de provinciale maatregelen voor de provincie Utrecht 

doorgevoerd via eenzelfde methode als gehanteerd voor de provincie Noord-Brabant. Het enige 

verschil is dat door Utrecht geen afzonderlijk maatregelen worden doorgevoerd bij categorie A 

bedrijven, maar dat daarvoor de emissiefactoren volgens de AMvB Huisvesting gelden.  

 

Overijssel 

Voor de provincie Overijssel geldt qua categorisering in grote lijnen hetzelfde als voor Utrecht. 

Echter, Overijssel heeft de volgende categorieën:  

• Categorie A: N-depositie < 1% KDW 

• Categorie B: N-depositie tussen 1 en 50% KDW 

• Categorie C (piekbelasters): N-depositie > 50% KDW  

 

Op dezelfde manier als voor de provincie Utrecht is door AERIUS de categorisering doorgevoerd. 

Voor wat betreft de maatregelen gelden voor de provincie Overijssel echter geheel andere emissie-

maatregelen dan voor de andere provincies. Volgens de beschrijving van Overijssel kunnen de 

volgende maatregelen per bedrijfscategorie worden onderscheiden: 

 

Categorie A: 

Vanaf 2010 wordt een gecorrigeerd emissieplafond (aantal dieren 2009 x emissiewaarde tussen 

AMvB Huisvesting en gangbaar in) gehanteerd. Door te salderen worden er geen toenames boven 

het emissieplafond verwacht. 

Voor deze categorie worden maximale emissiewaarden voor 2030 gehanteerd.  

 



Categorie B 

- Vanaf 2010 een gecorrigeerd emissieplafond (aantal dieren 2009 x emissiewaarde AMvB 

Huisvesting). Ook hier door salderen geen toenames boven het plafond. 

- Voor deze categorie worden maximale emissiewaarde voor 2015, 2020 en 2030 gehanteerd  

 

Categorie C (piekbelasters) 

- Via categorisering is duidelijk welke bedrijven een piekbelaster zijn. Binnen AERIUS en het 

scenario provinciaal beleid worden deze bedrijven aangepast zodat er geen emissie van dat bedrijf 

meer is (emissie is gelijk aan 0).   

 

Gelderland 

De provincie Gelderland gaat in haar provinciale beleid uit van 3 categorieën:  

• Drempelwaarde: 0,5 % van de KDW van een habitat (Rijntakken 1%) 

• Categorie A: N-depositie tussen 0,5% en 1,5% KDW (Rijntakken tussen 1% en 2% KDW) 

• Categorie B: N-depositie meer dan 1,5% KDW (Rijntakken meer dan 2%)  

 

Van de ingebrachte stikstofdepositie wordt 30% opgenomen in het salderingssysteem en van de 

ingebrachte ammoniakemissie wordt 85% opgenomen in het salderingssysteem. 

 

Om het effect van deze maatregelen in AERIUS te bepalen, is op basis van het huidige BVB een 

zogenaamd toekomst BVB gemaakt. In het toekomst BVB zijn de reductie percentages per bedrijf 

toegekend op basis van de betreffende drempelwaarde. Daarnaast is er een inschatting gemaakt 

van het aantal bedrijven dat stopt en de locatie daarvan. Deze rekenregels zijn in AERIUS per 

agrarische bedrijf vastgelegd. 

 
 
 



Bijlage 9 Overzicht doorgerekende projecten 
 

Tabel B9.1: In AERIUS 1.5 opgenomen projecten in 2018 

Landbouw Glastuinbouw Industrie Infrastructuur Bedrijventerrein Kantoren Woningen 
Verantwoordelijke 

overheid 
(# bedrijven) (ha) (# bedrijven) (# trajecten) (ha) (ha) (aantal) 

EL&I 0 0 0 0 0 0 0 

Drenthe 0 0 0 3 446 5 4.340 

Flevoland 0 0 0 0 0 0 0 

Friesland 0 0 0 0 406 0 0 

Gelderland 0 2.533 4 50 2.988 0 22.237 

Groningen 0 0 14 0 0 0 0 

Limburg 2 150 3 0 200 0 0 

Noord-Brabant 0 665 0 93 3.210 195 47.963 

Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 0 

Overijssel 0 200 0 46 1.347 0 7.605 

Zeeland 0 52 11 0 195 0 11.000 

Zuid-Holland 0 214 129 2 7 0 5.000 

Nederland. totaal 2 3.814 161 194 8.799 200 98.145 

 

Tabel B9.2: In AERIUS 1.5 opgenomen projecten in 2024 

Landbouw Glastuinbouw Industrie Infrastructuur Bedrijventerrein Kantoren Woningen 
Verantwoordelijke 

overheid 
(# bedrijven) (ha) (# bedrijven) (# trajecten) (ha) (ha) (aantal) 

EL&I 0 0 0 0 120 0 0 

Drenthe 0 0 0 3 506 20 8.230 

Flevoland 0 263 0 0 97 0 700 

Friesland 0 0 0 0 446 0 0 

Gelderland 0 2.533 4 52 2.988 0 22.237 

Groningen 0 0 14 0 0 0 0 

Limburg 2 300 3 0 400 0 0 

Noord-Brabant 0 665 0 109 3.268 195 53.649 

Noord-Holland 0 0 37 0 0 0 0 

Overijssel 0 200 0 46 1.347 0 8.005 

Zeeland 0 312 13 0 552 0 11.000 

Zuid-Holland 0 480 128 2 483 0 12.850 

Nederland. totaal 2 4.753 199 212 10.207 215 116.671 

 

 



Tabel B9.3: In AERIUS 1.5 opgenomen projecten in 2030 

Landbouw Glastuinbouw Industrie Infrastructuur Bedrijventerrein Kantoren Woningen 
Verantwoordelijke 

overheid 
(# bedrijven) (ha) (# bedrijven) (# trajecten) (ha) (ha) (aantal) 

EL&I 0 0 0 0 120 0 0 

Drenthe 0 0 0 3 546 20 10.030 

Flevoland 99 263 0 0 97 0 3.200 

Friesland 0 0 0 0 446 0 0 

Gelderland 0 2.533 4 52 2.988 0 22.237 

Groningen 0 0 14 0 0 0 0 

Limburg 2 300 3 0 600 0 0 

Noord-Brabant 0 665 0 109 3.268 203 55.646 

Noord-Holland 0 0 37 0 0 0 0 

Overijssel 0 200 0 46 1.347 0 8.005 

Zeeland 0 312 13 0 1.772 0 11.000 

Zuid-Holland 0 480 128 2 483 0 12.850 

Nederland. totaal 101 4.753 199 212 11.667 223 122.968 
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Versie overzicht OPS-Pro 

Versie 4.3.15 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van versie 4.3.12 zijn: 

1. De hoogte waarop de effectieve canopy compensatieweerstand wordt berekend voor het 
bepalen van de depositiesnelheid van ammoniak is gecorrigeerd. 

2. De modellering van de concentratie en depositie binnen een oppervlaktebron is nog 
weer verbeterd. 

3. De modellering van de dagelijkse gang in de ammoniakemissie is gecorrigeerd en in 
overeenstemming gebracht met de documentatie. 

4. De berekening van de droge depositie van zware deeltjes is verbeterd. De negatieve 
waarden voor de droge depositie die sinds de actualisering van de ruwheidskaart in ver-
sie 4.3.12 optraden behoren daarmee tot het verleden. 

5. OPS kan nu ook rekenen met locatie-specifieke waarden voor ruwheid en landgebruik in 
plaats van met gridcel gemiddelde of dominante waarden. De waarden voor z0 en land-
gebruik worden via het receptorbestand aangeboden. 

6. De meteostatistiek voor 2011 is toegevoegd. 

Aanpassingen aan de Grafische User Interface (versie 31-8-2011) 

In bewerking 

Versie 4.3.12 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van versie 4.3.03 zijn: 

1. De berekening van de PM10- en PM2.5 concentratie vindt nu in één OPS run plaats op 
basis van het emissiebestand voor PM10 en de verhouding van de PM2.5-emissie tot de 
PM10-emissie. Deze verhouding is per sector bekend en ligt vast in het bestand met de 
deeltjesgrootteverdeling. De inhoud van de uitvoerbestanden (*plt, *tab) is dienover-
eenkomstig aangepast. 

2. De bug in de gemiddelde NOx-concentratie die in het lpt-bestand wordt gerapporteerd is 
hersteld. In vorige versies (vanaf 4.2.0) werd dubbel voor de bijdrage van HNO2 en PAN 
gecorrigeerd. 

3. De grids met ruwheid en dominant landgebruik zijn geactualiseerd en zijn nu afgeleid 
van versie 6 van Landgebruik Nederland (LGN6). 

4. Ook het grid met ruwheidslengten voor Europa is geactualiseerd. Het nieuwe grid is af-
geleid van CORINE landcover (CLC 2005, versie 8). Voor de landen waarin CLC geen ge-
gevens heeft is gebruik gemaakt van landbedekkingsdata van SEI (Stockholm Environ-
ment Institute). 

5. De meteostatistiek voor 2010 is toegevoegd. 
6. De trendfactoren voor 2008 en 2009 zijn toegevoegd. De trendfactoren worden gebruikt 

om de bij het model meegeleverde achtergrondconcentraties voor de steekjaren om te 
rekenen naar de achtergrondconcentraties voor het betreffende jaar. Deze achtergrond-
concentraties worden door het model gebruikt om de verwijderingsprocessen te para-
metriseren en zijn niet te verwarren met de door het model te berekenen GCN-concen-
traties. 
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Aanpassingen aan de Grafische User Interface (versie 4-11-2010) 

In bewerking 

Versie 4.3.03 (niet gepubliceerd) 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van versie 4.2.0 zijn: 

1. De parametrisatie van de gewasweerstand voor ammoniak is aangepast (depositie-
module DEPAC). Dit heeft geleid tot een lagere effectieve droge depositie snelheid en 
daarmee hogere ammoniakconcentraties. 

2. Bij de beschrijving van de brondepletie (afname van de emissie door depositie en om-
zetting tussen bron en receptor) wordt nu gebruik gemaakt van de gemiddelde ruwheid 
en het dominant landgebruik langs het pad tussen bron en receptor. Voorheen was de 
brondepletie gebaseerd op de gebiedsgemiddelde ruwheid (vastgelegd in het meteo-
statistiek bestand). 

3. De pseudo-numerieke benadering voor de berekening van de concentratie en depositie 
binnen en nabij een oppervlaktebron, geïntroduceerd in versie 4.2.0, is verbeterd. 

4. De meteostatistiek voor 2009 is toegevoegd. 
5. De lange-termijn gemiddelde meteostatistiek voor de periode 1995-2004 is opnieuw 

berekend om een fout in de statistiek die bij versie 4.2.0 is meegeleverd te herstellen.  

Versie 4.2.0 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van versie 4.1.20 zijn: 

1. Het aantal deeltjesklassen is uitgebreid van vijf naar zes. De klasse 0.95 – 4 μm is op-
gesplitst in 2 klassen, namelijk van 0.95 – 2.5 μm en van 2.5 – 4 μm. Dit is gedaan om 
met specifieker parameters voor PM2.5 te kunnen rekenen. 

2. Wanneer de bron nabij of binnen de receptorcel ligt en het betreft een puntbron of een 
oppervlaktebron waarvan de diameter ongelijk is aan de resolutie van de uitvoer, dan 
wordt de waarde voor de receptorcel niet alleen op basis van de waarde voor het mid-
delpunt bepaald, maar op basis van de waarden voor een groot aantal punten binnen de 
receptorcel. Het aantal onderscheiden punten neemt af met de hoogte en de afmeting 
van de bron. 

3. Voor de berekening van de concentratie en depositie binnen en nabij een oppervlakte-
bron werd tot nu toe een analytische benadering toegepast. Deze bleek niet geheel te 
voldoen en is nu aangevuld met een pseudo-numerieke benadering: de oppervlaktebron 
wordt opgesplitst in een groot aantal sub oppervlaktebronnen die het gedrag van een 
puntbron benaderen. Het aantal onderscheiden sub bronnen neemt toe met de diameter 
van de bron en af met de hoogte van de bron. 

4. De wash-out ratio van SO2 is nu een functie van de over het traject bron � receptor 
gemiddelde N/S-ratio in plaats van de N/S-ratio ter plekke van de receptor. 

5. De parametrisatie van de ‘displacement height’ is aangepast. 
6. De NOx concentratie wordt nu gecorrigeerd voor HNO2 en PAN en uitgedrukt in μg NO2

per m3.
7. De concentratie van NO3 aerosol wordt nu gecorrigeerd voor gasvormig HNO3. Zowel de 

ongecorrigeerde concentratie als de gecorrigeerde concentratie worden in het plt-
bestand uitgevoerd. 

8. De kaarten waarmee de landelijk gemiddelde concentraties van SO2, NOx en NH3 worden 
gedesaggregeerd naar lokale concentraties zijn opnieuw afgeleid met de nieuwe versie 
van het model. Daarbij is de resolutie verhoogd van 10 bij 10 km2 naar 5 bij 5 km2. Ook 
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Notitie Duinenbijtelling in Natura 2000-gebieden in GDN  
RIVM

1
, 22 juni 2012 

 

Inleiding 
De GCN/GDN-berekeningen worden uitgevoerd met OPS en gekalibreerd met ammoniak 

metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Deze systematiek werkt voor 

Nederland generiek bevredigend. De MAN-metingen
2
 geven echter aan dat de 

ammoniakconcentraties in het grootste deel van het duingebied een factor 2 tot 4 hoger zijn dan 

berekend. De consequenties van dit verschil worden uitgewerkt in deze Notitie Duinenbijtelling. 

De notitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een beknopt overzicht van de 

belangrijkste bevindingen met voorgestelde waarden waarmee de berekende depositie langs de 

kust kan worden verhoogd of bijgeteld. In de tweede bijlage wordt een onderbouwing gegeven 

van deze bijtelling. 

De in deze notitie voorgestelde duinenbijtelling kent nauwelijks ruimtelijke detaillering 

en is ook in andere opzichten slechts indicatief van karakter. Het kan voorlopig dienen om de 

stikstofdepositie in de kustgebieden nauwkeuriger in te schatten dan op basis van 

modelberekeningen en kalibratie aan de hand van alleen de LML-metingen. 

 

Achtergrond 

De oorzaak van het verschil tussen meting en berekening kan in principe zowel bij de 

berekening als bij de meetmethode worden gelegd. Uit recent onderzoek blijkt dat de onzekerheid 

in de MAN-metingen veel kleiner is dan het verschil tussen de metingen en het model. Dit wijst 

erop dat de oorzaak voor het verschil waarschijnlijk in de berekening en/of emissies ligt. 

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom het rekenmodel langs de kust minder 

goed kan presteren. Onder andere kunnen specifieke land/zee effecten of terreineigenschappen 

van de duinen niet goed meegenomen zijn in de modelberekening. De correctie van de 

modelberekeningen voor deze effecten is echter niet a priori duidelijk en dus (nog) niet 

uitvoerbaar. De metingen wijzen op de zee als een bron van atmosferisch ammoniak. In het 

model is emissie vanuit zee niet opgenomen. Dit betekent dat het verschil tussen berekening en 

meting mogelijk een gevolg is van het ontbreken van ammoniakemissie uit de zee naar de 

atmosfeer. De relatieve verhoging die zich in de concentratiemetingen aftekent, kan worden 

doorvertaald naar eenzelfde relatieve verhoging in de depositie.  

Om op termijn de invloed van de zee op een juiste manier mee te nemen in de 

modelgegevens, is het nodig om de zee als ammoniakbron te kwantificeren op eenzelfde manier 

als alle andere bronnen. Op dit moment lenen de beschikbare gegevens zich echter alleen voor 

een vrij grove bijtelling. 

 

De voorgestelde duinenbijtelling 

De duinenbijtelling is van toepassing op de GDN-ronde 2012 waarin de OPS-versie 

4.3.15 is gebruikt. Deze is ook in de mei-2012 versie van AERIUS opgenomen. 

De duinenbijtelling betreft alleen de droge depositie van ammoniak. Omdat de natte 

depositie minder afhankelijk is van lokale omstandigheden dan de droge depositie, zal de 

geconstateerde afwijking tussen model en meting veel minder doorwerken in de natte depositie. 

Daarom blijft de natte depositie hier verder buiten beschouwing. Deze duinenbijtelling komt 

bovenop de (kleine) reguliere bijtelling die al in de GDN-kaart wordt toegepast op de droge 

                                                 
1
 opgesteld door Erik Noordijk m.m.v. Dorien Lolkema, Margreet van Zanten, Addo van Pul, Guus Velders 

en Jan Aben 
2
 In het kader van de PAS wordt de luchtconcentratie van ammoniak gemeten in 53 Natura 2000-gebieden 

in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). 
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depositie van ammoniak. 

De duinenbijtelling is gebaseerd op metingen van 41 locaties, verspreid over de hele 

Nederlandse kust van Walcheren tot Terschelling. De meetperiode loopt van ongeveer 2005 tot en 

met 2010. Deze zijn vergeleken met berekeningen over dezelfde periode, uitgaande van de 

daadwerkelijk opgetreden meteorologie over die jaren en berekend voor de exacte locaties van de 

meetpunten. Alleen voor Zeeland zijn er slechts metingen beschikbaar van september tot en met 

december 2012. Het gemiddelde van deze korte periode is aan de hand van de overige 

meetreeksen geschaald naar een indicatief gemiddelde over 2005-2010. De duinenbijtelling voor 

Zeeland is daarmee beduidend onzekerder. 

De duinenbijtelling is berekend door de verhoging in de concentraties verhoudingsgewijs 

toe te passen op de droge depositie. Indien de gemeten concentratie drie keer hoger is dan de 

berekende, is de duinenbijtelling dus twee keer de droge depositie. 

De notitie voor de duinenbijtelling is bewust eenvoudig gehouden en is niet specifiek per 

locatie of Natura 2000-gebied, omdat de nu beschikbare gegevens nog onvoldoende grond geven 

voor verdere detaillering. De spreiding in de bijtellingen bedraagt 150-500 mol/ha per jaar met 

slechts enkele uitschieters daarbuiten. 

Het merendeel van de waarnemingen ligt rond 400 mol/ha per jaar, en dit is daarmee een 

default waarde voor de bijtelling. Deze bijtelling wordt waargenomen op Vlieland en het deel van 

Terschelling dat geen kwelder is, in het Zwanenwater in Noord-Holland, in Voornes Duin, de 

Kop van Schouwen, de Manteling van Walcheren en op twee plaatsen langs de Oosterschelde (de 

Vlietepolder en het Goeser Sas). 

Er zijn twee uitzonderingen op deze default-waarde. Op het kwelder-gedeelte van de 

Bosplaat op Terschelling wordt een lagere bijtelling gevonden van 200 mol/ha per jaar. In 

Meyendel en het zuidelijkste puntje van Kennemerduinen-Zuid wordt een afwijkende bijtelling 

gevonden van 200 respectievelijk 150 mol/ha per jaar. De bijlage geeft meer informatie over deze 

verschillen in bijtelling. 
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Onderbouwing van de Notitie Duinenbijtelling  

 
 

Achtergrond 

Stikstofdepositie leidt tot verrijking van de bodem met meststoffen, waardoor planten die 

aangepast zijn aan armere bodems verdrongen worden door planten die meer stikstof nodig 

hebben. Nederland kent een buitengewoon hoge uitstoot van stikstofverbindingen, waardoor 

stikstofdepositie tot de grootste milieubedreigingen behoort van de Nederlandse natuur. 

Atmosferische aanvoer van ammoniak is de belangrijkste bron van stikstofdepositie in de natuur. 

De effecten ervan treden het meest naar voren op arme bodems, zoals de zandgronden in Oost- en 

Zuid-Nederland en de duingebieden langs de kust. 

De stikstofdepositie wordt sinds de jaren ‘90 over heel Nederland berekend met een 

rekenmodel. In het afgelopen decennium is dit geformaliseerd middels de GDN-kaarten, 

berekend door het RIVM. Deze kaarten hebben een officiële status en zijn gebaseerd op het OPS-

model. Zij worden voor de droge depositie van ammoniak gekalibreerd met meetgegevens van 

acht meetpunten uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Hiervoor worden 

concentratiegegevens gebruikt, aangezien depositiemetingen vrijwel niet beschikbaar zijn en het 

model gelijktijdig zowel deposities als concentraties berekent. De acht kalibratielocaties liggen 

verspreid over Nederland, en dan vooral in landelijk gebied. 

Sinds maart 2005 is er een nieuw meetnet operationeel: het Meetnet Ammoniak in 

Natuurgebieden (MAN). Dit meetnet richt zich expliciet op de verificatie van 

ammoniakberekeningen door middel van concentratiemetingen in de lucht in Natura 2000-

gebieden. Gebleken is dat de gemeten ammoniakconcentraties in de natuur vrijwel altijd binnen 

een bandbreedte liggen van enkele tientallen procenten rond de berekende waarden. Langs de 

kust worden echter concentraties gemeten die systematisch hoger zijn dan de berekeningen, 

regelmatig tot enkele malen hoger (Figuur 1). Dit roept de vraag op in hoeverre de deposities daar 

te laag worden berekend. 

Een juiste beantwoording van deze vraag is van belang. De ecosystemen binnen de 

Nederlandse kustduinen en de Waddenzee zijn, gezien vanuit Europees perspectief, vrij zeldzaam 

en voor een groot deel in Nederland gelegen. Een groot deel van deze ecosystemen verdraagt 

weinig stikstof. Afgaande op de berekende depositie zou ongeveer 70% van het areaal aan 

duinnatuur geen nadelige gevolgen van stikstof ondervinden (Natuurbalans 2006). In 

werkelijkheid treedt op veel plaatsen vergrassing en verruiging op, waarbij stikstof toch een 

belangrijke rol lijkt te spelen (Kooijman et al. 2009). 
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Figuur 1.  Het profiel van de berekende en gemeten ammoniakconcentraties, gemiddeld over 4 
transecten op de Waddeneilanden en 3 langs de westkust van Holland voor de periode 2005 – 

2010. Ieder transect heeft een meetpunt vlak bij zee, een punt centraal in het duingebied en een 
punt nabij de Waddenzee of de overgang naar het agrarische binnenland. 

 

Betrouwbaarheid van model en meting 

De oorzaak van het verschil tussen meting en berekening kan in principe zowel bij de 

berekening als bij de meetmethode worden gelegd. Er zijn verschillende denkbare oorzaken voor 

het geconstateerde verschil tussen beiden. 

Vooral op zeer lokale schaal is de onzekerheid in de berekening groot; voor een 

willekeurig vlak van 1x1 km in Nederland is de onzekerheid in de depositie 70%. Aan zee spelen 

nog andere specifieke bronnen van onzekerheid een rol. Bij de berekening kan er sprake zijn van 

onbekende bronnen van ammoniak. Zo kan ammoniak ontwijken uit zeewater, de zee is via 

rivieren verrijkt met nutriënten. Daarnaast heeft het rekenmodel emissiegegevens en 

eigenschappen van het landoppervlak nodig die als gemiddelde waarden beschikbaar zijn, voor 

GDN-berekeningen gaat het dan om gemiddelden over een oppervlak van 1000x1000m. Dit 

betekent dat scherpe overgangen, zoals die van land naar zee of land naar wad, vaak over een 

traject van honderden meters uitgesmeerd worden over delen van de natuur. Verder neemt het 

rekenmodel niet de typische atmosferische condities langs de kuststrook mee, zoals het optreden 

van zeewindverschijnselen tijdens zonnige zomerdagen. 

Ook bij de metingen spelen bepaalde onzekerheden. De MAN-metingen worden 

uitgevoerd met passieve samplers van de firma Gradko. Deze meetmethode is goedkoop en goed 

uitvoerbaar in natuurgebieden. De onnauwkeurigheid is per maandmonster ongeveer 40%, en in 

de duinen nog enkele tientallen procenten hoger (Stolk et al. 2009), daarnaast zijn er 

systematische afwijkingen die per maand een wisselende invloed hebben op het meetresultaat. 

Voor de systematische afwijking wordt gecorrigeerd door per maand de meetreeks te kalibreren 

aan metingen op 6 locaties waar een AMOR-instrument van het LML staat opgesteld. De AMOR 

is veel betrouwbaarder en fungeert als ijkinstrument. De random onzekerheid in de MAN-

metingen die over meerdere jaren zijn gemiddeld, zakt in de duinen tot ongeveer 5%. Voor het 

MAN als geheel levert deze aanpak resultaten op met een nauwkeurigheid die voldoende is voor 
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de gestelde meetdoelen. 

Lange tijd was onduidelijk in hoeverre de Gradko-samplers bij zeer lage concentraties 

systematisch kunnen afwijken door bijvoorbeeld de detectielimiet, vooral in de duinen. De laagste 

concentratie die met de AMOR wordt geverifieerd is ongeveer 1,5 µg/m
3
, aan de oostzijde van 

Kennemerland-Zuid. AMOR en MAN stemmen op die locatie goed met elkaar overeen. Maar 

terwijl OPS aangeeft dat elders langs de kust de concentratie lager is, meestal 0,3 tot 0,9 µg/m
3
, 

worden met het MAN daar uitsluitend (jaargemiddelde) concentraties gemeten van 1,5 tot 2,5 

µg/m
3
. Het is mogelijk dat de gemeten waarden systematisch te hoog zijn, bijvoorbeeld omdat zij 

dicht bij de detectielimiet liggen. Om deze reden worden sinds september 2011 op 12 MAN-

locaties en 3 LML-locaties de metingen gevolgd met alpha-samplers, die veel beter geschikt zijn 

voor lage concentraties. 

Uit de alpha-metingen van de eerste maanden blijkt dat de resultaten van deze samplers 

evenals die van de Gradko-samplers goed overeenkomen met de AMOR-metingen (Figuur 2). 

Ook bij de lage concentraties in de duinen blijken de Gradko-metingen uit het MAN vooralsnog 

vrijwel niet af te wijken van de alpha-samplers van de eerste maanden, dit ondanks de bekende 

vrij hoge ruis rond individuele maandmonsters (Figuur 3). Hiermee is het onwaarschijnlijk 

geworden dat de MAN-metingen in de duinen systematisch beduidend te hoog zouden zijn. 

 

Gradko  en alpha versus AMOR

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20

AMOR

ammoniak 

(µg/m
3
)

Alpha

Gradko

geijkt

 
 

Figuur 2.  Alpha- en Gradko-samplers op maandbasis vergeleken met AMOR-metingen 

 

De zee als mogelijke bron van ammoniak 

De MAN-metingen geven enkele aanwijzingen voor de oorzaak van de afwijking. Uit 

verschillende analyses komt het beeld naar voren dat de zee een bron van ammoniak kan zijn. Zo 

is de gemeten concentratie aan de westkust hoger in de zeereep dan dieper in het duinengebied 

(Figuur 1). Wanneer de wind daar via een lang traject door de brandingzone het land bereikt, met 

zuidwesten of noordenwind, is de concentratie op alle duinlocaties van de westkust verhoogd ten 

opzichte van zuiden- en westenwind (Figuur 4). Dit is een van de aanwijzingen dat de eerste zone 

langs de kust een belangrijke bron van ammoniak lijkt te zijn. 

 



 6 

Gradko versus Alpha in duingebied
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Figuur 3.  Gradko-samplers op maandbasis vergeleken met alpha-samplers in de duinen. 
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Figuur 4.  Invloed van de windrichting op de concentraties in de zeereep van de Hollandse kust. 

 

Om deze mogelijke invloed van de zee op een juiste manier mee te nemen in de 

modelgegevens, is het nodig om de zee als een ammoniakbron te kwantificeren op de manier 

waarop alle overige bronnen aan het model worden aangeboden. Op de middenlange termijn zal 

deze weg bewandeld kunnen worden, op dit moment lenen de beschikbare gegevens zich echter 
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alleen voor een vrij grove bijtelling. 

Hieronder volgt de argumentatie voor de voorgestelde bijtelling. Deze bijtelling is 

afgeleid op basis van de gegevens van februari 2005 tot en met april 2011. Deze bijtelling is 

gelijk aan de duinenbijtelling als deze gebaseerd wordt op de periode 2005-2009 die in het 

GCN/GDN-traject wordt gehanteerd. 

 

Details duinenbijtelling Waddengebied 

 Het MAN omvat 4 transecten in het Waddengebied, namelijk 2 transecten op 

Terschelling en 2 op Vlieland. Ieder transect bestaat uit 3 meetpunten, 1 nabij de zeereep, 1 

centraal gelegen en 1 nabij het wad. Het algemene beeld is dat de concentratie toeneemt naarmate 

de afstand tot het wad vermindert (Figuur 1). De berekende bijtelling geeft echter geen duidelijk 

patroon in de ruimte weer. Onzekerheden in dat ruimtelijke patroon zijn groter, omdat het dan 

niet alleen gaat om (kleine) ruimtelijke verschillen tussen metingen maar ook om 

locatiespecifieke afwijkingen of onvolkomenheden in de modelberekeningen. De berekende 

bijtelling kent een veel grotere ruimtelijke ruis door de doorwerking van deze afwijkingen. Dit 

betekent dat de bijtelling niet ruimtelijk gedifferentieerd kan worden naar bijvoorbeeld de afstand 

tot het wad. 

Er is wel een belangrijk systematisch verschil tussen de gemiddelde bijtelling op Vlieland 

en Terschelling. Het meer open karakter met de lage vegetatie op Terschelling lijkt dit verschil te 

veroorzaken. De metingen op Terschelling vinden voornamelijk plaats op de Bosplaat, een zeer 

vlak en open kweldergebied met overwegend heel lage vegetatie, terwijl die op Vlieland gelegen 

zijn in het noordoosten op en rond de Cranberryvlakte  en de duinen. Daar vertoont het terrein 

veel meer reliëf en is de vegetatie hoger, waardoor de depositie en dus de bijtelling hoger uitpakt. 

De berekende bijtelling op de twee Terschelling-meetpunten in duingebied is gemiddeld dan ook 

gelijk aan het gemiddelde op Vlieland (de default-waarde), terwijl de drie kwelder-locaties op 

Terschelling bijtellingen geven die allen significant lager zijn dan de default-waarde. 

De duinen en hogere vegetaties vertonen dus een bijtelling die overeenkomt met de 

defaultwaarde: 400 mol/ha per jaar. Het is aannemelijk dat zeer vlakke en open kweldergebieden 

net zoals de Bosplaat minder ammoniak invangen en daarmee een lagere bijtelling hebben van 

200 mol/ha per jaar. 

 

Argumentatie duinenbijtelling westkust en het zuidelijke deel van de Hollandse kust: 
 Het MAN omvat 5 transecten langs de Hollandse en Zeeuwse kust. Daarnaast zijn er 3 

niet volgens een transect georganiseerde meetpunten in Voornes Duin. Ieder transect bestaat uit 3 

meetpunten, 1 nabij de zeereep, 1 centraal gelegen en 1 nabij de overgang naar het (meest 

agrarische) achterland. De twee transecten in Zeeland (Kop van Schouwen en Manteling van 

Walcheren) zijn echter pas sinds najaar 2011 in bedrijf en kunnen dus niet meer dan een ruwe 

indicatie geven. Het beeld van de invloed van de zee is hier dus gebaseerd op slechts 3 transecten, 

in het Zwanenwater, het zuidelijkste puntje van Kennemerland-Zuid en Meyendel.  

 Het beeld van het concentratieverloop in deze 3 transecten is deels overeenstemmend. In 

alle drie gevallen is de concentratie op het middelste meetpunt het laagst. In het Kennemerland-

Zuid is de concentratie aan de landzijde nauwelijks verhoogd, bij de twee andere transecten is de 

concentratie daar juist het hoogst. De berekende bijtelling vertoont echter net zoals in het 

waddengebied een veel minder homogeen beeld. Wanneer de eerste Zeeuwse metingen worden 

meegenomen, is het beeld nog minder eenduidig, wat overigens kan veranderen wanneer daar 

langer wordt doorgemeten. Een ruimtelijke detaillering die de afstand tot de zee meeneemt, is 

daardoor niet af te leiden. 

 De berekende bijtelling ligt voor Zwanenwater, Voornes duin en Zeeuwse duinen rond de 

default bijtelling van 400 mol/ha per jaar. In Meyendel en het zuidelijkste deel van 

Kennemerland-Zuid is dit ruim 150 mol/ha per jaar. Per gebied is dit gebaseerd op het 

gemiddelde van slechts 4 meetpunten met meer dan een factor 2 verschil tussen de laagste en de 
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hoogste waarde. Dit geeft onvoldoende ruimtelijke dekking om per gebied de bijtelling binnen 

enkele tientallen molen/ha per jaar nauwkeurig te kunnen vaststellen. 

 Dat de bijtelling in Meyendel en het zuidelijke stukje van Kennemerland afwijkt van de 

default-waarde, kan samenhangen met andere omstandigheden in de zee ervoor. Dit zal verder 

uitgezocht moeten worden. Een aanwijzing voor een verklaring zou kunnen zijn dat voor de Zuid-

Hollandse kust een lage concentratie chlorofyl in zee wordt waargenomen. Chlorofyl in zeewater 

is een indicator van het voorkomen van algen. Kooijman et al 2009 laten zien dat de hoeveelheid 

chlorofyl in het zeewater over de hele kustzone ruimtelijk vrij goed correleert met het 

geconstateerde verschil tussen gemeten en berekende ammoniakconcentraties. Het gebruik van 

zo’n indicator in de grootte van de duinenbijtelling is nog niet verder uitgewerkt. 

  

Argumentatie duinenbijtelling Zeeuwse zoute wateren 

 De informatie is hier het minst toereikend voor een afleiding van de duinenbijtelling. 

Enerzijds is de ruimtelijke situatie voor Zeeland complex en slechts summier in het meetnet 

aanwezig, daarnaast gaat het om metingen van slechts 4 maanden in plaats van 6 jaar. Er zijn 3 

gebiedjes met elk 2 meetpunten; de Vlietepolder direct binnendijks van open water, de omgeving 

van het Goeser Sas met een schor, en de afgesloten omgeving van de Van Haafte-polder bij de 

schorren van de Krabbekreek; het zogeheten Stinkgat. De concentratiemetingen geven per paar 

aan dat er een bron van ammoniak is die met zowel open water en als met schorren te maken 

heeft. In het Stinkgat zijn de concentraties bijzonder hoog, vergelijkbaar met die in het Brabantse 

Peelgebied. De berekende bijtelling ligt rond de 400 mol/ha per jaar in zowel Vlietepolder als 

Goeser Sas, voor het Stinkgat ligt die boven de 1000 mol/ha per jaar. 

 Men kan op basis van deze informatie in Zeeland de default-waarde van 400 mol/ha per 

jaar hanteren. De meetpunten liggen allen op minder dan 200 meter afstand van open water, 

slikken of schorren. Het ligt voor de hand dat de duinenbijtelling lager zal zijn wanneer men 

vanuit de zoute wateren dieper landinwaarts gaat. Uitgaande van de overige MAN-data langs de 

Nederlandse kust, kan het gat tussen model en meting echter tot kilometers landinwaarts ongeveer 

even hoog blijven. Verder kan dit gat beduidend hoger uitvallen onder condities waarbij water 

niet wordt ververst, zoals het Stinkgat. Er is echter geen verdere informatie om hierin een 

gefundeerd voorstel te doen. Men kan de algemene duinenbijtelling van 400 mol/ha per jaar 

aanhouden tot een afstand van bijvoorbeeld 3 km vanaf grote zoute wateren, slikken en schorren. 
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BIJLAGE 12 Toelichting correctie Maasvlakte II 
 

Op basis van dezelfde methode en bestanden die DCMR hanteert om de door het PBL/RIVM 

uitgebrachte GCN- en GDN-kaarten voor de toekomst te corrigeren in verband met de komst van 

Maasvlakte 2 (MV2), is ook in AERIUS een correctie uitgevoerd op de depositie vanaf 2018. In deze 

bijlage wordt achtergrondinformatie gegeven over deze correctie. De bijlage is gebaseerd op een 

notitie van DCMR van 7 april 2011 (documentnummer 21166991, project EL 11-054 Correctielaag 

GDN en PAS tool). 

 

Algemene werkwijze correctie DCMR 

De correctie voor MV2 zoals DCMR die hanteert bestaat enerzijds uit een bijtelling van de 

verwachte emissies uit MV2 en anderzijds uit een correctie voor bestaand gebied voor de 

zeevaart1. De groei die aan bestaand gebied is toegekend wordt als het ware verschoven naar MV2 

om dubbeltelling te voorkomen. Zie voor details en nadere toelichting document ‘Aanpassing GCN 

Rijnmond, editie 2010 (DMS: 21033716)’. Buiten de aanpassing in verband met de komst van MV2 

wordt tevens een correctie uitgevoerd voor de (gebleken) onderschatting van de bijdrage van de 

containerterminals en droge bulk sector in de invoerbestanden voor de GCN. In een eerder 

uitgevoerde studie ‘Stikstofoxidenemissies van containerterminals en droge bulk bedrijven in de 

Rotterdamse haven (DMS nr: 21108368) is een schatting gemaakt van de bijdrage van de mobiele 

bronnen in deze sectoren.  

 

Invoerbestanden DCMR 

Ten behoeve van de totale correctie spelen 3 soorten invoerbestanden een rol: 

a. De bijdrage van de toekomstige bronnen op MV2  

b. De correctie voor bestaand gebied (zeevaart) 

c. De bijdrage mobiele bronnen van containerterminals en sector droge bulk 

 

Ad a. Bijdrage MV2 

DCMR berekent de bijdrage van MV2 op de depositie op basis van specifieke invoerbestanden. De 

invoerbestanden voor de jaren 2015 en 2020 zijn reeds beschikbaar uit project  

EL 11-044 Aanpassing GCN. Bestanden voor latere jaren heeft DCRM gemaakt door het bestand 

van 2020 te schalen met de berekende groeifactor2 voor MV2 van 2020 naar het verdere 

toekomstjaar. De invoerbestanden worden gebruikt om te bepalen wat de depositie is ten gevolge 

van de toekomstige bronnen op de Tweede Maasvlakte. 

 

Ad b. Correctie bestaand gebied (zeevaart) 

Om dubbeltelling te voorkomen, wordt een correctie uitgevoerd op de berekende depositie in de 

GDN alvorens de bij ad a) berekende bijdrage er weer bij opgeteld wordt. Immers in de GDN is ook 

al rekening gehouden met MV2 door de emissies in bestaand gebied te verhogen. Dit leidt tot een 

bepaalde bijdrage in depositie die afgetrokken moet worden van de totale depositie. 

 

Gekozen is om de correctie onafhankelijk te maken van het groeiscenario voor de prognosejaren. 

Dit is mede ingegeven door het feit dat in de editie 2011 van de GCN en de GDN hierin andere 

keuzes zijn gemaakt (GCN is met vaststaand en voorgenomen beleid en GDN is uitsluitend met 

vaststaand beleid).  

 

Opgemerkt moet worden dat er hierbij van is uitgegaan dat de verhouding van de emissies per km-

vak/emissiepunt in de uitsnede die is gebruikt om de Rijnmond GCN-aanpassing uit te voeren, in 

de tijd niet wijzigt. En ook dat (de groei van) de bijdrage van MV2 niet scheepstype specifiek is. 

De correctie kan wel beïnvloed worden door wijzigingen in emissiefactoren (dit speelt bv jaarlijks 

voor het wegverkeer), eventuele nieuwe inzichten t.a.v. de bijdrage van MV2 en wijzigingen in 

modelparameters die een effect hebben op de verspreiding.  

 

In de studie van DCMR is voor wegverkeer uitgegaan van de emissiefactoren zoals gehanteerd voor 

de GCN. Voor de zeevaart is in beginsel uitgegaan van de MV2 bijdrage uit de MER, maar 

 

1 De groei voor de zeevaart wordt in de systematiek van het PBL/RIVM toegekend aan de bestaande 
havengebieden, maar vindt in werkelijkheid plaats in MV2. Voor de andere transportsectoren geldt dat deze via 
bestaand gebied MV2 bereiken, terwijl de uitstoot van de Industrie op grote hoogte plaatsvindt en daardoor sterk 
wordt verdund.   
2 o.b.v. MER Bijlage Luchtkwaliteit 5 april 2007 



aangepast op de IMO eisen, zoals ook in de Rijnmond aanpassingen van de GCN is gedaan. Voor de 

overige sectoren zijn de emissies cf. de MER Bijlage Luchtkwaliteit van 5 april 2007 gehanteerd. 

 

De volgende stappen zijn uitgevoerd om tot deze invoerbestanden te komen: 

1. Uitgegaan is van het invoerbestand voor de uitsnede Rijnmond dat van het RIVM is 

verkregen voor de aanpassing van de GCN (zie project: EL 10- 044). Dit is vervolgens 

geaccepteerd en in de basisdata opgenomen; het voor dit project gebruikte invoerbestand 

is afkomstig uit de basisdata  

2. Uit dit bestand zijn de LED-codes: 3821 t/m 3839 (zeevaart vaar en lig) geselecteerd. 

3. Vervolgens is per km vak de fractie berekend van de som van de emissies van 

bovengenoemde LED-codes. Deze zijn als (percentage) weergeven in kaartnummer: 1 

4. Uit de prognoses uit de MER Bijlage Luchtkwaliteit van 5 april 2007 is de totale bijdrage 

van de zeevaart voor MV2 afgeleid 

5. Vervolgens is met de uitkomst van stap 3 (de verdeling naar fracties) de emissie per km 

vak bepaald voor de 3 prognosejaren en aangeleverd als .xls bestand. 

 

Stap 1 t/m 3 en 5 zijn uitgevoerd door het Dataloket van de DCMR, bureau Lucht (MAM). 

 

6. In een volgende stap zijn de bestanden omgezet naar .csv en vervolgens naar .brn. 

 

Belangrijk is om zich hierbij te realiseren is dat het hier gaat om een NEGATIEVE correctie!  

  

Ad c. Bijdrage mobiele bronnen 

Voor de bijdrage van de mobiele bronnen uit de sectoren containeroverslag en droge bulk (LED 

code: mobiele bronnen: industrie, bouw en HDO) is uitgegaan van de zelfde schatting die is 

gebruikt in het project EL-10-276 Stikstofconvenant_berekeningen3.  

 

 

 

3 wellicht ten overvloede: de toekomstige Electriciteitscentrales zijn hierin niet meegenomen 



Bijlage 13 Weergave depositie per HT in AERIUS 

AERIUS 1 bepaalt voor ieder hexagoon (1 hectare) dat in of in de buffer rondom een N2000 gebied 

ligt de depositiebijdrage per sector en de totale depositie. AERIUS 1 geeft – ter voorbereiding van 

het vaststellen van de PAS – aanvullend weer wat de gemiddelde depositie per habitattype (HT) is 

en hoe zich dat verhoudt tot de Kritische Depositie Waarde (KDW). De kritische depositiewaarde 

geeft het niveau van stikstofdepositie aan waarboven op termijn het voortbestaan van een 

bepaalde habitat niet meer zeker is. De beschikbare habitattypen en de bijbehorende KDW’s zijn in 

bijlage 15 opgenomen. 

B13.1 Relatie tussen KDW en aantal kenmerkende soorten 

Grafiek B13.1 toont het globale verloop van het aantal kenmerkende soorten bij toenemende 

depositie, waarmee de waarde van de KDW samenhangt. De grootte van de KDW voor een bepaald 

habitattype is gedefinieerd aan de hand van het zogenaamde eerste omslagpunt. Dit is het punt 

vanaf waar een kleine toename van de depositie leidt tot een snelle afname van het aantal 

kenmerkende soorten. Wanneer de depositie is toegenomen tot aan het tweede omslagpunt, dat 

zich aan het eind van de steile curve bevindt, zijn alleen de meer algemene soorten nog over. In de 

voorbeeldgrafiek ligt dit punt op het dubbele van de KDW. 
 

 

Grafiek B13.1 Relatie tussen het aantal kenmerkende soorten en de stikstofdepositie 
 

De verwachting is dat het tweede omslagpunt verschillend kan liggen bij de verschillende 

habitattypen, maar daar is op dit moment nog te weinig kennis over; de kennisontwikkeling heeft 

zich altijd geconcentreerd op het eerste omslagpunt. Het is waarschijnlijk dat er ook habitattypen 

zijn waarbij het tweede omslagpunt pas bij 3x of 4x de KDW ligt. Een voorbeeld1 van een 

vegetatietype waarbij het tweede omslagpunt voorbij de 2x KDW ligt is weergegeven in grafiek 

B9.3. Dit voorbeeld betreft H6230 (Heischrale graslanden), met gegevens uit vele Europese landen 

(vandaar de grote puntenwolk; binnen Nederland zal het veel preciezer zijn omdat de variatie in 

bodem en klimaat veel geringer is). De afkorting‘CL’ in deze grafiek staat voor de Europese 

empirische KDW-range; de Nederlandse KDW (gepreciseerd op basis van modelsimulatie) zit 

daarbinnen (12 kg/ha/jr). In grafiek B13.2 is te zien dat het eerste omslagpunt, waarbij de totale 

soortenrijkdom sterk vermindert, rond 12 kg/ha/jr ligt. Het tweede omslagpunt, waarbij de 

soortenrijkdom opnieuw een sterkte teruggang ondervindt, ligt bij 29 kg/ha/jr, oftewel op ruim 2,5 

x de KDW. De typische soorten zullen eerder verdwijnen dan de algemene basissoorten (ze zijn 

kritischer), dus waarschijnlijk ligt voor de typische soorten het tweede omslagpunt ongeveer bij de 

2 x KDW. 

 

                                                
1 Dit voorbeeld komt uit ‘Verkenning kwantificering processen ten behoeve van herstelstrategieën Programmatische Aanpak 
Stikstof’, rapport KWR 2011.008; auteurs: E. Dorland en A. van Loon 



 

Grafiek B13.2 Verband tussen soortenrijkdom en depositie bij Heischrale graslanden 
 

B13.2 Beoordeling depositie in relatie met de KDW 

In de voorbereiding van de PAS is op basis van de KDW een vuistregel opgesteld waarmee de 

depositiekwaliteit van de habitat kan worden weergeven door de depositie te vergelijken met de 

KDW. Deze vuistregel beoordeelt de kwaliteit op basis van de volgende klassen: 

• de depositie is meer dan 70 mol minder dan de KDW; 

• de depositie bevindt zich binnen een bandbreedte van 70 mol rond de KDW; 

• de depositie is meer dan 70 mol groter dan de KDW; 

• de depositie is groter dan 2x de KDW. 

 

De marge rond de KDW van 70 mol is afgeleid van de afronding die bij het bepalen van empirische 

KDW’s wordt toegepast. De KDW wordt daarbij uitgedrukt in afgeronde kilo’s en een kilo komt 

overeen met 70 mol stikstof. De keuze voor een grens van 2x de KDW is gebaseerd op het tweede 

omslagpunt in het voorbeeld van grafiek B13.1. Zoals toegelicht zijn er ook habitattypen waar het 

tweede omslagpunt naar verwachting pas bij 3x of 4x de KDW ligt. Voor deze typen is de 

gehanteerde vuistregel een ‘worst case’ benadering. 

B13.3 Weergeven resultaten in relatie met de KDW 

Om de resultaten per habitattype te kunnen weergeven, is allereerst een goede kartering van de 

aanwezige habitattypen noodzakelijk. Het proces om tot de habitattypekaarten te komen is 

opgezet en begeleid door de Projectgroep Habitatkartering (zie bijlage 14). Bij het opstellen van de 

kwaliteitseisen aan de kartering is rekening gehouden met het doel van deze kartering: 

• de habitatkaarten vormen een bouwsteen voor aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen 

• de kaarten moeten een objectieve basis bieden voor toetsingen in het kader van de Nb-

wetvergunningen 

 

In bijlage 14 wordt nader ingegaan op de wijze waarop de kartering heeft plaatsgevonden en welke 

uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd. De vaststelling van de kaarten gebeurt op twee niveaus: 

een formele vaststelling van een kaart in het beheerplanproces en een vaststelling voor opname 

van het digitale bestand in het landelijke verzamelbestand. Op Natura 2000-locaties waar het 

habitattype niet bekend is of te onduidelijk om goed te classificeren, is de code H9999 beschikbaar. 

Op basis van overeenkomsten met bekende habitattypen kan aan deze onduidelijke gebieden een 

KDW worden toegekend. De beschikbare habitattypen en de bijbehorende KDW’s zijn in bijlage 15 

opgenomen.  
 

Bij het weergeven van de resultaten krijgt een receptorvlak in AERIUS een kleur, afhankelijk van 

de klasse (afstand tot de KDW) waarbinnen het receptorvlak valt. Als er meer habitattypen in het 



vlak aanwezig zijn, wordt de KDW voor ieder habitattype apart in de tabel2 opgezocht en worden 

ook voor ieder habitattype de resultaten weergegeven. Bij de inkleuring van het vlak wordt 

vervolgens de situatie voor het meest kritische habitattype weergegeven. 

 

Afbeelding B13.3 illustreert op welke wijze de depositie in AERIUS wordt weergegeven per 

habitattype en in relatie met de KDW. In het voorbeeld is een receptorvlak gegeven waarbinnen 

meerdere habitattypen vallen. De depositie is weergegeven voor het jaar 2030. Te zien is dat er 3 

habitattypes zijn die het geselecteerde receptorvlak voor meer dan 50% bedekken. Tevens is voor 

ieder van de vijf voorkomende habitattypen te zien wat de gemiddelde stikstofdepositie op dit 

receptorvlak is (weergegeven getal) en in welke mate dit afwijkt van de KDW (weergegeven 

kleurtje). In dit voorbeeld is op 92% van het hexagoonvlak het habitattype ‘grijze duinen (kalkrijk)’ 

aanwezig met een gemiddelde depositie van 1240 mol/ha/jaar in 2030. Te zien is dat deze 

depositie minder dan 70 mol afwijkt van de KDW voor dit habitattype. Tevens blijkt dat er op dit 

hexagoonvlak geen habitattypen aanwezig zijn waarbij de gemiddelde depositie in 2030 meer dan 

2x de KDW bedraagt. 

 

 

Afbeelding B13.3: Voorbeeld van een receptorvlak met meerdere habitattypes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Deze tabel is opgenomen in bijlage 18 



 



Bijlage 14 Toelichting kartering in AERIUS 

 

Proces kartering 
De stikstofgevoeligheid van een N2000 gebied hangt af van de aanwezige habitattypen. Om een 
beeld te krijgen van de stikstofgevoeligheid van een gebied, is daarom allereerst een goede 
kartering van de aanwezige habitattypen noodzakelijk. Het proces om tot de habitattypekaarten in 
AERIUS te komen is opgezet en begeleid door de Projectgroep Habitatkartering.  
 
De verantwoordelijkheid voor het (laten) maken van deze karteringen ligt bij de voortouwnemers 
van de Natura 2000-gebieden, te weten het Ministerie van EL&I, het Ministerie van I&M, het 
Ministerie van Defensie en alle provincies. Ten behoeve van de onderlinge afstemming is een 
interbestuurlijke projectgroep ingesteld, waarin het ministerie van EL&I, Rijkswaterstaat, de 
provincies, Alterra en voorheen ook het (intussen opgeheven) Steunpunt Natura 2000 
vertegenwoordigd zijn. Alterra ondersteunt de karteringen en helpt bij de beoordeling van de 
resultaten.  
 
Bij het opstellen van de kwaliteitseisen aan de kartering is rekening gehouden met het doel van de 
kartering: 
• de habitatkaarten vormen een bouwsteen voor aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen. 
• de kaarten moeten een objectieve basis bieden voor toetsingen in het kader van de Nb-

wetvergunningen. 
 
De stappen die bij het vaststellen van de kaarten doorlopen worden, staan gedetailleerd 
opgenomen in het Methodiekdocument1. Globaal komen de stappen die de voortouwnemers2 
doorlopen hier op neer: 
1. Er wordt een conceptkaart opgesteld aan de hand van het Natura 2000 Profielendocument, die 

vervolgens met belanghebbenden wordt besproken; 
2. Deze conceptkaart wordt door de vertegenwoordigers van de landelijke projectgroep getoetst 

aan de richtlijnen voor kwaliteit en onderlinge consistentie. De benoemde verbeterpunten 
kunnen in dit stadium worden gecorrigeerd; 

3. Verbeteringen uit stap 2 worden opnieuw voorgelegd aan de landelijke projectgroep. Indien de 
aangepaste kaart wordt goedgekeurd, kan worden doorgegaan naar stap 4; 

4. In deze stap wordt de kaart goedgekeurd. In overleg met de voortouwnemer krijgt de kaart nu 
de status ‘definitief’ of ‘werkkaart’. Die laatste status kan gewenst zijn indien het beheerplan 
nog niet definitief is vastgesteld; 

5. De laatste stap betreft opname van de kaart in het landelijke verzamelbestand. In deze stap 
vinden nog enkele technische nabewerkingen plaats die inhoudelijk geen gevolgen mogen 
hebben.  

 
De uiteindelijke vaststelling van de kaarten gebeurt op twee niveaus: een formele vaststelling van 
een kaart in het beheerplanproces en een vaststelling voor opname van het digitale bestand in het 
landelijke verzamelbestand. De lijst met vastgestelde habitattypen is in bijlage 7 van het 
achtergronddocument AERIUS opgenomen.  
 

Enkele praktische keuzes bij de kartering in AERIUS 
Bij het controleren van de habitatkaarten wordt een aantal standaard checks uitgevoerd om de 
kwaliteit en consistentie te borgen. Hierbij wordt onder andere gekeken of het gehele N2000 
gebied is afgedekt door middel van de gekarteerde habitattypen en of verschillen met de typen die 
in 2004 waren benoemd aannemelijk zijn.  
 
De in AERIUS weergegeven vegetatietypen zijn afkomstig uit twee informatiebronnen: 
1. De Vegetatie van Nederland (Schaminée e.a., 1995-1999); 
2. De Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer3. 
 

                                                
1 Methodiekdocument kartering habitattypen Natura 2000, Projectgroep Habitatkartering, 14 oktober 2010 
2 Voor Staatsbosbeheer is een deel van de te nemen stappen vervangen door een geautomatiseerd proces. 
3http://www.synbiosys.alterra.nl/sbbcatalogus/ 



Daar waar de tweede bron synoniem is aan de eerste, is alleen de eerste opgenomen. De 
vegetatietypen die alleen door Staatsbosbeheer worden onderscheiden zijn herkenbaar aan de 
toevoeging ‘SBB’.  
 
De voorgeschreven definitietabel omvat een lijst van samenstellende vegetatietypen. Alle 
vegetatietypen van “De Vegetatie van Nederland” of Staatsbosbeheer die niet zijn opgenomen bij 
een bepaald habitat(sub)type behoren dus expliciet niet tot dat type (en dat geldt ook voor 
eventueel nog niet beschreven vegetatietypen). Het kan voorkomen dat een concrete vegetatie 
kenmerken vertoont van twee vegetatietypen, omdat sprake is van successie (opvolging in de tijd). 
Wanneer dat uitmaakt voor de bepaling van het habitattype, moet er gekozen worden voor één 
van de twee vegetatietypen. 
 
Uit het feit dat de SBB-catalogus meer vegetatietypen omvat dan “De Vegetatie van Nederland” 
blijkt al dat er nog steeds ‘nieuwe’ vegetatietypen worden beschreven. In de kartering wordt echter 
zoveel mogelijk gestreefd naar het toepassen van bestaande typen en het zo min mogelijk 
toepassen van de code voor de nog niet geclassificeerde en/of onduidelijke vegetatietypen, type 
H9999.  
 
Voor het beschrijven van de vegetatietypen is rekening gehouden met een minimumoppervlak, dat 
afhankelijk is van de structuur van de vegetatie. In de profielen zijn de volgende 
minimumoppervlakken opgenomen: 

• De standaard is 100 m2 (= 1 are); 

• Voor H6110 (pioniersbegroeiingen op rotsbodem) en H7220 (Kalkturfbronnen) geldt 10 m2 (= 
0,1 are); 

• Voor bossen (H2180, H9110 t/m H91F0) geldt 1.000 m2 (= 0,1 hectare). 
 
De weergave in AERIUS is vereenvoudigd tot op één meter nauwkeurig. Dit komt overeen met de  
gebruikelijke nauwkeurigheid van de vegetatieopnamen.  
 
Er wordt gestreefd naar een zo homogeen mogelijk kaartbeeld. Dat wil zeggen dat iedere polygoon 
(gesloten vlak op de kaart) liefst slechts één habitattype bevat. In sommige gevallen komen 
verschillende habitattypen in een zodanig kleinschalig patroon voor dat het niet mogelijk is deze 
apart van elkaar te karteren. In dat geval kunnen er meer habitats aan één polygoon worden 
toegekend. Dit worden complexen genoemd (geen ‘mozaïeken’, om verwarring met 
mozaïekvegetaties te voorkomen). Het is dan wel belangrijk dat wordt ingevuld hoeveel procent 
van het polygoon met het betreffende habitattype is gevuld, anders kunnen er geen oppervlakten 
worden berekend. Habitattypen die wel op een locatie worden verwacht op basis van de gegevens 
uit 2004, maar bij de kartering niet meer zijn aangetroffen, worden niet in AERIUS getoond. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat een receptorvlak meer dan één habitattype bevat. Op een zelfde 
oppervlak kunnen immers meerdere habitattypen groeien. De gekarteerde oppervlakken 
overlappen elkaar dan.  
 
De Natura 2000-gebieden zijn ontstaan uit de Europese behoefte aan het beschermen van 
waardevolle natuurtypen en vogelsoorten. Binnen de gebieden die onder Natura 2000 vallen, zit 
veel verschil in het type natuur dat wordt beschermd en daarmee ook in de gevoeligheid voor 
stikstofdepositie 
 
De status van een Natura 2000-gebied, die wordt weergegeven in het tabblad ‘algemeen’, kan één 
of meer van onderstaande opties bevatten: 
• Habitatrichtlijn – Europese richtlijn die van toepassing is op speciaal daarvoor aangewezen 

gebieden om het samenstelsel van leefgemeenschappen te beschermen.  
• Vogelrichtlijn – Deze gebieden hebben een instandhoudingdoelstelling voor vogels. Vaak (maar 

niet per definitie) zijn dit relatief stikstofongevoelige gebieden. 
• Beschermd natuurgebied. 



Bijlage 15 Basiskaarten in AERIUS 

In AERIUS kunnen standaard zes verschillende basiskaarten worden weergegeven. Hieronder staat 

kort beschreven waar de informatie uit deze kaarten vandaan komt en wat de betekenis is van de 

informatie die via deze kaarten te raadplegen is. 

B15.1 Grootschalige Depositiekaart Nederland (GDN) 

Jaarlijks wordt deze kaart in maart centraal vastgesteld. De kaart geeft de totale stikstofdepositie 

voor heel Nederland voor een aantal basisjaren, op 1x1 km-vak niveau, gebaseerd op de 

BovenRaming (BR) van het PBL (2,5% economische groei en alleen vaststaand beleid).  

 

In AERIUS 1 worden de achterliggende gegevens van de GDN gebruikt voor twee doeleinden: 

1. Voor het bepalen van de bijdragen van de statische bronnen 

2. Voor het bepalen van de achtergronddepositie in AERIUS 

 

Het verschil met de depositie zoals AERIUS die berekent voor het basisscenario AERIUS (ook 2,5% 

economische groei en vaststaand beleid) en de GDN is het volgende: 

• AERIUS berekent de bijdrage van dynamische bronnen op hexagonniveau en geeft de totale 

stikstofdepositie weer op hexagonniveau. 

• AERIUS berekent de bijdrage van de dynamische bronnen op basis van “eigen” bronbestanden, 

die kunnen afwijken van de bronbestanden die worden gehanteerd bij het bepalen van de GDN 

(zie hoofdstuk 3). 

• AERIUS gaat in tegenstelling tot de GDN uit van de vergunde en niet de feitelijke uitstoot bij 

stallen. 

• AERIUS voert enkele correcties uit op de depositie en verwerkt deze in de 

achtergrondconcentratie (zie hoofdstuk 5.3). 

Daarnaast geeft AERIUS de stikstofdepositie weer per sector en niet alleen het totaal. 

B15.2 Habitattypen 

Op deze kaart worden de habitattypen, die genoemd staan bij de aanwijzingsbesluiten, ruimtelijk 

weergegeven in de vorm van polygonen. Het habitattype is de basis waarop AERIUS de KDW 

toekent aan een receptorvlak. De kaartgegevens worden tevens gebruikt in de tabbladen 

‘Algemeen’ en ‘Habitat’. 

B15.3 Natura 2000-gebieden 

De in AERIUS toegepaste Natura 2000-kaart is de versie van maart 2012. In deze kaart is onder 

andere het beschermingstype opgenomen, dat terugkomt in het tabblad ‘Algemeen’. De kaart heeft 

ook de basis gevormd bij het definiëren van de gebieden met ontvangerpunten. 

B15.4 Nieuwe Kaart van Nederland 

De Nieuwe Kaart van Nederland geeft een ruimtelijk overzicht van de voorgenomen/geplande 

projecten. De kaart is afkomstig van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) partners 

(ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, Kadaster en Geonovum). De kaart is opgesteld opdat overheden niet steeds elkaars 

gegevens op moeten vragen om te voorkomen dat er meerdere plannen voor hetzelfde gebied 

worden uitgewerkt. 

B15.5 Algemeen Hoogtemodel Nederland (AHN) 

De hoogteverschillen in Nederland zijn op een detailniveau van 25x25 meter weergegeven. 

B15.6 Achtergrondkaart/top10nl 

Om de gebruiker te helpen bij de oriëntatie is een topografische kaart opgenomen. De kaart is 

afkomstig van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). 
 



AERIUS-versie 1.2 

Belangrijke voetnoot bij de habitattypen is dat daar waar bekend is dat er een habitattype 
voorkomt, maar niet bekend welke (aangeduid met H9999), de bijbehorende KDW vanuit 
het voorzorgsbeginsel wordt vastgesteld op het meest gevoelige van het betreffende gebied. 
Hiermee is het mogelijk dat het gebied ‘op slot’ wordt gezet. Wees hier daarom alert op. 
 
De staafdiagrammen (figuur 3, 6, 8) zijn gemaakt op basis van een rekengebied, dat is een 
N2000-gebied met een buffer van 250 meter. Het cirkeldiagram (figuur 4) is gemaakt op 
basis van een N2000-gebied, dus zonder buffer. Daarom kan het zijn dat er voor de 

staafdiagrammen meer habitattypes gevonden worden: namelijk degenen die enkel in 
de buffer liggen. 
Gevolg is dat het cirkeldiagram de exacte habitattypes binnen het N2000-gebied weergeeft, 
en dat de staafdiagrammen alle habitattypes weergeven waarvoor deposities berekend zijn 
in het bijbehorende scenario. Er liggen immers ook receptoren/hexagonen in die buffer. 

 

Inleiding 
In dit document worden de verschillende kaarten en grafieken van de standaard rapportage 
toegelicht. 
 

• Figuur 0. Overzichtskaart Natura 2000-gebied 
• Figuur 1. Verschilkaart: afstand stikstofdepositie tot de KDW. 
• Figuur 2. Bijdrage van sectoren aan de stikstofdepositie. 
• Figuur 3. Verschildiagram: afstand stikstofdepositie tot de KDW per habitattype voor de 

verschillende berekende jaren. 
• Figuur 4. Verdeling habitattypes in het Natura 2000-gebied 
• Figuur 5. Te verwachten depositiedaling tussen 2010 en de verschillende berekende 

jaren. 
• Figuur 6. Te verwachten depositiedaling per habitattype 
• Figuur 7. Potentiële ontwikkelruimte tussen 2010 en de verschillende berekende jaren. 
• Figuur 8. Gemiddelde potentiële ontwikkelruimte per habitattype 
• Figuur 9. Ontwikkelbehoefte per habitattype onderverdeeld naar sectoren voor de 

verschillende berekende jaren.  
• Figuur 10. Confrontatie van de gemiddelde ontwikkelruimte met –behoefte per 

habitattype 
• Figuur 11. Ruimtelijke confrontatie van de ontwikkelruimte met –behoefte voor de 

verschillende berekende jaren. 
 
Er zijn in totaal 12 figuren waarvan een aantal meerdere versies (fig. 3, 5, 7, 9 en 11) kan 
hebben omdat ze over verschillende periodes gaan.  
 
Het is niet verplicht om altijd alle jaren te berekenen; als een bepaald jaar niet doorgerekend 
is dan wordt de betreffende kaart, grafiek of staaf niet getoond. 
 
De naamgeving van de figuren is als volgt: 
Figuur nummer_jaartal(optioneel)_scenarionaam_scenarionummer_datumexport 
 
De naamgeving van de zip is als volgt: 
Scenarionaam_scenarionummer_datumexport 
 
De kaarten hebben als achtergrond de contouren van de N2000-gebieden. 
 

 
 
Hierna worden de verschillende figuren stuk voor stuk kort besproken, maar als eerste wordt 
de afstand tot de KDW uitgelegd. 
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Afstand tot de KDW 
Meerdere kaarten en grafieken geven de afstand tot de kritische depositie waarde weer.  
 
Bij deze kaarten en grafieken heeft AERIUS de berekende depositie gebruikt én de KDW van 
het meest kritische habitattype. AERIUS heeft het verschil tussen beiden berekend en geeft 
dat in vijf categorieën weer: 
 

 
 
Deze afstand is op de volgende manier bepaald. 
 

1. Als het verschil tussen de depositie en KDW minder is dan 70 mol/ha/jr is het 
betreffende deel van de staaf in het staafdiagram of het hexagoon op de kaart wit van 
kleur. 

 

 
 
Voorbeeld:  
Een depositie tussen de 1930 en 2070 mol/ha/jr bij een KDW van 2000 mol/ha/jr 
 
Of 
 
Een depositie tussen de 330 en 470 mol/ha/jr bij een KDW van 400 mol/ha/jr 

 
2. Als de depositie tussen KDW+70 en 2x KDW ligt dan is het betreffende deel van de 

staaf in het staafdiagram of het hexagoon op de kaart licht paars van kleur. 
 

 
 
Voorbeeld: 
De depositie tussen de 2070 en 4000 mol/ha/jr bij een KDW van 2000 mol/ha/jr 
 
Of 
 
Een depositie tussen de 470 en 800 mol/ha/jr bij een KDW van 400 mol/ha/jr 
 

3. Als de depositie meer is dan 2x KDW ligt dan is het betreffende deel van de staaf in het 
staafdiagram of het hexagoon op de kaart donker paars van kleur. 

 

 
 
Voorbeeld: 
De depositie boven de 4000 mol/ha/jr bij een KDW van 2000 mol/ha/jr 
 
Of 
 
Een depositie boven de 800 mol/ha/jr bij een KDW van 400 mol/ha/jr 
 

4. Als de depositie tussen KDW-70 en 1/2x KDW ligt dan is het betreffende deel van de 
staaf in het staafdiagram of het hexagoon op de kaart licht groen van kleur. 
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Voorbeeld: 
De depositie tussen de 1930 en 1000 mol/ha/jr bij een KDW van 2000 mol/ha/jr 
 
Of 
 
Een depositie tussen de 330 en 200 mol/ha/jr bij een KDW van 400 mol/ha/jr 
 

5. Als de depositie minder is dan 1/2x KDW ligt dan is het betreffende deel van de staaf in 
het staafdiagram of het hexagoon op de kaart donker groen van kleur. 
 

 
 
Voorbeeld: 
De depositie onder de 1000 mol/ha/jr bij een KDW van 2000 mol/ha/jr 
 
Of 
 
Een depositie onder de 200 mol/ha/jr bij een KDW van 400 mol/ha/jr 
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Figuur 0. Overzichtskaart: Natura 2000-gebied. 

De kaart geeft een overzicht van de ligging van het Natura 2000-gebied op de kaart. 
Deze kaart maakt geen deel uit van de standaardrapportage voor Fase III maar is ter 
oriëntatie aan de standaardset kaarten toegevoegd. 

 

Figuur 1. Verschilkaart: afstand stikstofdepositie tot de KDW. 

De kaart geeft het verschil tussen de stikstofdepositie in 2010 en de KDW van de 
aangewezen habitattypen die opgenomen zijn in AERIUS 1.2 in mol/hectare/jaar. Als er 
meerdere habitattypen in een hexagoon aanwezig zijn, wordt de afstand tot het meest 
kritische habitattype gebruikt voor de weergave. Als er geen habitattype aanwezig is 
kan de KDW niet weergegeven worden en is er dus geen hexagoon te zien. 

 
Deze kaart levert informatie op die nodig is in paragraaf 2.1 a en b van de PAS-
handleiding. 

 
Figuur 2. Bijdrage van sectoren aan de stikstofdepositie. 

Dit staafdiagram geeft voor alle berekende jaren de totale depositie in mol/hectare/jaar 
onderverdeeld naar de verschillende sectoren gemiddeld voor het betreffende N2000-
gebied. 
 
Het gaat hierbij om de sectoren: 
 

 
 
Let op: “Achtergrond” is hier in feite het restant achtergronddepositie dat niet 
uitgesplitst is weergegeven in AERIUS. Achtergronddepositie in zijn algemeenheid 
omvat natuurlijk ook de overige sectoren. Dit staafdiagram levert informatie op die 
nodig is in paragraaf 2.1 a van de PAS-handleiding. 

 
Figuur 3. Verschildiagram: afstand stikstofdepositie tot de KDW per habitattype voor 

de verschillende berekende jaren. 

Dit staafdiagram is beschikbaar voor ieder berekend jaar. 
 
Voor alle aangewezen en aanwezige habitattypen wordt weergegeven hoe de afstand 
van de depositie tot de KDW verdeeld is over het oppervlak van dit habitattype in het 
betreffende N2000-gebied. 
 
De afstand tot de KDW wordt bepaald per hexagoon van 1 ha waarin het habitattype 
voorkomt en als er meerdere habitattypen in een hexagoon aanwezig zijn wordt het 
voor ieder habitattype apart berekend. Per habitattype worden de hexagonen verdeeld 
over de vijf categorieën. 
 
Dit staafdiagram levert informatie op die nodig is in paragraaf 2.1 c van de PAS-
handleiding. 

 
Figuur 4. Verdeling habitattypes 

Dit taartdiagram geeft van alle aanwezige habitattypen hun onderlinge verdeling weer. 
Ook is de oppervlakte in hectares weergegeven. H000 staat voor het oppervlak binnen 
de begrenzing waar geen habitattypen aan toegekend zijn. H9999 staat voor het 
oppervlak binnen de begrenzing waarvan bekend is dat er habitattypen voorkomen, 
maar niet welke. Vanuit het voorzorgbeginsel is hieraan de laagste in het gebied 
voorkomende KDW toegekend. 
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Dit taartdiagram is niet gevraagd in de PAS-handleiding, echter omdat bij figuur 3 alle 
habitattypen genormaliseerd zijn, is het van belang om ook zicht te hebben op hun 
onderlinge verdeling. 

 
Figuur 5. Te verwachten depositiedaling tussen 2010 en de verschillende berekende 

jaren. 

Deze kaart geeft voor de berekende jaren de stikstofdaling ten opzichte van 2010. 
 
De depositiedaling is berekend per hexagoon van 1 hectare, alle hexagonen zijn 
verdeeld over zes categorieën. In de berekening zijn de rijksmaatregelen, aanvullende 
rijksmaatregelen, provinciale maatregelen, scenariomaatregelen en ontwikkelbehoefte 
van het scenario gebruikt. 
 

Deze kaart levert informatie op die nodig is in paragraaf 2.2 c van de PAS-handleiding. 
 

Figuur 6. Te verwachten depositiedaling per habitattype 

Dit staafdiagram levert voor de berekende jaren de gemiddelde daling van de 
stikstofdepositie per habitattype. 
 
Een negatieve daling van de stikstofdepositie is een stijging van de depositie. 
 
De depositiedaling is per hexagoon van 1 ha bepaald, de weergegeven depositie is het 
gemiddelde van alle hexagonen per habitattype. 

 
Dit staafdiagram levert informatie op die nodig is in paragraaf 2.2 d van de PAS-
handleiding. 

 
Figuur 7. Potentiële ontwikkelruimte tussen 2010 en de verschillende berekende 

jaren. 

Deze kaart geeft de potentiële ontwikkelruimte in mol/hectare/jaar die ontstaat tussen 
2010 en het berekende jaar. 
 
Ontwikkelruimte is ruimte om nieuwe stikstofdepositie toe te delen aan economische 
activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden waar stikstof een bedreiging vormt 
voor de habitattypen die Natura 2000 beschermt. 
 
Er kan ruimte in een gebied worden vastgesteld zolang er sprake is van een 
depositiedaling die het, samen met de herstelstrategie, mogelijk maakt de 
instandhoudingdoelen binnen een reële termijn te halen en verslechtering of 
achteruitgang van het instandhoudingsdoel stopgezet of voorkomen wordt.  
Wanneer uit die toetsing blijkt dat de verwachte depositiedaling samen met de 
herstelstrategie onvoldoende is om achteruitgang van natuurkwaliteit te voorkomen, 
zijn extra maatregelen nodig of ultimo is er geen of minder ontwikkelruimte. 
 
Ontwikkelruimte ontstaat door drie ontwikkelingen op te tellen: 
    * Ten eerste is bij het berekenen van de te verwachten depositiedaling tot 2030 
(door het Planbureau voor de Leefomgeving) al uitgegaan van een gemiddelde 
economische groei van 2,5%. Wordt die 2,5% gerealiseerd, dan hoort daar een 
overeenkomstige hoeveelheid depositie bij die niets verandert aan de verwachte daling 
van de totale depositie. 
    * Ten tweede worden in de PAS (rijks)maatregelen opgenomen die leiden tot een 
extra daling van de depositie, welke voor de helft kan worden ingezet voor 
ontwikkelruimte. 
    * En ten slotte kunnen in de PAS nog eens extra provinciale en gebiedsgerichte 
maatregelen worden opgenomen die plaatselijk leiden tot een daling van de depositie 
welke geheel of gedeeltelijk kan worden ingezet voor ontwikkelruimte in de betreffende 
gebieden. 
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AERIUS-versie 1.2 

Het bepalen en toedelen van de ontwikkelruimte is overigens een proces dat zich niet 
laat automatiseren, ook niet door het gebruik van PAS-instrumenten. De politieke 
afweging blijft een belangrijke rol spelen - reden waarom het vaststellen van deze 
ruimte altijd een bestuurlijke verantwoordelijkheid zal blijven, berustend bij het 
bevoegd gezag. 
 
Deze kaart levert informatie op die nodig is in paragraaf 2.7 a van de PAS-handleiding. 

 
Figuur 8. Gemiddelde potentiële ontwikkelruimte per habitattype 

Dit staafdiagram geeft de gemiddelde potentiële ontwikkelruimte in mol/hectare/jaar 
die ontstaat tussen 2010 en het berekende jaar voor alle aanwezige habitattypes. Voor 
uitleg over potentiële ontwikkelruimte zie uitleg figuur 7. 
 
De potentiële ontwikkelruimte is per hexagoon van 1 ha bepaald, de weergegeven 
potentiële ontwikkelruimte is het gemiddelde van al deze hexagonen voor een bepaald 
aanwezig habitattype, tevens is de spreiding aangegeven. 
 
Dit staafdiagram levert informatie op die nodig is in paragraaf 2.7 b van de PAS-
handleiding. 
 
 

Figuur 9. Ontwikkelbehoefte per habitattype onderverdeeld naar sectoren. 

 
Dit staafdiagram geeft per aanwezig habitattype wat de gemiddelde ontwikkelbehoefte 
is verdeeld over sectoren.  
 
Het gaat hierbij om de sectoren: 

 
 
Een negatieve waarde geeft aan dat de ontwikkelbehoefte van de betreffende sector 
afneemt voor dat habitattype in dat zichtjaar. 
 
Dit staafdiagram levert informatie op die nodig is in paragraaf 4.1 b van de PAS-
handleiding. 
 

 
Figuur 10. Confrontatie van de gemiddelde ontwikkelruimte met –behoefte per 

habitattype 

 
Dit staafdiagram geeft per aanwezig habitattype wat netto de gemiddelde 
ontwikkelruimte is. Hiervoor wordt de ontwikkelbehoefte afgetrokken van de potentiële 
ontwikkelruimte. Een negatieve uitkomst geeft dus aan dat er meer ontwikkelbehoefte 
is dan potentiële ontwikkelruimte. 
 
Dit staafdiagram levert informatie op die nodig is in paragraaf 4.1 a 2 van de PAS-
handleiding. 
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AERIUS-versie 1.2 

 
Figuur 11. Ruimtelijke confrontatie van de ontwikkelruimte met –behoefte voor de 

verschillende berekende jaren. 
 
Deze kaart geeft weer of er voor de verschillende berekende jaren voldoende 
ontwikkelruimte is ten opzichte van 2010. 
 
Het overschot of tekort van potentiële ontwikkelruimte is bepaald per kilometerhok, 
deze zijn vervolgens ingedeeld in drie categorieën. 
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Bijlage 17 Kenschets PAS gebiedsanalyse 
 

Algemeen 

De kenschets presenteert per Natura 2000-gebied de belangrijkste resultaten vanuit de PAS-
gebiedsanalyses, ingedeeld in 4 hoofdblokken. Op hoofdlijnen biedt de kenschets een goed 
overzicht van de stikstofproblematiek op gebiedsniveau en hoe deze aan te pakken. De 
kenschets is daardoor een goed communicatiemiddel dat gebruikt kan worden voor overleg 
met bestuurders en gebiedspartijen betrokken bij de PAS en/of beheerplannen. De resultaten 
op de kenschets dienen nadrukkelijk in onderlinge samenhang te worden gelezen en 
geïnterpreteerd.  
 
De kenschets wordt gegenereerd via een rapportagefunctie van AERIUS. De generatiedatum 
en het versienummer zijn rechtsboven op de kenschets vermeld. Bij relevante wijzigingen 
worden de kenschetsen geüpdate.  
 
Blok 1: Basisgegevens 

In blok 1 zijn alle basisgegevens opgenomen van het betreffende Natura 2000-gebied, zoals de 
geografische ligging in Nederland en in de tabel informatie over het gebied zelf. Op kaart 1 zijn 
ook de eventuele andere Natura 2000-gebieden in de omgeving weergegeven.  
In de tabel zijn de volgende gegevens terug te vinden: 
Voortouwnemer Het bevoegd gezag dat voortouwnemer is voor het  

opstellen van het beheerplan. 
Categorie Dit betreft de categorisering op gebiedsniveau vanuit het ecologisch 

oordeel voortvloeiend uit de PAS-gebiedsanalyse. De categorisering kan 
variëren tussen 1a, 1b of 2 (zie voor de uitleg van deze categorieën de 
toelichting naast kaart 2, blok 2). De categorie die voor het gebied geldt, 
is onder de tabel met een voetnoot toegelicht.  

Kosten per jaar Dit betreft een indicatie van de uitvoeringskosten per jaar voor de eerste 
beheerplanperiode. Het betreft uitvoering van de benodigde maatregelen 
t.a.v. herstelbeheer, hydrologie en (her)inrichting. Kosten van regulier 
benodigd basisbeheer en eventuele grondverwervingskosten zijn hier niet 
bij inbegrepen. 

Oppervlakte Oppervlakte van het volledige Natura 2000-gebied, gebaseerd op de 
geografische informatie van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten.  

Ontwikkelingsruimte De totale beschikbare ontwikkelingsruimte voor de eerste 
beheerplanperiode (t/m 2018). De ontwikkelingsruimte is uitgedrukt in 
mol stikstofdepositie per ha en betreft een gemiddelde waarde in 2018. 
Deze waarde heeft alleen betrekking op het totale oppervlak aan 
stikstofgevoelige habitattypen, waar een doelstelling voor op is genomen 
in het aanwijzingsbesluit. Dit oppervlak wordt berekend o.b.v. de 
habitattypekaart van het Natura 2000-gebied. 
Welke aannames en berekeningen voor ontwikkelingsruimte verder zijn 
gemaakt, zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. . 

Ontwikkelbehoefte Dit betreft een inschatting van de ontwikkelbehoefte voor de eerste 
beheerplanperiode (t/m 2018). M.a.w. hoeveel stikstofdepositieruimte is 
er nodig gezien de verwachte ontwikkeling van stikstofemitterende 
sectoren.  
De ontwikkelbehoefte is uitgedrukt in mol stikstofdepositie per ha en 
betreft een gemiddelde waarde in 2018. Deze waarde heeft alleen 
betrekking op het totale oppervlak aan stikstofgevoelige habitattypen, 
waar een doelstelling voor op is genomen in het aanwijzingsbesluit. Dit 
oppervlak wordt berekend o.b.v. de habitattypekaart van het Natura 
2000-gebied.  
Welke aannames en berekeningen voor de ontwikkelbehoefte verder zijn 
gemaakt, zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.  

Landschapstype Alle Natura 2000-gebieden zijn ingedeeld in 8 landschapstypen. Per 
gebied is weergegeven tot welk landschapstype het behoort. De indeling 
in landschapstypen is mede bepalend voor het type herstelmaatregelen 
dat genomen kan worden. 



  
Blok 2: Ecologie en depositie – ecologische kansen 

In blok 2 is de stikstofdepositie weergegeven en de verwachte ontwikkeling daarvan ten 
opzichte van de Natura 2000-waarden, waar een doelstelling voor op is genomen in het 
aanwijzingsbesluit. Ook is op hoofdlijnen opgenomen welk type maatregelen genomen zou 
kunnen worden. 
 
Op kaart 2 is het Natura 2000-gebied te zien en (op gridniveau) de mate van 
stikstofoverbelasting in 2010. Hiervoor is gebruik gemaakt van de habitattypekaart. Hierop zijn 
alle voorkomende habitattypen weergegeven, zoals bekend op basis van de best beschikbare 
kennis. Voor de mate van stikstofoverbelasting is per gridcel gekeken naar het meest 
stikstofgevoelig habitattype o.b.v. de classificatie in Kritische Depositie Waarden (KDW). In de 
legenda is te lezen wat de verschillende kleuraanduidingen betekenen. 
Donkergroen Geen stikstofprobleem: voor geen enkel onderliggend habitattype is de 

stikstofdepositie hoger dan de KDW. 
Lichtgroen Evenwicht: de stikstofdepositie is met een range van +/- 70 mol/ha gelijk 

aan de KDW. 
Lichtpaars Matige overbelasting: de stikstofdepositie is hoger dan de KDW+70 

mol/ha, maar kleiner dan 2x KDW.  
Donkerpaars Sterke overbelasting: de stikstofbelasting is hoger dan 2x de KDW. 
 
Voor de delen van het Natura 2000-gebied waar géén kleuraanduiding is gebruikt, geldt dat 
daar dan géén stikstofgevoelige habitats voorkomen. Het schaalniveau van kaart 2 varieert 
afhankelijk van de grootte van het gebied. 
 
In tabel 2 zijn de te beschermen habitats opgenomen, waar een doelstelling voor op is 
genomen in het aanwijzingsbesluit, aflopend gesorteerd naar het ecologisch oordeel (categorie 
2, 1b en 1a) en mate van stikstofbelasting. Per habitat is het volgende weergegeven: 
Habitattype  Code en naam van het habitattype. 
Categorie  Het ecologisch oordeel weergegeven vanuit de PAS-gebiedsanalyse  
Opp   Het betreffende oppervlak van het habitattype dat voorkomt (zoals  
    weergegeven op de habitattypekaart). 
Stikstofbelasting De mate van stikstofbelasting in 2010 en 2018. Hierbij is rekening 

gehouden met de ruimtelijke spreiding in stikstofbelasting over de totale 
oppervlakte van één habitat. Immers vaak zijn habitats ruimtelijk 
verspreid over een Natura 2000-gebied en kent ook de stikstofdepositie 
een ruimtelijke variatie. 

Natura 2000-  De aard van de doelstelling zoals opgenomen in het aanwijzingsbesluit 
doelstelling  (behoud, verbetering/uitbreiding).  
Maatregelen  De hoofdcategorie aan maatregelen die uitgevoerd zouden moeten  
    worden in de eerste beheerplanperiode. 
 

Blok 3: Ontwikkelingsruimte – economische kansen 

In het blok ontwikkelingsruimte is op kaart 3 een ruimtelijke weergave te zien van de in 
potentie beschikbare ontwikkelingsruimte in het jaar 2018. De ontwikkelingsruimte kan 
daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld, op het moment dat het ecologisch oordeel over het 
Natura 2000-gebied positief is. Dat betekent dat de categorisering op habitattype- en 
gebiedsniveau 1a en/of 1b betreft. De term potentieel heeft dus te maken met de 
afhankelijkheid van het ecologisch oordeel (categorisering) voor het daadwerkelijk beschikbaar 
kunnen stellen van de ontwikkelingsruimte. 
 
Grafiek 1 illustreert voor het betreffende Natura 2000-gebied de ontwikkeling van de 
stikstofdepositie vanaf het basisjaar 2010. Hierbij is uitgegaan van: 
� Uitvoering van de rijksinfrastructurele MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur 

en Regio Transport); 
� Het opvullen van alle vergunde ruimte in de milieuvergunningen vanaf 2010 voor de 

landbouwsector (m.u.v. provincie Zuid- en Noord-Holland); 
� Het effect van de aanvullende generieke landbouwmaatregelen; 
� Het beschikbaar stellen van de door AERIUS berekende depositieruimte; 



� Het hoge economische groeiscenario van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(Bovenraming). 

Op basis van de beschikbare gegevens is de stikstofdepositie geëxtrapoleerd naar het jaar 
2004. 
 
Op kaart 4 zijn de concrete projecten weergegeven die naar verwachting tot ontwikkeling 
komen tot aan 2018. Deze projecten zijn geïnventariseerd op rijks- en provinciaal niveau. 
Deze concrete projecten leiden samen met het hoge economisch groeiscenario (en de 
aannames die vanuit daar zijn gedaan) tot de inschatting van de ontwikkelbehoefte.  
 
Op kaart 5 is ruimtelijk weergegeven hoe de ingeschatte ontwikkelbehoefte zich verhoudt tot 
de berekende ontwikkelingsruimte. In de legenda is aangegeven wat de verschillende 
kleuraanduidingen betekenen.  
Donkergroen  Overschot ruimte: er is meer ontwikkelingsruimte dan nodig is vanuit de  

ingeschatte ontwikkelbehoefte. 
Lichtgroen Evenwicht: de ontwikkelbehoefte wordt voor meer dan 80% gedekt door 

de ontwikkelingsruimte. 
Lichtpaars Surplus behoefte: de ontwikkelbehoefte wordt voor minder dan 80% 

gedekt door de ontwikkelingsruimte. 
 
In grafiek 2 is in ringdiagrammen het aandeel van de verschillende sectoren aan de 
stikstofbelasting weergegeven, zowel voor het jaar 2010 als 2018. In de tabel daarnaast is de 
procentuele verandering weergegeven van de bijdrage van een sector aan de totale 
stikstofdepositie tussen 2010 en 2018. 
 
Grafiek 3 geeft de totale ontwikkelbehoefte in 2018 weer per sector (cumulatie van de 
ontwikkelbehoefte tussen 2010 en 2018). Deze is berekend volgens de aannames en 
ingeschatte projecteffecten (zie handboek AERIUS). In de tabel daarnaast is de 
ontwikkelbehoefte per sector procentueel weergegeven ten opzichte van de totale 
ontwikkelbehoefte. In de tweede kolom is aangegeven wat het aandeel van de concrete 
projecten is (zie handboek AERIUS hoofdstuk 10.3), ten opzichte van het totaal aan 
ontwikkelbehoefte voor die betreffende sector. 
 

Blok 4: Maatregelen en kosten 

In tabel 3 zijn de maatregelen opgenomen die uitgevoerd zouden moeten worden in de eerste 
beheerplanperiode. Deze maatregelen zijn geïnventariseerd tijdens de uitgevoerde PAS-
gebiedsanalyse. Per maatregel is het volgende aangegeven: 
� een indicatie van de uitvoeringskosten per jaar  
� ten behoeve van welk habitat deze maatregel genomen zou moeten worden  
� tot welke hoofdcategorie de maatregel behoort: herstelbeheer, hydrologie en (her-) 

inrichting, verwerving, overige maatregelen (onderzoek e.d.). 
Het regulier benodigd basisbeheer is niet in dit overzicht meegenomen, evenals een 
inschatting van de kosten voor grondverwerving. Reden hiervoor is dat deze beleidsdoelen 
meegenomen zijn in het Decentralisatieakkoord Natuur (verwerving via het grond voor grond 
principe). De maatregelen zijn gesorteerd naar de hoogste kosten per jaar, weergegeven.  
 
In grafiek 4 is voor 3 beheerplanperioden een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten per 
jaar voor de benodigde maatregelen. Hiervoor is een onderverdeling gemaakt naar eenmalige 
maatregelen voor (her)inrichting en hydrologie, eenmalige maatregelen overig (onderzoek 
e.d.) en structurele maatregelen vanuit herstelbeheer. Grondverwerving is in ha’s 
weergegeven. Voor dit laatste is gekozen vanwege het financieren van grondaankopen vanuit 
het grond voor grondprincipe in het Decentralisatieakkoord Natuur. Ook hier geldt weer dat het 
regulier benodigd basisbeheer niet is meegenomen in dit kostenoverzicht. 
 
Tot slot 

Bij de vaststelling van het definitieve Programma Stikstof is het streven er op gericht voor elk 
gebied een kenschets vast te stellen en op te nemen in de PAS. De kenschets kan op die 
manier dienen als referentiepunt: het startpunt bij de inwerkingtreding van de PAS voor de 
eerste 6 jaar. Tot die tijd kan de inhoud van deze kenschets nog variëren. Aan de inhoud 
kunnen geen rechten worden ontleend. 



Bijlage 18 Overzicht N2000 gebieden en aangewezen 

habitattypen 
 



Overzicht per Natura2000-gebied

Natura2000 PAS Kartering Aanwijzingen PAS Categorie

Nr Naam Opgenomen VTN Aanwezig Aanwezig Status Volledig Gebied Habitat (max)

1 Waddenzee ja I&M ja ja definitief nee 1a 1a

2 Duinen en Lage Land Texel ja ELI ja ja definitief nee 1a 1a

3 Duinen Vlieland ja ELI ja ja definitief nee 1a 1a

4 Duinen Terschelling ja ELI ja ja definitief nee 1a 1a

5 Duinen Ameland ja ELI ja ja definitief nee 1a 1a

6 Duinen Schiermonnikoog ja FR ja ja definitief nee 1a 1b

7 Noordzeekustzone ja I&M ja ja definitief nee 1a 1a

8 Lauwersmeer nee nee nee

9 Groote Wielen nee nee nee

10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving ja FR nee ja definitief nee onbekend onbekend

11 Witte en Zwarte Brekken nee nee nee

12 Sneekermeergebied nee nee nee

13 Alde Feanen ja FR ja ja ontwerp 1b 1b

14 Deelen nee nee nee

15 Van Oordts Mersken ja FR ja ja ontwerp 1b 1b

16 Wijnjeterper Schar ja ELI ja ja definitief 1b 1b

17 Bakkeveense Duinen ja FR ja ja ontwerp 1a 1a

18 Rottige Meenthe & Brandemeer ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

19 Leekstermeergebied nee nee nee

20 Zuidlaardermeergebied nee nee nee

21 Lieftinghsbroek ja GR ja ja ontwerp 1b 1b

22 Norgerholt ja DR ja ja definitief 1a 1a

23 FochteloÙrveen ja DR ja ja ontwerp 1b 1b

24 Witterveld ja DEF ja ja definitief 1b 1b

25 Drentsche Aa-gebied ja ELI ja ja ontwerp nee 1b 1b

26 Drouwenerzand ja DR ja ja ontwerp 1a 1b

27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld ja ELI ja ja definitief 1a 1b

28 Elperstroomgebied ja ELI ja ja definitief 1b 1b

29 Havelte-Oost ja DR ja ja ontwerp 1b 1b

30 Dwingelderveld ja DR ja ja ontwerp 1b 1b

31 Mantingerbos ja DR ja ja ontwerp 1a 1a

32 Mantingerzand ja DR ja ja ontwerp nee 1a 1b

33 Bargerveen ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

34 Weerribben ja OV ja ja ontwerp nee 1b 1b

35 De Wieden ja OV ja ja ontwerp nee 1b 1b

36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ja OV ja ja ontwerp nee 1b 1b

37 Olde Maten & Veerslootslanden ja OV ja ja ontwerp nee 1a 1a

38 Uiterwaarden IJssel ja GE ja ja ontwerp nee 1b 1b

39 Vecht- en Beneden-Reggegebied ja OV ja ja ontwerp 2 2

40 Engbertsdijksvenen ja ELI ja ja definitief 1b 1b

41 Boetelerveld ja OV ja ja ontwerp 1a 1a

42 Sallandse Heuvelrug ja ELI ja ja ontwerp 1b 2

43 Wierdense Veld ja OV ja ja ontwerp nee 2 2

44 Borkeld ja ELI ja ja ontwerp 1b 2

45 Springendal & Dal van de Mosbeek ja OV ja ja ontwerp nee 2 2

46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld ja OV ja ja ontwerp nee 1a 1a

47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

48 Lemselermaten ja OV ja ja ontwerp 1a 1a

49 Dinkelland ja OV ja ja ontwerp 1b 1b

50 Landgoederen Oldenzaal ja OV ja ja ontwerp 1a 1b

51 Lonnekermeer ja OV ja ja ontwerp 1b 1b

52 Boddenbroek ja OV ja ja ontwerp nee 1a 1a

53 Buurserzand & Haaksbergerveen ja OV ja ja ontwerp 1a 1a

54 Witte Veen ja OV ja ja ontwerp nee 1b 1b

55 Aamsveen ja OV ja ja ontwerp 1b 1b

56 Arkemheen nee nee nee

57 Veluwe ja GE ja ja ontwerp nee 1a 1a

58 Landgoederen Brummen ja GE ja ja ontwerp nee 1b 1b

59 Teeselinkven ja GE ja ja ontwerp 1b 1b

60 Stelkampsveld ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

61 Korenburgerveen ja GE ja ja ontwerp 1b 1b

62 Willinks Weust ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

63 Bekendelle ja GE ja ja ontwerp 1a 1a

64 Wooldse Veen ja GE ja ja ontwerp 1a 1a

65 Binnenveld ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

66 Uiterwaarden Neder-Rijn ja GE ja ja ontwerp 1b 1b

67 Gelderse Poort ja GE ja ja ontwerp nee 1b 1b

68 Uiterwaarden Waal ja GE ja ja ontwerp 1b 1b

69 Bruuk ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid ja ELI ja ja definitief 1b 1b

71 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem ja GE ja ja ontwerp nee 1b 1b

72 IJsselmeer ja I&M ja ja definitief 1a 1a

73 Markermeer & IJmeer nee ja ja definitief onbekend onbekend

74 Zwarte Meer ja I&M ja ja definitief 1a onbekend

75 Ketelmeer & Vossemeer nee nee nee

76 Veluwerandmeren nee ja ja definitief onbekend onbekend

77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever nee nee nee

78 Oostvaardersplassen nee nee nee

79 Lepelaarplassen nee nee nee

80 Groot Zandbrink nee nee nee

81 Kolland & Overlangbroek ja UT ja ja definitief 1a 1a

82 Uiterwaarden Lek ja ZH ja ja ontwerp nee 1b 1b

83 Botshol ja UT ja ja ontwerp nee 2 2

84 Duinen Den Helder-Callantsoog ja NH ja ja ontwerp nee 1b 1b

85 Zwanenwater & Pettemerduinen ja NH ja ja ontwerp nee 1b 1b
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Overzicht per Natura2000-gebied

Natura2000 PAS Kartering Aanwijzingen PAS Categorie

Nr Naam Opgenomen VTN Aanwezig Aanwezig Status Volledig Gebied Habitat (max)

86 Schoorlse Duinen ja ELI ja ja definitief nee 1a 1a

87 Noordhollands Duinreservaat ja NH ja ja ontwerp nee 1b 2

88 Kennemerland-Zuid ja NH ja ja ontwerp nee 1b 1b

89 Eilandspolder ja NH ja ja ontwerp nee 1a 1a

90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder ja NH ja ja ontwerp 1a 1a

91 Polder Westzaan ja NH ja ja ontwerp 1a 1a

92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ja NH ja ja ontwerp nee 1a 1a

93 Polder Zeevang nee nee nee

94 Naardermeer ja NH ja ja ontwerp 1b 1b

95 Oostelijke Vechtplassen ja NH ja ja ontwerp 1b 1b

96 Coepelduynen ja ELI ja ja definitief 1b 1b

97 Meijendel & Berkheide ja ZH ja ja ontwerp nee 1b 1b

98 Westduinpark & Wapendal ja ZH ja ja definitief 1b 1b

99 Solleveld & Kapittelduinen ja ZH ja ja definitief 1b 1b

100 Voornes Duin ja ZH ja ja definitief nee 1a 1a

101 Duinen Goeree & Kwade Hoek ja ZH ja ja definitief nee 1a 1a

102 De Wilck nee nee nee

103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck ja ZH ja ja ontwerp 2 2

104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein nee nee nee

105 Zouweboezem ja ZH ja ja ontwerp 1a 1a

106 Boezems Kinderdijk nee nee nee

107 Donkse Laagten ja ELI ja ja definitief 1b 1b

108 Oude Maas ja I&M ja ja definitief onbekend onbekend

109 Haringvliet ja I&M ja ja ontwerp nee onbekend onbekend

110 Oudeland van Strijen nee nee nee

111 Hollands Diep ja I&M ja ja ontwerp nee 1a 1a

112 Biesbosch ja ELI ja ja ontwerp 1a 1a

113 Voordelta ja I&M ja ja definitief nee 1a onbekend

114 Krammer-Volkerak ja I&M ja ja concept nee 1a 1a

115 Grevelingen ja I&M ja ja ontwerp nee 1a 1a

116 Kop van Schouwen ja ZE ja ja ontwerp nee 1b 1b

117 Manteling van Walcheren ja ZE ja ja ontwerp nee 1b 1b

118 Oosterschelde ja I&M ja ja definitief 1b 1b

119 Veerse Meer nee nee nee

120 Zoommeer nee nee nee

121 Yerseke en Kapelse Moer nee ja ja ontwerp onbekend onbekend

122 Westerschelde & Saeftinghe ja I&M ja ja definitief nee 1a onbekend

123 Zwin & Kievittepolder ja ZE ja ja ontwerp 1a 1a

124 Groote Gat nee ja ja definitief onbekend onbekend

125 Canisvliet nee nee nee

126 Vogelkreek nee nee nee

127 Markiezaat nee nee nee

128 Brabantse Wal ja NB ja ja ontwerp 1b 1b

129 Ulvenhoutse Bos ja ELI ja ja definitief 1b 1b

130 Langstraat ja NB ja ja ontwerp 1a 1a

131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ja NB ja ja ontwerp 1b 1b

132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek ja NB ja ja ontwerp nee 1b 1b

133 Kampina & Oisterwijkse Vennen ja NB ja ja ontwerp nee 1b 1b

134 Regte Heide & Riels Laag ja NB ja ja ontwerp 1b 1b

135 Kempenland-West ja NB ja ja ontwerp nee 1b 1b

136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ja ELI ja ja ontwerp nee 1b 1b

137 Strabrechtse Heide & Beuven ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

139 Deurnsche Peel & Mariapeel ja ELI ja ja definitief onbekend onbekend

140 Groote Peel ja ELI ja ja definitief 1b 1b

141 Oeffelter Meent ja ELI ja ja ontwerp 1a 1b

142 Sint Jansberg ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

143 Zeldersche Driessen ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

144 Boschhuizerbergen ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

145 Maasduinen ja LI ja ja ontwerp nee 1b 1b

146 Sarsven en De Banen ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

147 Leudal ja ELI ja ja ontwerp 1b 1b

148 Swalmdal ja LI ja ja ontwerp nee 1b 1b

149 Meinweg ja LI ja ja ontwerp nee 1b 1b

150 Roerdal ja LI ja ja ontwerp nee 1b 1a

151 Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop nee nee nee

152 Grensmaas ja I&M ja ja ontwerp 1a 1a

153 Bunder- en ElsloÙrbos ja ELI ja ja ontwerp 1a 1a

154 Geleenbeekdal ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

155 Brunssummerheide ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

156 Bemelerberg & Schiepersberg ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

157 Geuldal ja LI ja ja ontwerp 1b 1b

158 Kunderberg ja ELI ja ja ontwerp 1a 1a

159 Sint Pietersberg & Jekerdal ja LI ja ja ontwerp nee 1b 1b

160 Savelsbos ja ELI ja ja ontwerp 1a 1a

161 Noorbeemden & Hoogbos ja LI ja ja ontwerp nee 1b 1b

162 Abtskolk & De Putten nee nee nee

163 Vlakte van de Raan nee nee ja definitief nee onbekend onbekend

164 Doggersbank nee nee nee

165 Klaverbank nee nee nee
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1 1 Waddenzee     H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) definitief = > 1a nee

2 1 Waddenzee     H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) definitief = > 1a ja

3 1 Waddenzee     H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = 1a ja

4 1 Waddenzee     H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = 1a ja

5 1 Waddenzee     H1320 Slijkgrasvelden definitief = = 1a ja

6 1 Waddenzee     H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = > 1a ja

7 1 Waddenzee     H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) definitief = = 1a nee

8 1 Waddenzee     H2110 Embryonale duinen definitief = = 1a ja

9 1 Waddenzee     H2120 Witte duinen definitief = = 1a ja

10 1 Waddenzee     H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = 1a ja

11 1 Waddenzee     H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief = > 1a ja

12 1 Waddenzee     H2160 Duindoornstruwelen definitief = = 1a ja

13 1 Waddenzee     H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief = = 1a ja

14 2 Duinen en Lage Land Texel H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) definitief = = Niet van toepassing ja

15 2 Duinen en Lage Land Texel H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = onbekend ja

16 2 Duinen en Lage Land Texel H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = onbekend ja

17 2 Duinen en Lage Land Texel H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = onbekend ja

18 2 Duinen en Lage Land Texel H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) definitief = = onbekend ja

19 2 Duinen en Lage Land Texel H2110 Embryonale duinen definitief = = 1a ja

20 2 Duinen en Lage Land Texel H2120 Witte duinen definitief = = 1a ja

21 2 Duinen en Lage Land Texel H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief > > 1a ja

22 2 Duinen en Lage Land Texel H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief > > 1a ja

23 2 Duinen en Lage Land Texel H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief > > 1a ja

24 2 Duinen en Lage Land Texel H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) definitief = (<) = 1a nee

25 2 Duinen en Lage Land Texel H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) definitief = = 1a ja

26 2 Duinen en Lage Land Texel H2150 Duinheiden met struikhei definitief = = 1a ja

27 2 Duinen en Lage Land Texel H2160 Duindoornstruwelen definitief = (<) = 1a ja

28 2 Duinen en Lage Land Texel H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = = 1a ja

29 2 Duinen en Lage Land Texel H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief = (<) > 1a ja

30 2 Duinen en Lage Land Texel H2180B Duinbossen (vochtig) definitief = (<) > 1a ja

31 2 Duinen en Lage Land Texel H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = > 1a ja

32 2 Duinen en Lage Land Texel H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = > 1a nee

33 2 Duinen en Lage Land Texel H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief = > 1a ja

34 2 Duinen en Lage Land Texel H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief = > 1a ja

35 2 Duinen en Lage Land Texel H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = > Niet van toepassing ja

36 2 Duinen en Lage Land Texel H7210 Galigaanmoerassen definitief = = 1a ja

37 3 Duinen Vlieland    H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = 1a ja

38 3 Duinen Vlieland    H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = 1a ja

39 3 Duinen Vlieland    H2120 Witte duinen definitief = = 1a ja

40 3 Duinen Vlieland    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = 1a ja

41 3 Duinen Vlieland    H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief > > 1a ja

42 3 Duinen Vlieland    H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief = = 1a ja

43 3 Duinen Vlieland    H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) definitief = (<) = 1a ja

44 3 Duinen Vlieland    H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) definitief = = 1a ja

45 3 Duinen Vlieland    H2150 Duinheiden met struikhei definitief = = 1a ja

46 3 Duinen Vlieland    H2160 Duindoornstruwelen definitief = = 1a ja

47 3 Duinen Vlieland    H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = = 1a ja

48 3 Duinen Vlieland    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief > > 1a ja

49 3 Duinen Vlieland    H2180B Duinbossen (vochtig) definitief > > 1a ja

50 3 Duinen Vlieland    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = = 1a nee

51 3 Duinen Vlieland    H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > = 1a ja

52 3 Duinen Vlieland    H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief > > 1a ja

53 3 Duinen Vlieland    H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = = 1a ja

54 4 Duinen Terschelling    H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = onbekend ja

55 4 Duinen Terschelling    H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = onbekend ja

56 4 Duinen Terschelling    H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = onbekend ja

57 4 Duinen Terschelling    H2110 Embryonale duinen definitief = = onbekend ja
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58 4 Duinen Terschelling    H2120 Witte duinen definitief = = onbekend ja

59 4 Duinen Terschelling    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = onbekend ja

60 4 Duinen Terschelling    H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief > > 1a ja

61 4 Duinen Terschelling    H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief > > onbekend nee

62 4 Duinen Terschelling    H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) definitief = > onbekend ja

63 4 Duinen Terschelling    H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) definitief = > 1a ja

64 4 Duinen Terschelling    H2150 Duinheiden met struikhei definitief = = 1a ja

65 4 Duinen Terschelling    H2160 Duindoornstruwelen definitief = = onbekend ja

66 4 Duinen Terschelling    H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = (<) = onbekend ja

67 4 Duinen Terschelling    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief > > onbekend ja

68 4 Duinen Terschelling    H2180B Duinbossen (vochtig) definitief > > onbekend ja

69 4 Duinen Terschelling    H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = = onbekend ja

70 4 Duinen Terschelling    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief > > onbekend nee

71 4 Duinen Terschelling    H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > = onbekend ja

72 4 Duinen Terschelling    H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief > > onbekend ja

73 4 Duinen Terschelling    H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = = Niet van toepassing ja

74 4 Duinen Terschelling    H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm definitief > > 1a ja

75 5 Duinen Ameland    H2120 Witte duinen definitief = = onbekend ja

76 5 Duinen Ameland    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = onbekend ja

77 5 Duinen Ameland    H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief > > 1a ja

78 5 Duinen Ameland    H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief > > 1a ja

79 5 Duinen Ameland    H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) definitief = > onbekend ja

80 5 Duinen Ameland    H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) definitief = = onbekend ja

81 5 Duinen Ameland    H2150 Duinheiden met struikhei definitief = = 1a ja

82 5 Duinen Ameland    H2160 Duindoornstruwelen definitief = = onbekend ja

83 5 Duinen Ameland    H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = (<) = onbekend ja

84 5 Duinen Ameland    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief = = onbekend ja

85 5 Duinen Ameland    H2180B Duinbossen (vochtig) definitief = = onbekend ja

86 5 Duinen Ameland    H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = = onbekend nee

87 5 Duinen Ameland    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = = onbekend nee

88 5 Duinen Ameland    H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > > onbekend ja

89 5 Duinen Ameland    H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief = > onbekend ja

90 5 Duinen Ameland    H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = = Niet van toepassing ja

91 5 Duinen Ameland    H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm definitief > > 1a nee

92 6 Duinen Schiermonnikoog    H2120 Witte duinen definitief = = onbekend ja

93 6 Duinen Schiermonnikoog    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = onbekend nee

94 6 Duinen Schiermonnikoog    H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief > > 1a ja

95 6 Duinen Schiermonnikoog    H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief > > 1b ja

96 6 Duinen Schiermonnikoog    H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) definitief = = onbekend nee

97 6 Duinen Schiermonnikoog    H2160 Duindoornstruwelen definitief = = onbekend ja

98 6 Duinen Schiermonnikoog    H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = (<) = onbekend ja

99 6 Duinen Schiermonnikoog    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief > = onbekend ja

100 6 Duinen Schiermonnikoog    H2180B Duinbossen (vochtig) definitief > > onbekend ja

101 6 Duinen Schiermonnikoog    H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief > > onbekend nee

102 6 Duinen Schiermonnikoog    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = > 1a nee

103 6 Duinen Schiermonnikoog    H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > > onbekend ja

104 6 Duinen Schiermonnikoog    H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief = = 1a ja

105 6 Duinen Schiermonnikoog    H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = = Niet van toepassing ja

106 6 Duinen Schiermonnikoog H6410 Blauwgraslanden definitief > = 1b ja

107 7 Noordzeekustzone     H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) definitief = > 1a nee

108 7 Noordzeekustzone     H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) definitief = = 1a ja

109 7 Noordzeekustzone     H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = 1a ja

110 7 Noordzeekustzone     H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = 1a ja

111 7 Noordzeekustzone     H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = 1a ja

112 7 Noordzeekustzone     H2110 Embryonale duinen definitief = = 1a ja

113 7 Noordzeekustzone     H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief = = 1a ja

114 10 Oudegaasterbrekken , Fluessen en omgeving H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen definitief = = onbekend nee
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115 10 Oudegaasterbrekken , Fluessen en omgeving H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) definitief = = Niet van toepassing nee

116 10 Oudegaasterbrekken , Fluessen en omgeving H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) definitief = = Niet van toepassing nee

117 13 Alde Feanen    H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp = > onbekend ja

118 13 Alde Feanen    H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > > onbekend ja

119 13 Alde Feanen    H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > 1b ja

120 13 Alde Feanen    H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 1b ja

121 13 Alde Feanen    H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = onbekend ja

122 13 Alde Feanen    H91D0 Hoogveenbossen ontwerp > > onbekend ja

123 15 Van Oordt’s Mersken   H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1a ja

124 15 Van Oordt’s Mersken   H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

125 15 Van Oordt’s Mersken   H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

126 16 Wijnjeterper Schar    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) definitief = > 1a ja

127 16 Wijnjeterper Schar    H4030 Droge heiden definitief = = 1a ja

128 16 Wijnjeterper Schar    H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm definitief > > 1b ja

129 16 Wijnjeterper Schar    H6410 Blauwgraslanden definitief = > 1b ja

130 16 Wijnjeterper Schar    H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen definitief = = onbekend ja

131 17 Bakkeveense Duinen    H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = = 1a ja

132 17 Bakkeveense Duinen    H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = = 1a ja

133 17 Bakkeveense Duinen    H2330 Zandverstuivingen ontwerp = = 1a ja

134 17 Bakkeveense Duinen    H3160 Zure vennen ontwerp = = onbekend ja

135 17 Bakkeveense Duinen    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = = 1a ja

136 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > onbekend ja

137 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > > 1a ja

138 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

139 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1b ja

140 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1a ja

141 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1a ja

142 18 Rottige Meenthe & Brandermeer  H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a ja

143 21 Lieftinghsbroek     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > 1b ja

144 21 Lieftinghsbroek     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = = 1b ja

145 21 Lieftinghsbroek     H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

146 21 Lieftinghsbroek     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1b ja

147 22 Norgerholt     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst definitief = > 1a ja

148 23 Fochteloërveen     H3160 Zure vennen ontwerp = = 1b ja

149 23 Fochteloërveen     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > = 1b ja

150 23 Fochteloërveen     H4030 Droge heiden ontwerp = = 1b ja

151 23 Fochteloërveen     H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) ontwerp > > 1a ja

152 23 Fochteloërveen     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1b ja

153 24 Witterveld     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) definitief = = 1a ja

154 24 Witterveld     H4030 Droge heiden definitief = = 1a ja

155 24 Witterveld     H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) definitief > > 1b ja

156 24 Witterveld     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) definitief = = 1b ja

157 24 Witterveld     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen definitief = (<) > 1a ja

158 24 Witterveld     H91D0 Hoogveenbossen definitief = = 1a ja

159 25 Drentsche Aa-gebied   H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = > 1a ja

160 25 Drentsche Aa-gebied   H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = > 1a ja

161 25 Drentsche Aa-gebied   H3160 Zure vennen ontwerp = > 1a ja

162 25 Drentsche Aa-gebied   H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > Niet van toepassing ja

163 25 Drentsche Aa-gebied   H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

164 25 Drentsche Aa-gebied   H4030 Droge heiden ontwerp = = 1a ja

165 25 Drentsche Aa-gebied   H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1a ja

166 25 Drentsche Aa-gebied   H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

167 25 Drentsche Aa-gebied   H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

168 25 Drentsche Aa-gebied   H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = Niet van toepassing ja

169 25 Drentsche Aa-gebied   H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp = > 1b ja

170 25 Drentsche Aa-gebied   H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1a ja

171 25 Drentsche Aa-gebied   H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 1a nee
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172 25 Drentsche Aa-gebied   H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

173 25 Drentsche Aa-gebied   H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

174 25 Drentsche Aa-gebied   H9190 Oude eikenbossen ontwerp = = 1a ja

175 25 Drentsche Aa-gebied   H91D0 Hoogveenbossen ontwerp > > 1a ja

176 25 Drentsche Aa-gebied   H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1a ja

177 26 Drouwenerzand     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = > 1a ja

178 26 Drouwenerzand     H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = = 1a ja

179 26 Drouwenerzand     H2330 Zandverstuivingen ontwerp = = 1b ja

180 26 Drouwenerzand     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1a ja

181 26 Drouwenerzand     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = > 1a ja

182 26 Drouwenerzand     H9190 Oude eikenbossen ontwerp > > 1a ja

183 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H2310 Stuifzandheiden met struikhei definitief > > 1a ja

184 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen definitief = > 1a ja

185 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H2330 Zandverstuivingen definitief > > 1a ja

186 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H3110 Zeer zwakgebufferde vennen definitief = > 1a ja

187 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H3130 Zwakgebufferde vennen definitief = > 1a ja

188 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H3160 Zure vennen definitief = > 1a ja

189 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) definitief > > 1a ja

190 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) definitief > > 1a ja

191 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H4030 Droge heiden definitief = = 1a ja

192 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H5130 Jeneverbesstruwelen definitief = > 1a ja

193 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm definitief > > 1a ja

194 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) definitief > > 1b ja

195 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen definitief > > 1a ja

196 27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld  H9190 Oude eikenbossen definitief > > 1a ja

197 28 Elperstroomgebied     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) definitief > = 1a ja

198 28 Elperstroomgebied     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm definitief > > 1a ja

199 28 Elperstroomgebied     H6410 Blauwgraslanden definitief > > 1a ja

200 28 Elperstroomgebied     H7230 Kalkmoerassen definitief > > 1b ja

201 29 Havelte-Oost     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1a ja

202 29 Havelte-Oost     H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = = 1a ja

203 29 Havelte-Oost     H2330 Zandverstuivingen ontwerp = > 1a ja

204 29 Havelte-Oost     H3160 Zure vennen ontwerp = > 1b ja

205 29 Havelte-Oost     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

206 29 Havelte-Oost     H4030 Droge heiden ontwerp = > 1a ja

207 29 Havelte-Oost     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

208 29 Havelte-Oost     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp = > 1b ja

209 29 Havelte-Oost     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

210 29 Havelte-Oost     H9190 Oude eikenbossen ontwerp = > 1b ja

211 29 Havelte-Oost     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a ja

212 30 Dwingelderveld     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = > 1a ja

213 30 Dwingelderveld     H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = > 1a ja

214 30 Dwingelderveld     H2330 Zandverstuivingen ontwerp = = 1b ja

215 30 Dwingelderveld     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = (<) = 1b ja

216 30 Dwingelderveld     H3160 Zure vennen ontwerp > > 1a ja

217 30 Dwingelderveld     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

218 30 Dwingelderveld     H4030 Droge heiden ontwerp = > 1a ja

219 30 Dwingelderveld     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1a ja

220 30 Dwingelderveld     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > = 1a ja

221 30 Dwingelderveld     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1b ja

222 30 Dwingelderveld     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1b ja

223 30 Dwingelderveld     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp > > 1a ja

224 30 Dwingelderveld     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 1a ja

225 30 Dwingelderveld     H9190 Oude eikenbossen ontwerp > > 1b ja

226 31 Mantingerbos     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = = 1a ja

227 32 Mantingerzand     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = > 1a ja

228 32 Mantingerzand     H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = = 1a ja
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229 32 Mantingerzand     H2330 Zandverstuivingen ontwerp = > 1b nee

230 32 Mantingerzand     H3160 Zure vennen ontwerp = > 1a ja

231 32 Mantingerzand     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

232 32 Mantingerzand     H4030 Droge heiden ontwerp > > 1a ja

233 32 Mantingerzand     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1a ja

234 32 Mantingerzand     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1a ja

235 32 Mantingerzand     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp > > onbekend nee

236 32 Mantingerzand     H9190 Oude eikenbossen ontwerp = > 1b ja

237 33 Bargerveen     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1b ja

238 33 Bargerveen     H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) ontwerp > > 1b ja

239 33 Bargerveen     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1a ja

240 34 Weerribben     H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden ontwerp > > 1b ja

241 34 Weerribben     H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > 1b ja

242 34 Weerribben     H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > = 1b ja

243 34 Weerribben     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > 1b ja

244 34 Weerribben     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1b ja

245 34 Weerribben     H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1b ja

246 34 Weerribben     H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1b ja

247 34 Weerribben     H7210 Galigaanmoerassen ontwerp > > 1b nee

248 34 Weerribben     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1b ja

249 35 De Wieden     H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden ontwerp > > 1b ja

250 35 De Wieden     H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > 1b nee

251 35 De Wieden     H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > > 1b ja

252 35 De Wieden     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

253 35 De Wieden     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1b ja

254 35 De Wieden     H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > = 1b ja

255 35 De Wieden     H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1b ja

256 35 De Wieden     H7210 Galigaanmoerassen ontwerp > > 1b ja

257 35 De Wieden     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1b ja

258 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > onbekend nee

259 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp = = onbekend ja

260 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = onbekend ja

261 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1b ja

262 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp = = onbekend nee

263 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) ontwerp > = 1b ja

264 36 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht H91F0 Droge hardhoutooibossen ontwerp > > 1b ja

265 37 Olde Maten & Veerslootslanden  H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp = = 1a nee

266 37 Olde Maten & Veerslootslanden  H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1a ja

267 37 Olde Maten & Veerslootslanden  H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp = = onbekend ja

268 37 Olde Maten & Veerslootslanden  H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 1a ja

269 37 Olde Maten & Veerslootslanden  H7230 Kalkmoerassen ontwerp = = onbekend ja

270 38 Uiterwaarden IJssel    H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > onbekend ja

271 38 Uiterwaarden IJssel    H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) ontwerp > = 1a ja

272 38 Uiterwaarden IJssel    H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp > > Niet van toepassing ja

273 38 Uiterwaarden IJssel    H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1b ja

274 38 Uiterwaarden IJssel    H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1a ja

275 38 Uiterwaarden IJssel    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing nee

276 38 Uiterwaarden IJssel    H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) ontwerp > > 1a ja

277 38 Uiterwaarden IJssel    H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

278 38 Uiterwaarden IJssel    H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) ontwerp > > 1a ja

279 38 Uiterwaarden IJssel    H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp > > 1a ja

280 38 Uiterwaarden IJssel    H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) ontwerp > > 1a ja

281 38 Uiterwaarden IJssel    H91F0 Droge hardhoutooibossen ontwerp > > 1a ja

282 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1b ja

283 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1b ja

284 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H3160 Zure vennen ontwerp = > 1b ja

285 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja
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286 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H4030 Droge heiden ontwerp > > 1b ja

287 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1b ja

288 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1a ja

289 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = > 1b ja

290 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1b ja

291 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp = = 1b ja

292 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1b ja

293 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H9190 Oude eikenbossen ontwerp > > 2 ja

294 39 Vecht- en Beneden-Reggegebied   H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1b ja

295 40 Engbertsdijksvenen     H4030 Droge heiden definitief = = 1a ja

296 40 Engbertsdijksvenen     H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) definitief > > 1b ja

297 40 Engbertsdijksvenen     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen definitief = (<) > 1b ja

298 41 Boetelerveld     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1a ja

299 41 Boetelerveld     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

300 41 Boetelerveld     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = = 1a ja

301 41 Boetelerveld     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1a ja

302 41 Boetelerveld     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > = 1a ja

303 41 Boetelerveld     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

304 42 Sallandse Heuvelrug    H3160 Zure vennen ontwerp = = 1b ja

305 42 Sallandse Heuvelrug    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

306 42 Sallandse Heuvelrug    H4030 Droge heiden ontwerp > > 1b ja

307 42 Sallandse Heuvelrug    H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > onbekend ja

308 42 Sallandse Heuvelrug    H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1b ja

309 42 Sallandse Heuvelrug    H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp = > 2 ja

310 43 Wierdense Veld    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

311 43 Wierdense Veld    H4030 Droge heiden ontwerp = > 2 ja

312 43 Wierdense Veld    H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) ontwerp > > 1b nee

313 43 Wierdense Veld    H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1b ja

314 44 Borkeld     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = = 1b ja

315 44 Borkeld     H3160 Zure vennen ontwerp = > 2 ja

316 44 Borkeld     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

317 44 Borkeld     H4030 Droge heiden ontwerp = > 1b ja

318 44 Borkeld     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp > > onbekend ja

319 44 Borkeld     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > = 1b ja

320 44 Borkeld     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = onbekend ja

321 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1a ja

322 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H4030 Droge heiden ontwerp > > 1a ja

323 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp > > 1a ja

324 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > = 1a ja

325 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1a ja

326 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1a ja

327 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp 1a ja

328 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > 1a ja

329 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 2 ja

330 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H9190 Oude eikenbossen ontwerp = = onbekend nee

331 45 Springendal & Dal van de Mosbeek H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1a ja

332 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = = 1a ja

333 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = = 1a nee

334 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H3110 Zeer zwakgebufferde vennen ontwerp > = 1a ja

335 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1a ja

336 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > = 1a ja

337 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H4030 Droge heiden ontwerp > = 1a ja

338 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = = 1a ja

339 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1a ja

340 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1a ja

341 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

342 46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld  H7230 Kalkmoerassen ontwerp = = 1a nee
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343 47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1b ja

344 47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1a ja

345 47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp = = 1b ja

346 47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > onbekend ja

347 48 Lemselermaten     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

348 48 Lemselermaten     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1a ja

349 48 Lemselermaten     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = 1a ja

350 48 Lemselermaten     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

351 48 Lemselermaten     H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > 1a ja

352 48 Lemselermaten     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = (<) > 1a ja

353 49 Dinkelland     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1b ja

354 49 Dinkelland     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

355 49 Dinkelland     H4030 Droge heiden ontwerp > = 1b ja

356 49 Dinkelland     H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1b ja

357 49 Dinkelland     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1b ja

358 49 Dinkelland     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

359 49 Dinkelland     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1b ja

360 49 Dinkelland     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1b ja

361 50 Landgoederen Oldenzaal    H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp > = 1b ja

362 50 Landgoederen Oldenzaal    H9190 Oude eikenbossen ontwerp > > onbekend ja

363 50 Landgoederen Oldenzaal    H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = = 1b ja

364 51 Lonnekermeer     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1b ja

365 51 Lonnekermeer     H3160 Zure vennen ontwerp = = 1b ja

366 51 Lonnekermeer     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

367 51 Lonnekermeer     H4030 Droge heiden ontwerp > > 1b ja

368 51 Lonnekermeer     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1b ja

369 51 Lonnekermeer     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = 1b ja

370 51 Lonnekermeer     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1b ja

371 52 Boddenbroek     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1a ja

372 52 Boddenbroek     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = = 1a ja

373 52 Boddenbroek     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = 1a nee

374 52 Boddenbroek     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

375 52 Boddenbroek     H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > 1a ja

376 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > = 1a ja

377 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1a ja

378 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > = 1a ja

379 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H4030 Droge heiden ontwerp = = 1a ja

380 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1a ja

381 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) ontwerp > > 1a ja

382 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1a ja

383 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H7230 Kalkmoerassen ontwerp = = 1a ja

384 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H91D0 Hoogveenbossen ontwerp > = 1a ja

385 53 Buurserzand & Haaksbergerveen   H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = = 1a ja

386 54 Witte Veen    H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1b ja

387 54 Witte Veen    H3160 Zure vennen ontwerp = = 1b ja

388 54 Witte Veen    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

389 54 Witte Veen    H4030 Droge heiden ontwerp = = 1b ja

390 54 Witte Veen    H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1b nee

391 54 Witte Veen    H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1b ja

392 55 Aamsveen     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = = 1b ja

393 55 Aamsveen     H4030 Droge heiden ontwerp = = 1b ja

394 55 Aamsveen     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp = = 1b ja

395 55 Aamsveen     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1b ja

396 55 Aamsveen     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1b ja

397 55 Aamsveen     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1b ja

398 55 Aamsveen     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1b ja

399 57 Veluwe     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1a ja
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400 57 Veluwe     H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ontwerp = = 1a ja

401 57 Veluwe     H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1a ja

402 57 Veluwe     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1a ja

403 57 Veluwe     H3160 Zure vennen ontwerp = > 1a ja

404 57 Veluwe     H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > 1a ja

405 57 Veluwe     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

406 57 Veluwe     H4030 Droge heiden ontwerp > > 1a ja

407 57 Veluwe     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1a ja

408 57 Veluwe     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1a ja

409 57 Veluwe     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > onbekend nee

410 57 Veluwe     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1a ja

411 57 Veluwe     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp > > 1a ja

412 57 Veluwe     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp > = 1a ja

413 57 Veluwe     H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp > = onbekend nee

414 57 Veluwe     H9190 Oude eikenbossen ontwerp > > 1a ja

415 57 Veluwe     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1a ja

416 58 Landgoederen Brummen    H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1a ja

417 58 Landgoederen Brummen    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

418 58 Landgoederen Brummen    H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

419 58 Landgoederen Brummen    H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

420 58 Landgoederen Brummen    H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

421 58 Landgoederen Brummen    H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = = onbekend nee

422 58 Landgoederen Brummen    H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1a ja

423 59 Teeselinkven     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1b ja

424 59 Teeselinkven     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

425 59 Teeselinkven     H4030 Droge heiden ontwerp = = 1a ja

426 59 Teeselinkven     H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1b ja

427 60 Stelkampsveld     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > onbekend ja

428 60 Stelkampsveld     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

429 60 Stelkampsveld     H4030 Droge heiden ontwerp = = 1b ja

430 60 Stelkampsveld     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

431 60 Stelkampsveld     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > = 1b ja

432 60 Stelkampsveld     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp > > onbekend ja

433 60 Stelkampsveld     H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > onbekend ja

434 60 Stelkampsveld     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > onbekend ja

435 61 Korenburgerveen     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = = 1b ja

436 61 Korenburgerveen     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

437 61 Korenburgerveen     H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1b ja

438 61 Korenburgerveen     H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1b ja

439 61 Korenburgerveen     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1a ja

440 61 Korenburgerveen     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1a ja

441 62 Willinks Weust    H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1b ja

442 62 Willinks Weust    H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

443 62 Willinks Weust    H6410 Blauwgraslanden ontwerp > = 1b ja

444 62 Willinks Weust    H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = = 1a ja

445 62 Willinks Weust    H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp = > 1a ja

446 63 Bekendelle     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 1a ja

447 63 Bekendelle     H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

448 63 Bekendelle     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1a ja

449 64 Wooldse Veen    H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen ontwerp = (<) > 1a ja

450 64 Wooldse Veen    H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a ja

451 65 Binnenveld H6410 Blauwgraslanden ontwerp > = 1b ja

452 65 Binnenveld H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1a ja

453 65 Binnenveld H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1b ja

454 66 Uiterwaarden Neder-Rijn    H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp > > 1a ja

455 66 Uiterwaarden Neder-Rijn    H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > = 1b ja

456 66 Uiterwaarden Neder-Rijn    H91F0 Droge hardhoutooibossen ontwerp > > 1a ja
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457 67 Gelderse Poort    H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp = > 1b ja

458 67 Gelderse Poort    H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp > > 1a ja

459 67 Gelderse Poort    H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1b ja

460 67 Gelderse Poort    H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1a ja

461 67 Gelderse Poort    H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) ontwerp = = onbekend nee

462 67 Gelderse Poort    H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

463 67 Gelderse Poort    H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp > > 1a ja

464 67 Gelderse Poort    H91F0 Droge hardhoutooibossen ontwerp > > 1a ja

465 68 Uiterwaarden Waal    H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp = > Niet van toepassing ja

466 68 Uiterwaarden Waal    H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp = > onbekend ja

467 68 Uiterwaarden Waal    H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

468 68 Uiterwaarden Waal    H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp = > 1a ja

469 69 De Bruuk H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

470 70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid  H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) definitief = = Niet van toepassing ja

471 70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid  H7230 Kalkmoerassen definitief > > 1b ja

472 70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid  H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) definitief = (<) = onbekend ja

473 70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid  H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) definitief = (<) = 1b ja

474 70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid  H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) definitief = (<) > 1b ja

475 71 Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > 1b nee

476 71 Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp > > 1a ja

477 71 Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp = = 1b ja

478 71 Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

479 71 Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp = > 1a ja

480 72 IJsselmeer     H3150az Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden in afgesloten zeearmen definitief = = 1a ja

481 72 IJsselmeer     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) definitief = = 1a ja

482 72 IJsselmeer     H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) definitief = = 1a ja

483 72 IJsselmeer     H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) definitief = = 1a ja

484 73 Markermeer & IJmeer   H3140az Kranswierwateren in afgesloten zeearmen definitief = = Niet van toepassing ja

485 74 Zwarte Meer    H3150az Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden in afgesloten zeearmen definitief > > Niet van toepassing ja

486 74 Zwarte Meer    H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) definitief = = Niet van toepassing ja

487 74 Zwarte Meer    H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) definitief > > onbekend ja

488 76 Veluwerandmeren     H3140az Kranswierwateren in afgesloten zeearmen definitief = = Niet van toepassing ja

489 76 Veluwerandmeren     H3150az Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden in afgesloten zeearmen definitief = = Niet van toepassing ja

490 81 Kolland & Overlangbroek H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) definitief = = 1a ja

491 82 Uiterwaarden Lek    H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp = = 1b ja

492 82 Uiterwaarden Lek    H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1b ja

493 82 Uiterwaarden Lek    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp > = 1b nee

494 82 Uiterwaarden Lek    H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

495 83 Botshol     H3140hz Kranswierwateren op hogere zandgronden ontwerp = = onbekend nee

496 83 Botshol     H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp = = 1a ja

497 83 Botshol     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > onbekend nee

498 83 Botshol     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1a ja

499 83 Botshol     H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 2 ja

500 83 Botshol     H7210 Galigaanmoerassen ontwerp > = 1b ja

501 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2120 Witte duinen ontwerp = > 1b ja

502 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp = = 1b ja

503 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2130C Grijze duinen (heischraal) ontwerp = = 1b ja

504 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) ontwerp = = 1a ja

505 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = = 1a ja

506 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2170 Kruipwilgstruwelen ontwerp > > 1a ja

507 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = = 1b ja

508 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2180C Duinbossen (binnenduinrand) ontwerp = = 1b ja

509 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp > > 1b nee

510 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ontwerp > > 1a ja

511 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp > > Niet van toepassing ja

512 84 Duinen Den Helder-Callantsoog H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > 1b ja

513 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2110 Embryonale duinen ontwerp = = 1a ja
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514 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2120 Witte duinen ontwerp = > 1b ja

515 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp = = 1b ja

516 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp > > 1b ja

517 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) ontwerp = = 1a ja

518 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) ontwerp = = 1a ja

519 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2150 Duinheiden met struikhei ontwerp = = 1b ja

520 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2170 Kruipwilgstruwelen ontwerp = = 1a ja

521 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = = 1b ja

522 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2180B Duinbossen (vochtig) ontwerp = = 1b ja

523 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp > > 1b nee

524 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp = = 1b ja

525 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ontwerp = = 1b ja

526 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp = = Niet van toepassing ja

527 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > = 1b ja

528 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = 1a ja

529 85 Zwanenwater & Pettemerduinen   H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1a ja

530 86 Schoorlse Duinen    H2110 Embryonale duinen definitief > = 1a ja

531 86 Schoorlse Duinen    H2120 Witte duinen definitief > > 1a ja

532 86 Schoorlse Duinen    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = 1a ja

533 86 Schoorlse Duinen    H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief > > 1a ja

534 86 Schoorlse Duinen    H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) definitief = (<) > 1a ja

535 86 Schoorlse Duinen    H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) definitief = > 1a ja

536 86 Schoorlse Duinen    H2150 Duinheiden met struikhei definitief = = 1a ja

537 86 Schoorlse Duinen    H2160 Duindoornstruwelen definitief = = 1a ja

538 86 Schoorlse Duinen    H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = = 1a ja

539 86 Schoorlse Duinen    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief > > 1a ja

540 86 Schoorlse Duinen    H2180B Duinbossen (vochtig) definitief = = 1a ja

541 86 Schoorlse Duinen    H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = = 1a ja

542 86 Schoorlse Duinen    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = = 1a nee

543 86 Schoorlse Duinen    H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief > > 1a ja

544 86 Schoorlse Duinen    H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) definitief > > Niet van toepassing ja

545 87 Noordhollands Duinreservaat    H2120 Witte duinen ontwerp > > 1a ja

546 87 Noordhollands Duinreservaat    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp > > 1a ja

547 87 Noordhollands Duinreservaat    H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp > > 1a ja

548 87 Noordhollands Duinreservaat    H2130C Grijze duinen (heischraal) ontwerp > > 1a ja

549 87 Noordhollands Duinreservaat    H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) ontwerp = > 1a ja

550 87 Noordhollands Duinreservaat    H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) ontwerp = = 1b ja

551 87 Noordhollands Duinreservaat    H2150 Duinheiden met struikhei ontwerp = = 1a ja

552 87 Noordhollands Duinreservaat    H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = (<) = 1a ja

553 87 Noordhollands Duinreservaat    H2170 Kruipwilgstruwelen ontwerp = (<) = 1a ja

554 87 Noordhollands Duinreservaat    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = = 1b ja

555 87 Noordhollands Duinreservaat    H2180B Duinbossen (vochtig) ontwerp = > 1a ja

556 87 Noordhollands Duinreservaat    H2180C Duinbossen (binnenduinrand) ontwerp = = 1b ja

557 87 Noordhollands Duinreservaat    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp > > 1a nee

558 87 Noordhollands Duinreservaat    H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp > = 1a ja

559 87 Noordhollands Duinreservaat    H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ontwerp = = 1b ja

560 87 Noordhollands Duinreservaat    H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp > > Niet van toepassing ja

561 87 Noordhollands Duinreservaat    H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

562 87 Noordhollands Duinreservaat    H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 2 ja

563 88 Kennemerland-Zuid     H2110 Embryonale duinen ontwerp = = 1a ja

564 88 Kennemerland-Zuid     H2120 Witte duinen ontwerp > > 1b ja

565 88 Kennemerland-Zuid     H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp > > 1b ja

566 88 Kennemerland-Zuid     H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp = > 1a ja

567 88 Kennemerland-Zuid     H2130C Grijze duinen (heischraal) ontwerp > > 1b ja

568 88 Kennemerland-Zuid     H2150 Duinheiden met struikhei ontwerp = = 1b ja

569 88 Kennemerland-Zuid     H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = (<) = 1b ja

570 88 Kennemerland-Zuid     H2170 Kruipwilgstruwelen ontwerp = (<) = 1b ja
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571 88 Kennemerland-Zuid     H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = = 1b ja

572 88 Kennemerland-Zuid     H2180B Duinbossen (vochtig) ontwerp = > onbekend ja

573 88 Kennemerland-Zuid     H2180C Duinbossen (binnenduinrand) ontwerp = = 1b ja

574 88 Kennemerland-Zuid     H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp > > 1a nee

575 88 Kennemerland-Zuid     H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp > > 1a ja

576 88 Kennemerland-Zuid     H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ontwerp = = 1b ja

577 88 Kennemerland-Zuid     H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp > > Niet van toepassing ja

578 89 Eilandspolder H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing nee

579 89 Eilandspolder H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1a ja

580 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) ontwerp = = onbekend ja

581 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > = 1a ja

582 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing ja

583 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1a ja

584 91 Polder Westzaan    H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > = 1a ja

585 91 Polder Westzaan    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp > > Niet van toepassing ja

586 91 Polder Westzaan    H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1a ja

587 91 Polder Westzaan    H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a ja

588 92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden ontwerp > = onbekend ja

589 92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > = 1a ja

590 92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing ja

591 92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > = 1a ja

592 92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a nee

593 94 Naardermeer     H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden ontwerp = = onbekend ja

594 94 Naardermeer     H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp = = onbekend ja

595 94 Naardermeer     H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp = = 1b ja

596 94 Naardermeer     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

597 94 Naardermeer     H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1b ja

598 94 Naardermeer     H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp = = 1b ja

599 94 Naardermeer     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1a ja

600 95 Oostelijke Vechtplassen    H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden ontwerp > > onbekend ja

601 95 Oostelijke Vechtplassen    H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > onbekend ja

602 95 Oostelijke Vechtplassen    H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp = = 1a ja

603 95 Oostelijke Vechtplassen    H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > 1b ja

604 95 Oostelijke Vechtplassen    H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = Niet van toepassing ja

605 95 Oostelijke Vechtplassen    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing ja

606 95 Oostelijke Vechtplassen    H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1b ja

607 95 Oostelijke Vechtplassen    H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 1b ja

608 95 Oostelijke Vechtplassen    H7210 Galigaanmoerassen ontwerp > > 1b ja

609 95 Oostelijke Vechtplassen    H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a ja

610 96 Coepelduynen     H2120 Witte duinen definitief = > 1b ja

611 96 Coepelduynen     H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = = 1b ja

612 96 Coepelduynen     H2160 Duindoornstruwelen definitief = = 1a ja

613 96 Coepelduynen     H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief = > 1a ja

614 97 Meijendel & Berkheide   H2120 Witte duinen ontwerp = > 1a ja

615 97 Meijendel & Berkheide   H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp > > 1b ja

616 97 Meijendel & Berkheide   H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp > > 1a ja

617 97 Meijendel & Berkheide   H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = (<) = 1a ja

618 97 Meijendel & Berkheide   H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = = 1b ja

619 97 Meijendel & Berkheide   H2180B Duinbossen (vochtig) ontwerp = = 1a ja

620 97 Meijendel & Berkheide   H2180C Duinbossen (binnenduinrand) ontwerp = > 1a ja

621 97 Meijendel & Berkheide   H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp > > 1a nee

622 97 Meijendel & Berkheide   H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp > > 1b ja

623 97 Meijendel & Berkheide   H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp > > 1a ja

624 98 Westduinpark & Wapendal   H2120 Witte duinen definitief = = 1b ja

625 98 Westduinpark & Wapendal   H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief > > 1a ja

626 98 Westduinpark & Wapendal   H2150 Duinheiden met struikhei definitief = = 1b ja

627 98 Westduinpark & Wapendal   H2160 Duindoornstruwelen definitief = (<) = 1a ja
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628 98 Westduinpark & Wapendal   H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief = > 1b ja

629 98 Westduinpark & Wapendal   H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = (<) = 1b ja

630 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2120 Witte duinen definitief = (<) > 1b ja

631 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief = > 1b ja

632 98 Westduinpark & Wapendal   H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief = = 1a ja

633 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief = > 1a ja

634 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2150 Duinheiden met struikhei definitief = > 1a ja

635 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2160 Duindoornstruwelen definitief = (<) = 1a ja

636 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief = > 1b ja

637 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = > 1a ja

638 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > > 1a ja

639 99 Solleveld & Kapittelduinen         H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = (<) = 1a ja

640 100 Voornes Duin    H2120 Witte duinen definitief = = 1a ja

641 100 Voornes Duin    H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief > > 1a ja

642 100 Voornes Duin    H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief > > 1a ja

643 100 Voornes Duin    H2160 Duindoornstruwelen definitief = (<) = 1a ja

644 100 Voornes Duin    H2170 Kruipwilgstruwelen definitief = (<) = 1a ja

645 100 Voornes Duin    H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos definitief = (<) > 1a ja

646 100 Voornes Duin    H2180B Duinbossen (vochtig) definitief = (<) = 1a ja

647 100 Voornes Duin    H2180C Duinbossen (binnenduinrand) definitief = (<) = 1a ja

648 100 Voornes Duin    H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = = 1a nee

649 100 Voornes Duin    H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > > 1a ja

650 100 Voornes Duin    H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = = 1a ja

651 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) definitief = = Niet van toepassing ja

652 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = onbekend ja

653 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = onbekend ja

654 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H1320 Slijkgrasvelden definitief = = onbekend nee

655 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = onbekend ja

656 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2110 Embryonale duinen definitief = = 1a ja

657 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2120 Witte duinen definitief = = 1a ja

658 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2130A Grijze duinen (kalkrijk) definitief > > 1a ja

659 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2130B Grijze duinen (kalkarm) definitief = = 1a ja

660 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2130C Grijze duinen (heischraal) definitief = > 1a ja

661 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2160 Duindoornstruwelen definitief = (<) = 1a ja

662 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen definitief = > 1a nee

663 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief > > 1a ja

664 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) definitief > > 1a ja

665 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) definitief = = Niet van toepassing ja

666 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) definitief = = Niet van toepassing ja

667 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) definitief = = 1a nee

668 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden ontwerp > > 1b ja

669 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp > > 1b ja

670 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ontwerp > = 1b ja

671 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

672 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1b ja

673 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 2 ja

674 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1a ja

675 103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = = 1a ja

676 105 Zouweboezem     H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen ontwerp = = 1a ja

677 105 Zouweboezem     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > = 1a ja

678 105 Zouweboezem     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1a ja

679 107 Donkse Laagten    H6410 Blauwgraslanden definitief = = 1b ja

680 108 Oude Maas    H3270 Slikkige rivieroevers definitief = = Niet van toepassing ja

681 108 Oude Maas    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) definitief > = Niet van toepassing ja

682 108 Oude Maas    H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) definitief = = onbekend ja

683 109 Haringvliet     H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) ontwerp = = onbekend nee

684 109 Haringvliet     H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) ontwerp = = onbekend nee
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685 109 Haringvliet     H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp > = Niet van toepassing ja

686 109 Haringvliet     H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp > > Niet van toepassing nee

687 109 Haringvliet     H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp > > onbekend ja

688 109 Haringvliet     H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) ontwerp > > onbekend nee

689 111 Hollands Diep    H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp = = Niet van toepassing ja

690 111 Hollands Diep    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing nee

691 111 Hollands Diep    H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp = = onbekend ja

692 111 Hollands Diep    H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) ontwerp > > 1a ja

693 112 Biesbosch     H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) ontwerp = = Niet van toepassing ja

694 112 Biesbosch     H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp > > Niet van toepassing ja

695 112 Biesbosch     H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > = 1a ja

696 112 Biesbosch     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = Niet van toepassing ja

697 112 Biesbosch     H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp > = Niet van toepassing ja

698 112 Biesbosch     H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp = > 1a ja

699 112 Biesbosch     H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) ontwerp > = 1a ja

700 112 Biesbosch     H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp = (<) > onbekend ja

701 112 Biesbosch     H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) ontwerp > > 1a ja

702 113 Voordelta     H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) definitief = = Niet van toepassing nee

703 113 Voordelta     H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) definitief = = Niet van toepassing nee

704 113 Voordelta     H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) definitief = = Niet van toepassing nee

705 113 Voordelta     H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) definitief = = Niet van toepassing nee

706 113 Voordelta     H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief = = onbekend nee

707 113 Voordelta     H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = onbekend nee

708 113 Voordelta     H1320 Slijkgrasvelden definitief = = onbekend nee

709 113 Voordelta     H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = onbekend nee

710 113 Voordelta     H2110 Embryonale duinen definitief = = onbekend nee

711 114 Krammer-Volkerak     H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) concept > = 1a ja

712 114 Krammer-Volkerak     H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) concept = (<) = Niet van toepassing ja

713 114 Krammer-Volkerak     H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) concept > > onbekend ja

714 114 Krammer-Volkerak     H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) concept > > 1a nee

715 115 Grevelingen     H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ontwerp = = onbekend ja

716 115 Grevelingen     H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) ontwerp = = onbekend ja

717 115 Grevelingen     H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) ontwerp = = onbekend ja

718 115 Grevelingen     H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp = = 1a nee

719 115 Grevelingen     H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = = 1a ja

720 115 Grevelingen     H2170 Kruipwilgstruwelen ontwerp = = 1a ja

721 115 Grevelingen     H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp = = 1a ja

722 115 Grevelingen     H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ontwerp = = Niet van toepassing nee

723 116 Kop van Schouwen   H2110 Embryonale duinen ontwerp = = 1a ja

724 116 Kop van Schouwen   H2120 Witte duinen ontwerp > > 1a ja

725 116 Kop van Schouwen   H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp > > 1a ja

726 116 Kop van Schouwen   H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp > > 1a ja

727 116 Kop van Schouwen   H2130C Grijze duinen (heischraal) ontwerp > > 1b ja

728 116 Kop van Schouwen   H2150 Duinheiden met struikhei ontwerp = = 1a ja

729 116 Kop van Schouwen   H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = (<) = 1a ja

730 116 Kop van Schouwen   H2170 Kruipwilgstruwelen ontwerp = (<) = 1a ja

731 116 Kop van Schouwen   H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = (<) = 1a ja

732 116 Kop van Schouwen   H2180B Duinbossen (vochtig) ontwerp = (<) > 1a ja

733 116 Kop van Schouwen   H2180C Duinbossen (binnenduinrand) ontwerp = (<) = 1a ja

734 116 Kop van Schouwen   H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp > > 1a nee

735 116 Kop van Schouwen   H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp > > 1a ja

736 116 Kop van Schouwen   H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ontwerp > > 1a ja

737 116 Kop van Schouwen   H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp = = Niet van toepassing ja

738 116 Kop van Schouwen   H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = 1a ja

739 117 Manteling van Walcheren   H2120 Witte duinen ontwerp = = onbekend ja

740 117 Manteling van Walcheren   H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp = = onbekend ja

741 117 Manteling van Walcheren   H2130B Grijze duinen (kalkarm) ontwerp > > 1b ja
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742 117 Manteling van Walcheren   H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = (<) = onbekend ja

743 117 Manteling van Walcheren   H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos ontwerp = = 1a ja

744 117 Manteling van Walcheren   H2180B Duinbossen (vochtig) ontwerp = = onbekend ja

745 117 Manteling van Walcheren   H2180C Duinbossen (binnenduinrand) ontwerp = = 1a ja

746 117 Manteling van Walcheren   H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen ontwerp = = 1a nee

747 117 Manteling van Walcheren   H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) ontwerp = = 1a ja

748 117 Manteling van Walcheren   H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) ontwerp = = 1a ja

749 117 Manteling van Walcheren   H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) ontwerp = = Niet van toepassing ja

750 118 Oosterschelde     H1160 Grote baaien definitief = > Niet van toepassing ja

751 118 Oosterschelde     H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief > = onbekend ja

752 118 Oosterschelde     H1320 Slijkgrasvelden definitief = = onbekend ja

753 118 Oosterschelde     H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief = = onbekend ja

754 118 Oosterschelde     H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) definitief > = onbekend ja

755 118 Oosterschelde     H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) definitief > > 1b ja

756 121 Yerseke en Kapelse Moer  H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ontwerp = = onbekend ja

757 121 Yerseke en Kapelse Moer  H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) ontwerp = = onbekend ja

758 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) definitief = = Niet van toepassing nee

759 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1130 Estuaria definitief > > Niet van toepassing nee

760 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) definitief > = onbekend ja

761 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) definitief = = onbekend ja

762 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1320 Slijkgrasvelden definitief = = onbekend ja

763 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) definitief > > onbekend nee

764 122 Westerschelde & Saeftinghe   H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) definitief = = onbekend ja

765 122 Westerschelde & Saeftinghe   H2110 Embryonale duinen definitief = = onbekend ja

766 122 Westerschelde & Saeftinghe   H2120 Witte duinen definitief = = onbekend ja

767 122 Westerschelde & Saeftinghe   H2160 Duindoornstruwelen definitief = = onbekend ja

768 122 Westerschelde & Saeftinghe   H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) definitief = = onbekend ja

769 123 Zwin & Kievittepolder   H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) ontwerp = > 1a ja

770 123 Zwin & Kievittepolder   H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ontwerp > = 1a ja

771 123 Zwin & Kievittepolder   H1320 Slijkgrasvelden ontwerp = = 1a ja

772 123 Zwin & Kievittepolder   H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) ontwerp = > 1a ja

773 123 Zwin & Kievittepolder   H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) ontwerp = = 1a ja

774 123 Zwin & Kievittepolder   H2120 Witte duinen ontwerp = > 1a ja

775 123 Zwin & Kievittepolder   H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ontwerp = = 1a ja

776 123 Zwin & Kievittepolder   H2160 Duindoornstruwelen ontwerp = = 1a ja

777 124 Groote Gat    H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) definitief = = onbekend ja

778 124 Groote Gat    H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) definitief = = Niet van toepassing ja

779 128 Brabantse Wal    H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1a ja

780 128 Brabantse Wal    H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1b ja

781 128 Brabantse Wal    H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

782 128 Brabantse Wal    H3160 Zure vennen ontwerp = > 1b ja

783 128 Brabantse Wal    H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

784 128 Brabantse Wal    H4030 Droge heiden ontwerp > > 1a ja

785 129 Ulvenhoutse Bos    H9120 Beuken-eikenbossen met hulst definitief = = 1b ja

786 129 Ulvenhoutse Bos    H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) definitief > > 1b ja

787 129 Ulvenhoutse Bos    H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) definitief > > 1b ja

788 130 Langstraat     H3140hz Kranswierwateren op hogere zandgronden ontwerp = = 1a ja

789 130 Langstraat     H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1a ja

790 130 Langstraat     H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp > > 1a ja

791 130 Langstraat     H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontwerp > > 1a ja

792 130 Langstraat     H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > 1a ja

793 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1a ja

794 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1b ja

795 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1b ja

796 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

797 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

798 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9190 Oude eikenbossen ontwerp = = 1b ja
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799 131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1a ja

800 132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3140hz Kranswierwateren op hogere zandgronden ontwerp > > 1b ja

801 132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6410 Blauwgraslanden ontwerp > > 1b ja

802 132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1a ja

803 132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) ontwerp > > 1a nee

804 132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ontwerp = = 1b ja

805 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1a ja

806 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1b ja

807 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H3110 Zeer zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

808 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

809 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H3160 Zure vennen ontwerp = (<) > 1b ja

810 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1a ja

811 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H4030 Droge heiden ontwerp > > 1a ja

812 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H6410 Blauwgraslanden ontwerp = > 1b ja

813 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1b nee

814 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp > = 1a ja

815 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = > 1b ja

816 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H9190 Oude eikenbossen ontwerp = > 1b ja

817 133 Kampina & Oisterwijkse Vennen  H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > onbekend ja

818 134 Regte Heide & Riels Laag H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = > 1b ja

819 134 Regte Heide & Riels Laag H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1a ja

820 134 Regte Heide & Riels Laag H3160 Zure vennen ontwerp = > 1b ja

821 134 Regte Heide & Riels Laag H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

822 134 Regte Heide & Riels Laag H4030 Droge heiden ontwerp = > 1a ja

823 134 Regte Heide & Riels Laag H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

824 134 Regte Heide & Riels Laag H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = = 1a ja

825 135 Kempenland–West     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = > 1a ja

826 135 Kempenland–West     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1a ja

827 135 Kempenland–West     H3160 Zure vennen ontwerp = = 1a ja

828 135 Kempenland–West     H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > Niet van toepassing nee

829 135 Kempenland–West     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1a ja

830 135 Kempenland–West     H4030 Droge heiden ontwerp = > 1a ja

831 135 Kempenland–West     H6410 Blauwgraslanden ontwerp = = 1a nee

832 135 Kempenland–West     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

833 135 Kempenland–West     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1b ja

834 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1b ja

835 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1b ja

836 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

837 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3160 Zure vennen ontwerp > > 1b ja

838 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > Niet van toepassing nee

839 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

840 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H4030 Droge heiden ontwerp > > 1b ja

841 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = = 1b nee

842 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

843 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp = > 1b ja

844 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1b ja

845 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1b ja

846 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91D0 Hoogveenbossen ontwerp > > 1b ja

847 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1b ja

848 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp = = 1b ja

849 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H2330 Zandverstuivingen ontwerp = = 1b ja

850 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H3110 Zeer zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

851 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = > 1b ja

852 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H3160 Zure vennen ontwerp = = 1b ja

853 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

854 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H4030 Droge heiden ontwerp = = 1b ja

855 137 Strabrechtse Heide & Beuven  H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1a ja
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856 138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

857 138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = > 1a ja

858 138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H91D0 Hoogveenbossen ontwerp > > 1b ja

859 139 Deurnsche Peel & Mariapeel  H4030 Droge heiden definitief = = onbekend ja

860 139 Deurnsche Peel & Mariapeel  H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) definitief > > onbekend ja

861 139 Deurnsche Peel & Mariapeel  H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen definitief = (<) > onbekend ja

862 140 Groote Peel    H4030 Droge heiden definitief = = 1b ja

863 140 Groote Peel    H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen definitief = > 1b ja

864 141 Oeffelter Meent H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1a ja

865 141 Oeffelter Meent H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1a ja

866 142 Sint Jansberg    H7210 Galigaanmoerassen ontwerp = = 1b ja

867 142 Sint Jansberg    H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 1b ja

868 142 Sint Jansberg    H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1b ja

869 143 Zeldersche Driessen    H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1b ja

870 143 Zeldersche Driessen    H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) ontwerp > = 1b ja

871 143 Zeldersche Driessen    H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = = 1b ja

872 143 Zeldersche Driessen    H91F0 Droge hardhoutooibossen ontwerp = = 1b ja

873 144 Boschhuizerbergen     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1b ja

874 144 Boschhuizerbergen     H2330 Zandverstuivingen ontwerp > = 1b ja

875 144 Boschhuizerbergen     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp = = 1b ja

876 144 Boschhuizerbergen     H5130 Jeneverbesstruwelen ontwerp = > 1b ja

877 145 Maasduinen     H2310 Stuifzandheiden met struikhei ontwerp > > 1b ja

878 145 Maasduinen     H2330 Zandverstuivingen ontwerp > > 1b ja

879 145 Maasduinen     H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > > 1b ja

880 145 Maasduinen     H3160 Zure vennen ontwerp > > 1b ja

881 145 Maasduinen     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

882 145 Maasduinen     H4030 Droge heiden ontwerp > > 1b nee

883 145 Maasduinen     H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp = = 1b ja

884 145 Maasduinen     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1b ja

885 145 Maasduinen     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1b nee

886 145 Maasduinen     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1b ja

887 145 Maasduinen     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = = 1b ja

888 146 Sarsven en De Banen  H3110 Zeer zwakgebufferde vennen ontwerp > = 1b ja

889 146 Sarsven en De Banen  H3130 Zwakgebufferde vennen ontwerp > = 1b ja

890 146 Sarsven en De Banen  H3140hz Kranswierwateren op hogere zandgronden ontwerp > = 1b ja

891 147 Leudal     H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > 1a ja

892 147 Leudal     H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) ontwerp > = 1b ja

893 147 Leudal     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1a ja

894 148 Swalmdal     H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp = = 1a nee

895 148 Swalmdal     H6120 Stroomdalgraslanden ontwerp > > 1b ja

896 148 Swalmdal     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1b ja

897 149 Meinweg     H3160 Zure vennen ontwerp = > 1b ja

898 149 Meinweg     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp = > 1b ja

899 149 Meinweg     H4030 Droge heiden ontwerp = > 1b ja

900 149 Meinweg     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1b ja

901 149 Meinweg     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp = = 1a ja

902 149 Meinweg     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 1b nee

903 149 Meinweg     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1a ja

904 149 Meinweg     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1a ja

905 150 Roerdal     H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > = 1a nee

906 150 Roerdal     H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1a nee

907 150 Roerdal     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp = > 1a ja

908 150 Roerdal     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = = 1a ja

909 152 Grensmaas     H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) ontwerp > = 1a ja

910 152 Grensmaas     H3270 Slikkige rivieroevers ontwerp = > 1a ja

911 152 Grensmaas     H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) ontwerp = = 1a ja

912 152 Grensmaas     H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ontwerp = > 1a ja
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913 153 Bunder- en Elslooërbos H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) ontwerp > > 1a ja

914 153 Bunder- en Elslooërbos H7220 Kalktufbronnen ontwerp = > 1a ja

915 153 Bunder- en Elslooërbos H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = > 1a ja

916 153 Bunder- en Elslooërbos H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1a ja

917 154 Geleenbeekdal     H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > 1b ja

918 154 Geleenbeekdal     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = = 1a ja

919 154 Geleenbeekdal     H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = > 1a ja

920 154 Geleenbeekdal     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1b ja

921 155 Brunssummerheide     H2330 Zandverstuivingen ontwerp = = 1b ja

922 155 Brunssummerheide     H3160 Zure vennen ontwerp = = 1b ja

923 155 Brunssummerheide     H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ontwerp > > 1b ja

924 155 Brunssummerheide     H4030 Droge heiden ontwerp > > 1b ja

925 155 Brunssummerheide     H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm ontwerp > > 1b ja

926 155 Brunssummerheide     H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ontwerp > > 1b ja

927 155 Brunssummerheide     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen ontwerp > > 1b ja

928 155 Brunssummerheide     H91D0 Hoogveenbossen ontwerp > > 1b ja

929 156 Bemelerberg & Schiepersberg   H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem ontwerp > > 1b ja

930 156 Bemelerberg & Schiepersberg   H6210 Kalkgraslanden ontwerp > > 1b ja

931 156 Bemelerberg & Schiepersberg   H6230dkr Heischrale graslanden droog kalkrijk ontwerp > > 1b ja

932 156 Bemelerberg & Schiepersberg   H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp = > 1b ja

933 156 Bemelerberg & Schiepersberg   H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = = 1b ja

934 157 Geuldal     H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > 1a ja

935 157 Geuldal     H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem ontwerp > > 1b ja

936 157 Geuldal     H6130 Zinkweiden ontwerp > > 1b ja

937 157 Geuldal     H6210 Kalkgraslanden ontwerp > > 1b ja

938 157 Geuldal     H6230dkr Heischrale graslanden droog kalkrijk ontwerp > > 1b ja

939 157 Geuldal     H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) ontwerp > > 1b ja

940 157 Geuldal     H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

941 157 Geuldal     H7220 Kalktufbronnen ontwerp = = 1b ja

942 157 Geuldal     H7230 Kalkmoerassen ontwerp > > 1b ja

943 157 Geuldal     H9110 Veldbies-beukenbossen ontwerp > > 1b ja

944 157 Geuldal     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 1b ja

945 157 Geuldal     H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = > 1b ja

946 157 Geuldal     H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp > > 1b ja

947 158 Kunderberg     H6210 Kalkgraslanden ontwerp > > 1a ja

948 158 Kunderberg     H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = = 1a ja

949 159 Sint Pietersberg & Jekerdal  H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) ontwerp > > 1a nee

950 159 Sint Pietersberg & Jekerdal  H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem ontwerp > > 1b ja

951 159 Sint Pietersberg & Jekerdal  H6210 Kalkgraslanden ontwerp > > 1b ja

952 159 Sint Pietersberg & Jekerdal  H6230dkr Heischrale graslanden droog kalkrijk ontwerp > > 1b ja

953 159 Sint Pietersberg & Jekerdal  H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ontwerp > > 1b ja

954 159 Sint Pietersberg & Jekerdal  H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = = 1b ja

955 160 Savelsbos     H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem ontwerp > > 1a ja

956 160 Savelsbos     H6210 Kalkgraslanden ontwerp > > 1a ja

957 160 Savelsbos     H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) ontwerp > > 1a ja

958 160 Savelsbos     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst ontwerp = > 1a ja

959 160 Savelsbos     H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp = > 1a ja

960 161 Noorbeemden & Hoogbos   H7220 Kalktufbronnen ontwerp = > 1b nee

961 161 Noorbeemden & Hoogbos   H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) ontwerp > > 1b ja

962 161 Noorbeemden & Hoogbos   H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) ontwerp = > 1b ja

963 163 Vlakte van de Raan H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) definitief = = Niet van toepassing nee
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1 H0000 Geen habitatkartering Niet van toepassing 9999 Minder/niet gevoelig

2 H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

3 H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

4 H1110C Permanent overstroomde zandbanken (zuidelijke Noordzee) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

5 H1130 Estuaria Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

6 H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

7 H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

8 H1160 Grote baaien Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

9 H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) Gelijk aan 1643 Gevoelig

10 H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) Gelijk aan 1500 Gevoelig

11 H1320 Slijkgrasvelden Gelijk aan 1643 Gevoelig

12 H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) Gelijk aan 1571 Gevoelig

13 H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) Onbekend 1571 Gevoelig

14 H2110 Embryonale duinen Gelijk aan 1429 Gevoelig

15 H2120 Witte duinen Gelijk aan 1429 Gevoelig

16 H2130A Grijze duinen (kalkrijk) Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

17 H2130B Grijze duinen (kalkarm) Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

18 H2130C Grijze duinen (heischraal) Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

19 H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

20 H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

21 H2150 Duinheiden met struikhei Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

22 H2160 Duindoornstruwelen Gelijk aan 2000 Gevoelig

23 H2170 Kruipwilgstruwelen Gelijk aan 2286 Gevoelig

24 H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

25 H2180Ao Duinbossen (droog) overig Gelijk aan 1429 Gevoelig

26 H2180B Duinbossen (vochtig) Gelijk aan 2214 Gevoelig

27 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) Gelijk aan 1786 Gevoelig

28 H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen Gelijk aan 2143 Gevoelig

29 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water) oligo- tot mesotrofe vormen Gelijk aan 1000 Zeer gevoelig

30 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) Gelijk aan 1429 Gevoelig

31 H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

32 H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

33 H2310 Stuifzandheiden met struikhei Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

34 H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

35 H2330 Zandverstuivingen Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

36 H3110 Zeer zwakgebufferde vennen Gelijk aan 429 Zeer gevoelig

37 H3130 Zwakgebufferde vennen Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

38 H3140az Kranswierwateren in afgesloten zeearmen Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

39 H3140hz Kranswierwateren op hogere zandgronden Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

40 H3140lv Kranswierwateren in laagveengebieden Gelijk aan 2143 Gevoelig

41 H3150az Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden in afgesloten zeearmen Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

42 H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen Gelijk aan 2143 Gevoelig

43 H3160 Zure vennen Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

44 H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

45 H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

46 H3270 Slikkige rivieroevers Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

47 H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) Gelijk aan 1214 Zeer gevoelig

48 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) Gelijk aan 786 Zeer gevoelig

49 H4030 Droge heiden Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

50 H5130 Jeneverbesstruwelen Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig
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51 H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem Gelijk aan 1429 Gevoelig

52 H6120 Stroomdalgraslanden Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

53 H6130 Zinkweiden Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

54 H6210 Kalkgraslanden Gelijk aan 1500 Gevoelig

55 H6230dka Heischrale graslanden droog kalkarm Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

56 H6230dkr Heischrale graslanden droog kalkrijk Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

57 H6230vka Heischrale graslanden vochtig kalkarm Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

58 H6410 Blauwgraslanden Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

59 H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

60 H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) Groter dan 2400 Minder/niet gevoelig

61 H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) Gelijk aan 1857 Gevoelig

62 H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) Gelijk aan 1429 Gevoelig

63 H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) Gelijk aan 1571 Gevoelig

64 H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

65 H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) Gelijk aan 786 Zeer gevoelig

66 H7120ah Herstellende hoogvenen actief hoogveen Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

67 H7120hb Herstellende hoogvenen hoogveenbos Gelijk aan 1786 Gevoelig

68 H7120vh Herstellende hoogvenen vochtige heide Gelijk aan 1214 Zeer gevoelig

69 H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) Gelijk aan 1214 Zeer gevoelig

70 H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

71 H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen Gelijk aan 1429 Gevoelig

72 H7210 Galigaanmoerassen Gelijk aan 1571 Gevoelig

73 H7220 Kalktufbronnen Kleiner dan 2400 Minder/niet gevoelig

74 H7230 Kalkmoerassen Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

75 H9110 Veldbies-beukenbossen Gelijk aan 1429 Gevoelig

76 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst Gelijk aan 1429 Gevoelig

77 H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) Gelijk aan 1429 Gevoelig

78 H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) Gelijk aan 1429 Gevoelig

79 H9190 Oude eikenbossen Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

80 H91D0 Hoogveenbossen Gelijk aan 1786 Gevoelig

81 H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) Gelijk aan 2429 Minder/niet gevoelig

82 H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) Gelijk aan 2000 Gevoelig

83 H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) Gelijk aan 1857 Gevoelig

84 H91F0 Droge hardhoutooibossen Gelijk aan 2071 Gevoelig

85 HLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop Gelijk aan 1357 Zeer gevoelig

86 HLg02 Geïsoleerde meander en petgat Gelijk aan 2143 Gevoelig

87 HLg03 Zwakgebufferde sloot Gelijk aan 1786 Gevoelig

88 HLg04 Zuur ven Gelijk aan 1214 Zeer gevoelig

89 HLg05 Grote-zeggenmoeras Gelijk aan 1714 Gevoelig

90 HLg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen Gelijk aan 1429 Gevoelig

91 HLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei Gelijk aan 1429 Gevoelig

92 HLg08 Nat, matig voedselrijk grasland Gelijk aan 1571 Gevoelig

93 HLg09 Droog struisgrasland Gelijk aan 1000 Zeer gevoelig

94 HLg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied Gelijk aan 1429 Gevoelig

95 HLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied Gelijk aan 1429 Gevoelig

96 HLg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen Gelijk aan 1643 Gevoelig

97 HLg13 Bos van arme zandgronden Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

98 HLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden Gelijk aan 1429 Gevoelig

99 H9999:1 Habitat onzeker/onbekend Waddenzee     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

100 H9999:2 Habitat onzeker/onbekend Duinen en Lage Land Texel Gelijk aan 714 Zeer gevoelig
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101 H9999:3 Habitat onzeker/onbekend Duinen Vlieland    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

102 H9999:4 Habitat onzeker/onbekend Duinen Terschelling    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

103 H9999:5 Habitat onzeker/onbekend Duinen Ameland    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

104 H9999:6 Habitat onzeker/onbekend Duinen Schiermonnikoog    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

105 H9999:7 Habitat onzeker/onbekend Noordzeekustzone     Gelijk aan 1429 Gevoelig

106 H9999:10 Habitat onzeker/onbekend Oudegaasterbrekken , Fluessen en omgeving Gelijk aan 2143 Gevoelig

107 H9999:13 Habitat onzeker/onbekend Alde Feanen    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

108 H9999:15 Habitat onzeker/onbekend Van Oordt’s Mersken   Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

109 H9999:16 Habitat onzeker/onbekend Wijnjeterper Schar    Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

110 H9999:17 Habitat onzeker/onbekend Bakkeveense Duinen    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

111 H9999:18 Habitat onzeker/onbekend Rottige Meenthe & Brandermeer  Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

112 H9999:21 Habitat onzeker/onbekend Lieftinghsbroek     Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

113 H9999:22 Habitat onzeker/onbekend Norgerholt     Gelijk aan 1429 Gevoelig

114 H9999:23 Habitat onzeker/onbekend Fochteloërveen     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

115 H9999:24 Habitat onzeker/onbekend Witterveld     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

116 H9999:25 Habitat onzeker/onbekend Drentsche Aa-gebied   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

117 H9999:26 Habitat onzeker/onbekend Drouwenerzand     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

118 H9999:27 Habitat onzeker/onbekend Drents-Friese Wold & Leggelderveld  Gelijk aan 429 Zeer gevoelig

119 H9999:28 Habitat onzeker/onbekend Elperstroomgebied     Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

120 H9999:29 Habitat onzeker/onbekend Havelte-Oost     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

121 H9999:30 Habitat onzeker/onbekend Dwingelderveld     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

122 H9999:31 Habitat onzeker/onbekend Mantingerbos     Gelijk aan 1429 Gevoelig

123 H9999:32 Habitat onzeker/onbekend Mantingerzand     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

124 H9999:33 Habitat onzeker/onbekend Bargerveen     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

125 H9999:34 Habitat onzeker/onbekend Weerribben     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

126 H9999:35 Habitat onzeker/onbekend De Wieden     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

127 H9999:36 Habitat onzeker/onbekend Uiterwaarden Zwarte water en Vecht Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

128 H9999:37 Habitat onzeker/onbekend Olde Maten & Veerslootslanden  Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

129 H9999:38 Habitat onzeker/onbekend Uiterwaarden IJssel    Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

130 H9999:39 Habitat onzeker/onbekend Vecht- en Beneden-Reggegebied   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

131 H9999:40 Habitat onzeker/onbekend Engbertsdijksvenen     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

132 H9999:41 Habitat onzeker/onbekend Boetelerveld     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

133 H9999:42 Habitat onzeker/onbekend Sallandse Heuvelrug    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

134 H9999:43 Habitat onzeker/onbekend Wierdense Veld    Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

135 H9999:44 Habitat onzeker/onbekend Borkeld     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

136 H9999:45 Habitat onzeker/onbekend Springendal & Dal van de Mosbeek Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

137 H9999:46 Habitat onzeker/onbekend Bergvennen & Brecklenkampse Veld  Gelijk aan 429 Zeer gevoelig

138 H9999:47 Habitat onzeker/onbekend Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

139 H9999:48 Habitat onzeker/onbekend Lemselermaten     Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

140 H9999:49 Habitat onzeker/onbekend Dinkelland     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

141 H9999:50 Habitat onzeker/onbekend Landgoederen Oldenzaal    Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

142 H9999:51 Habitat onzeker/onbekend Lonnekermeer     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

143 H9999:52 Habitat onzeker/onbekend Boddenbroek     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

144 H9999:53 Habitat onzeker/onbekend Buurserzand & Haaksbergerveen   Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

145 H9999:54 Habitat onzeker/onbekend Witte Veen    Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

146 H9999:55 Habitat onzeker/onbekend Aamsveen     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

147 H9999:57 Habitat onzeker/onbekend Veluwe     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

148 H9999:58 Habitat onzeker/onbekend Landgoederen Brummen    Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

149 H9999:59 Habitat onzeker/onbekend Teeselinkven     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

150 H9999:60 Habitat onzeker/onbekend Stelkampsveld     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig
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151 H9999:61 Habitat onzeker/onbekend Korenburgerveen     Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

152 H9999:62 Habitat onzeker/onbekend Willinks Weust    Gelijk aan 857 Zeer gevoelig

153 H9999:63 Habitat onzeker/onbekend Bekendelle     Gelijk aan 1429 Gevoelig

154 H9999:64 Habitat onzeker/onbekend Wooldse Veen    Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

155 H9999:65 Habitat onzeker/onbekend Binnenveld Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

156 H9999:66 Habitat onzeker/onbekend Uiterwaarden Neder-Rijn    Gelijk aan 1429 Gevoelig

157 H9999:67 Habitat onzeker/onbekend Gelderse Poort    Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

158 H9999:68 Habitat onzeker/onbekend Uiterwaarden Waal    Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

159 H9999:69 Habitat onzeker/onbekend De Bruuk Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

160 H9999:70 Habitat onzeker/onbekend Lingegebied & Diefdijk-Zuid  Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

161 H9999:71 Habitat onzeker/onbekend Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

162 H9999:72 Habitat onzeker/onbekend IJsselmeer     Gelijk aan 1214 Zeer gevoelig

163 H9999:73 Habitat onzeker/onbekend Markermeer & IJmeer   Gelijk aan 2400 Minder/niet gevoelig

164 H9999:74 Habitat onzeker/onbekend Zwarte Meer    Gelijk aan 1571 Gevoelig

165 H9999:76 Habitat onzeker/onbekend Veluwerandmeren     Gelijk aan 2400 Minder/niet gevoelig

166 H9999:81 Habitat onzeker/onbekend Kolland & Overlangbroek Gelijk aan 2000 Gevoelig

167 H9999:82 Habitat onzeker/onbekend Uiterwaarden Lek    Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

168 H9999:83 Habitat onzeker/onbekend Botshol     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

169 H9999:84 Habitat onzeker/onbekend Duinen Den Helder-Callantsoog Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

170 H9999:85 Habitat onzeker/onbekend Zwanenwater & Pettemerduinen   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

171 H9999:86 Habitat onzeker/onbekend Schoorlse Duinen    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

172 H9999:87 Habitat onzeker/onbekend Noordhollands Duinreservaat    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

173 H9999:88 Habitat onzeker/onbekend Kennemerland-Zuid     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

174 H9999:89 Habitat onzeker/onbekend Eilandspolder Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

175 H9999:90 Habitat onzeker/onbekend Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

176 H9999:91 Habitat onzeker/onbekend Polder Westzaan    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

177 H9999:92 Habitat onzeker/onbekend Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

178 H9999:94 Habitat onzeker/onbekend Naardermeer     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

179 H9999:95 Habitat onzeker/onbekend Oostelijke Vechtplassen    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

180 H9999:96 Habitat onzeker/onbekend Coepelduynen     Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

181 H9999:97 Habitat onzeker/onbekend Meijendel & Berkheide   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

182 H9999:98 Habitat onzeker/onbekend Westduinpark & Wapendal   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

183 H9999:99 Habitat onzeker/onbekend Solleveld & Kapittelduinen         Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

184 H9999:100 Habitat onzeker/onbekend Voornes Duin    Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

185 H9999:101 Habitat onzeker/onbekend Duinen Goeree & Kwade Hoek Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

186 H9999:103 Habitat onzeker/onbekend Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

187 H9999:105 Habitat onzeker/onbekend Zouweboezem     Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

188 H9999:107 Habitat onzeker/onbekend Donkse Laagten    Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

189 H9999:108 Habitat onzeker/onbekend Oude Maas    Gelijk aan 2400 Minder/niet gevoelig

190 H9999:109 Habitat onzeker/onbekend Haringvliet     Gelijk aan 1571 Gevoelig

191 H9999:111 Habitat onzeker/onbekend Hollands Diep    Gelijk aan 2000 Gevoelig

192 H9999:112 Habitat onzeker/onbekend Biesbosch     Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

193 H9999:113 Habitat onzeker/onbekend Voordelta     Gelijk aan 1429 Gevoelig

194 H9999:114 Habitat onzeker/onbekend Krammer-Volkerak     Gelijk aan 1429 Gevoelig

195 H9999:115 Habitat onzeker/onbekend Grevelingen     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

196 H9999:116 Habitat onzeker/onbekend Kop van Schouwen   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

197 H9999:117 Habitat onzeker/onbekend Manteling van Walcheren   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

198 H9999:118 Habitat onzeker/onbekend Oosterschelde     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

199 H9999:121 Habitat onzeker/onbekend Yerseke en Kapelse Moer  Gelijk aan 1571 Gevoelig

200 H9999:122 Habitat onzeker/onbekend Westerschelde & Saeftinghe   Gelijk aan 1429 Gevoelig
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201 H9999:123 Habitat onzeker/onbekend Zwin & Kievittepolder   Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

202 H9999:124 Habitat onzeker/onbekend Groote Gat    Gelijk aan 1571 Gevoelig

203 H9999:128 Habitat onzeker/onbekend Brabantse Wal    Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

204 H9999:129 Habitat onzeker/onbekend Ulvenhoutse Bos    Gelijk aan 1429 Gevoelig

205 H9999:130 Habitat onzeker/onbekend Langstraat     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

206 H9999:131 Habitat onzeker/onbekend Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

207 H9999:132 Habitat onzeker/onbekend Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

208 H9999:133 Habitat onzeker/onbekend Kampina & Oisterwijkse Vennen  Gelijk aan 429 Zeer gevoelig

209 H9999:134 Habitat onzeker/onbekend Regte Heide & Riels Laag Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

210 H9999:135 Habitat onzeker/onbekend Kempenland–West     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

211 H9999:136 Habitat onzeker/onbekend Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

212 H9999:137 Habitat onzeker/onbekend Strabrechtse Heide & Beuven  Gelijk aan 429 Zeer gevoelig

213 H9999:138 Habitat onzeker/onbekend Weerter- en Budelerbergen & Ringselven Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

214 H9999:139 Habitat onzeker/onbekend Deurnsche Peel & Mariapeel  Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

215 H9999:140 Habitat onzeker/onbekend Groote Peel    Gelijk aan 500 Zeer gevoelig

216 H9999:141 Habitat onzeker/onbekend Oeffelter Meent Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

217 H9999:142 Habitat onzeker/onbekend Sint Jansberg    Gelijk aan 1429 Gevoelig

218 H9999:143 Habitat onzeker/onbekend Zeldersche Driessen    Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

219 H9999:144 Habitat onzeker/onbekend Boschhuizerbergen     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

220 H9999:145 Habitat onzeker/onbekend Maasduinen     Gelijk aan 571 Zeer gevoelig

221 H9999:146 Habitat onzeker/onbekend Sarsven en De Banen  Gelijk aan 429 Zeer gevoelig

222 H9999:147 Habitat onzeker/onbekend Leudal     Gelijk aan 1429 Gevoelig

223 H9999:148 Habitat onzeker/onbekend Swalmdal     Gelijk aan 1286 Zeer gevoelig

224 H9999:149 Habitat onzeker/onbekend Meinweg     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

225 H9999:150 Habitat onzeker/onbekend Roerdal     Gelijk aan 1429 Gevoelig

226 H9999:152 Habitat onzeker/onbekend Grensmaas     Gelijk aan 2400 Minder/niet gevoelig

227 H9999:153 Habitat onzeker/onbekend Bunder- en Elslooërbos Gelijk aan 1429 Gevoelig

228 H9999:154 Habitat onzeker/onbekend Geleenbeekdal     Gelijk aan 1071 Zeer gevoelig

229 H9999:155 Habitat onzeker/onbekend Brunssummerheide     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

230 H9999:156 Habitat onzeker/onbekend Bemelerberg & Schiepersberg   Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

231 H9999:157 Habitat onzeker/onbekend Geuldal     Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

232 H9999:158 Habitat onzeker/onbekend Kunderberg     Gelijk aan 1429 Gevoelig

233 H9999:159 Habitat onzeker/onbekend Sint Pietersberg & Jekerdal  Gelijk aan 714 Zeer gevoelig

234 H9999:160 Habitat onzeker/onbekend Savelsbos     Gelijk aan 1429 Gevoelig

235 H9999:161 Habitat onzeker/onbekend Noorbeemden & Hoogbos   Gelijk aan 1429 Gevoelig

236 H9999:163 Habitat onzeker/onbekend Vlakte van de Raan Gelijk aan 2400 Minder/niet gevoelig
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Nr Naam Aangewezen Habitattype Oppervlak (Ha)

1 Waddenzee aangewezen H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) 10117,1

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 1964,6

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 28,7

H1320 - Slijkgrasvelden 483,5

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 5487,9

H2110 - Embryonale duinen 105,9

H2120 - Witte duinen 120,8

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 13,2

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 118,0

H2160 - Duindoornstruwelen 28,2

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 10,5

niet aangewezen H1140B - Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) 586,8

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 6,2

H2150 - Duinheiden met struikhei 0,1

H2170 - Kruipwilgstruwelen 7,4

H2180Abe - Duinbossen (droog) 0,3

H2180B - Duinbossen (vochtig) 11,2

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 0,1

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 2,0

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 14,9

H6230vka - Heischrale graslanden 0,0

2 Duinen en Lage Land Texel aangewezen H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) 9,6

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 99,5

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 22,9

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 239,8

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 9,4

H2110 - Embryonale duinen 30,2

H2120 - Witte duinen 125,0

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 251,6

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 575,9

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 5,8

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 284,7

H2150 - Duinheiden met struikhei 33,8

H2160 - Duindoornstruwelen 141,4

H2170 - Kruipwilgstruwelen 13,3

H2180Abe - Duinbossen (droog) 187,7

H2180B - Duinbossen (vochtig) 75,8

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 26,9

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 87,4

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 6,3

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 40,1

H7210 - Galigaanmoerassen 2,8

niet aangewezen H1320 - Slijkgrasvelden 0,1

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 61,0

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 0,1

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,0

3 Duinen Vlieland aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 5,8

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 35,6

H2120 - Witte duinen 106,1

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 19,6

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 293,2

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 3,6

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 5,2

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 87,5

H2150 - Duinheiden met struikhei 4,9

H2160 - Duindoornstruwelen 25,5

H2170 - Kruipwilgstruwelen 1,2

H2180Abe - Duinbossen (droog) 62,2

H2180B - Duinbossen (vochtig) 18,8

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 10,0

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 29,5

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 30,5

niet aangewezen H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) 1,4

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 3,4

H2110 - Embryonale duinen 1,8

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 9,4

4 Duinen Terschelling aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 28,6

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 3,8

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 127,2

H2110 - Embryonale duinen 65,3

H2120 - Witte duinen 352,6

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 112,7

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 658,2

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 87,6

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 617,9

H2150 - Duinheiden met struikhei 63,7

H2160 - Duindoornstruwelen 27,2

H2170 - Kruipwilgstruwelen 155,4

H2180Abe - Duinbossen (droog) 192,3

H2180B - Duinbossen (vochtig) 82,2

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 8,3

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 34,3

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 49,7

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 36,2

H6230vka - Heischrale graslanden 9,4

niet aangewezen H1320 - Slijkgrasvelden 2,2

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 25,8
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4 Duinen Terschelling niet aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 3,8

5 Duinen Ameland aangewezen H2120 - Witte duinen 96,2

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 20,5

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 641,7

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 1,6

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 13,5

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 14,3

H2150 - Duinheiden met struikhei 7,2

H2160 - Duindoornstruwelen 88,7

H2170 - Kruipwilgstruwelen 120,1

H2180Abe - Duinbossen (droog) 25,2

H2180B - Duinbossen (vochtig) 22,6

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 7,6

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 15,2

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 81,3

niet aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,0

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 10,3

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 11,4

6 Duinen Schiermonnikoog aangewezen H2120 - Witte duinen 47,1

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 114,9

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 0,5

H2160 - Duindoornstruwelen 78,4

H2170 - Kruipwilgstruwelen 28,1

H2180Abe - Duinbossen (droog) 18,7

H2180B - Duinbossen (vochtig) 118,7

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 17,0

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 17,3

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 22,4

H6410 - Blauwgraslanden 1,0

niet aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,0

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,9

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 12,0

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 15,5

H6230vka - Heischrale graslanden 3,7

7 Noordzeekustzone aangewezen H1140B - Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) 1581,1

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 52,6

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 35,8

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 44,9

H2110 - Embryonale duinen 236,3

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 4,3

niet aangewezen H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) 1,0

H1320 - Slijkgrasvelden 0,2

H2120 - Witte duinen 81,8

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 0,0

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 23,8

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 0,0

H2150 - Duinheiden met struikhei 0,0

H2160 - Duindoornstruwelen 0,7

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 0,3

13 Alde Feanen aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 7,4

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 0,2

H6410 - Blauwgraslanden 34,5

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 57,2

H7210 - Galigaanmoerassen 0,1

H91D0 - Hoogveenbossen 29,3

niet aangewezen H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 5,3

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 2,7

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 1,6

H9999:13 - Habitat onzeker/onbekend 0,0

15 Van Oordts Mersken aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 14,4

H6230vka - Heischrale graslanden 1,3

H6410 - Blauwgraslanden 6,9

niet aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,1

16 Wijnjeterper Schar aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 22,6

H4030 - Droge heiden 15,0

H6230vka - Heischrale graslanden 1,5

H6410 - Blauwgraslanden 4,0

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 2,8

niet aangewezen H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,4

H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,2

H3160 - Zure vennen 0,1

17 Bakkeveense Duinen aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 13,9

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 27,8

H2330 - Zandverstuivingen 2,2

H3160 - Zure vennen 0,8

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 2,7

niet aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,8

H6230vka - Heischrale graslanden 3,5

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,9

18 Rottige Meenthe & Brandemeer aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 69,1

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 0,2

H6410 - Blauwgraslanden 2,9

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,5

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 152,5

H7210 - Galigaanmoerassen 0,1

H91D0 - Hoogveenbossen 34,2

niet aangewezen H6230vka - Heischrale graslanden 1,1
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21 Lieftinghsbroek aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 0,3

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 14,2

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 1,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 1,8

22 Norgerholt aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 24,9

23 FochteloÙrveen aangewezen H3160 - Zure vennen 23,8

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 107,0

H4030 - Droge heiden 128,8

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 50,8

H7120ah - Herstellende hoogvenen 839,1

24 Witterveld aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 15,7

H4030 - Droge heiden 136,0

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,7

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 2,4

H7120ah - Herstellende hoogvenen 152,5

H91D0 - Hoogveenbossen 4,3

niet aangewezen H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,2

H3160 - Zure vennen 1,7

H6230vka - Heischrale graslanden 9,2

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,7

H9999:24 - Habitat onzeker/onbekend 0,8

25 Drentsche Aa-gebied aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 80,1

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,7

H3160 - Zure vennen 4,6

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 5,0

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 59,8

H4030 - Droge heiden 155,4

H5130 - Jeneverbesstruwelen 1,3

H6230vka - Heischrale graslanden 7,8

H6410 - Blauwgraslanden 2,3

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 5,2

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,8

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 32,1

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,9

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 3,4

H9190 - Oude eikenbossen 35,7

H91D0 - Hoogveenbossen 5,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 23,6

niet aangewezen H2330 - Zandverstuivingen 4,6

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 27,3

26 Drouwenerzand aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 85,4

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 5,5

H2330 - Zandverstuivingen 25,3

H5130 - Jeneverbesstruwelen 8,8

H6230vka - Heischrale graslanden 0,7

H9190 - Oude eikenbossen 0,9

27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 151,9

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 8,2

H2330 - Zandverstuivingen 115,0

H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 0,5

H3130 - Zwakgebufferde vennen 8,9

H3160 - Zure vennen 57,1

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 0,0

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 120,5

H4030 - Droge heiden 365,4

H5130 - Jeneverbesstruwelen 0,1

H6230vka - Heischrale graslanden 6,4

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 21,6

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 21,3

H9190 - Oude eikenbossen 54,9

28 Elperstroomgebied aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 5,2

H6230vka - Heischrale graslanden 0,6

H6410 - Blauwgraslanden 4,2

H7230 - Kalkmoerassen 0,1

niet aangewezen H3160 - Zure vennen 0,6

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,2

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 1,3

29 Havelte-Oost aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 47,2

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 5,3

H2330 - Zandverstuivingen 12,4

H3160 - Zure vennen 34,1

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 148,3

H4030 - Droge heiden 227,4

H6230vka - Heischrale graslanden 25,7

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 1,1

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,3

H9190 - Oude eikenbossen 30,0

H91D0 - Hoogveenbossen 0,2

niet aangewezen H7120ah - Herstellende hoogvenen 16,0

H9999:29 - Habitat onzeker/onbekend 396,5

30 Dwingelderveld aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 8,5

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 151,4

H2330 - Zandverstuivingen 4,0

H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,1

H3160 - Zure vennen 188,9

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 413,5

H4030 - Droge heiden 411,5
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30 Dwingelderveld aangewezen H5130 - Jeneverbesstruwelen 18,0

H6230vka - Heischrale graslanden 17,0

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 15,4

H7120ah - Herstellende hoogvenen 34,6

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 32,0

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 1,3

H9190 - Oude eikenbossen 43,9

niet aangewezen H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 5,5

H6410 - Blauwgraslanden 0,1

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,1

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,3

H9999:30 - Habitat onzeker/onbekend 2226,4

31 Mantingerbos aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 15,1

32 Mantingerzand aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 40,9

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 5,5

H3160 - Zure vennen 6,6

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 35,3

H4030 - Droge heiden 91,0

H5130 - Jeneverbesstruwelen 27,0

H6230vka - Heischrale graslanden 10,1

H9190 - Oude eikenbossen 3,5

niet aangewezen H91D0 - Hoogveenbossen 0,1

33 Bargerveen aangewezen H6230vka - Heischrale graslanden 25,9

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 3,6

H7120ah - Herstellende hoogvenen 1368,0

niet aangewezen H7220 - Kalktufbronnen 10,9

34 Weerribben aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 0,3

H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 206,4

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 131,3

H6410 - Blauwgraslanden 18,9

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 0,7

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 79,6

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 316,0

H91D0 - Hoogveenbossen 32,8

niet aangewezen H7120ah - Herstellende hoogvenen 15,2

35 De Wieden aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 47,5

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 9,0

H6410 - Blauwgraslanden 10,0

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 759,4

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 28,9

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 474,7

H7210 - Galigaanmoerassen 0,6

H91D0 - Hoogveenbossen 140,8

niet aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 196,7

H6230vka - Heischrale graslanden 1,7

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 5,0

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,4

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 0,1

36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht aangewezen H6120 - Stroomdalgraslanden 3,6

H6410 - Blauwgraslanden 0,8

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 4,5

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 160,7

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 3,3

niet aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 9,9

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 1,5

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,8

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 2,7

37 Olde Maten & Veerslootslanden aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 10,1

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 3,3

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 7,5

H7230 - Kalkmoerassen 0,2

niet aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 8,2

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 4,1

38 Uiterwaarden IJssel aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 93,9

H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 40,8

H3270 - Slikkige rivieroevers 33,1

H6120 - Stroomdalgraslanden 21,0

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 20,8

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 6,1

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 113,4

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 14,0

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 222,6

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 30,2

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 39,5

39 Vecht- en Beneden-Reggegebied aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 58,9

H2330 - Zandverstuivingen 37,4

H3160 - Zure vennen 8,1

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 91,2

H4030 - Droge heiden 214,5

H5130 - Jeneverbesstruwelen 118,4

H6120 - Stroomdalgraslanden 74,7

H6230vka - Heischrale graslanden 24,0

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 3,6

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 2,2

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 3,3

H9190 - Oude eikenbossen 3,2

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 31,8
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39 Vecht- en Beneden-Reggegebied niet aangewezen H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 28,5

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 161,4

40 Engbertsdijksvenen aangewezen H4030 - Droge heiden 7,9

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 1,6

H7120ah - Herstellende hoogvenen 573,9

41 Boetelerveld aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 1,0

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 59,1

H5130 - Jeneverbesstruwelen 0,4

H6230vka - Heischrale graslanden 1,0

H6410 - Blauwgraslanden 0,3

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 15,3

42 Sallandse Heuvelrug aangewezen H3160 - Zure vennen 0,8

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,8

H4030 - Droge heiden 1035,6

H5130 - Jeneverbesstruwelen 23,0

H6230vka - Heischrale graslanden 0,4

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 1,6

43 Wierdense Veld aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 82,6

H4030 - Droge heiden 72,2

H7120ah - Herstellende hoogvenen 211,5

niet aangewezen H6230vka - Heischrale graslanden 4,1

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 1,5

H91D0 - Hoogveenbossen 19,0

44 Borkeld aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 15,5

H3160 - Zure vennen 0,6

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 2,0

H4030 - Droge heiden 58,0

H5130 - Jeneverbesstruwelen 17,2

H6230vka - Heischrale graslanden 0,3

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,2

45 Springendal & Dal van de Mosbeek aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 3,0

H4030 - Droge heiden 113,8

H5130 - Jeneverbesstruwelen 3,1

H6230vka - Heischrale graslanden 1,1

H6410 - Blauwgraslanden 5,7

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,5

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,4

H7230 - Kalkmoerassen 0,3

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 140,6

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 23,8

niet aangewezen H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 0,7

H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,1

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 1,2

H91D0 - Hoogveenbossen 0,7

46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 12,4

H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 13,5

H3130 - Zwakgebufferde vennen 6,6

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 11,1

H4030 - Droge heiden 0,8

H5130 - Jeneverbesstruwelen 0,1

H6230vka - Heischrale graslanden 3,3

H6410 - Blauwgraslanden 4,8

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 6,1

47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,1

H6410 - Blauwgraslanden 1,4

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 1,3

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 79,5

niet aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,0

H4030 - Droge heiden 1,0

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,1

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 0,4

48 Lemselermaten aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 2,1

H6230vka - Heischrale graslanden 0,9

H6410 - Blauwgraslanden 0,1

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,1

H7230 - Kalkmoerassen 0,2

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 20,2

niet aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,1

H4030 - Droge heiden 0,2

49 Dinkelland aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 3,4

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 22,6

H4030 - Droge heiden 49,0

H6120 - Stroomdalgraslanden 1,9

H6230vka - Heischrale graslanden 0,4

H6410 - Blauwgraslanden 2,5

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 6,6

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 54,4

niet aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 12,5

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 13,9

50 Landgoederen Oldenzaal aangewezen H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 19,8

H9190 - Oude eikenbossen 17,8

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 27,6

niet aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 5,4

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 113,7

51 Lonnekermeer aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 5,6

H3160 - Zure vennen 0,1

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 3,6
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51 Lonnekermeer aangewezen H4030 - Droge heiden 2,3

H6230vka - Heischrale graslanden 0,1

H6410 - Blauwgraslanden 3,0

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 1,1

niet aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 9,9

52 Boddenbroek aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,7

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,8

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,2

H7230 - Kalkmoerassen 0,1

53 Buurserzand & Haaksbergerveen aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 9,1

H3130 - Zwakgebufferde vennen 13,2

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 210,2

H4030 - Droge heiden 81,2

H5130 - Jeneverbesstruwelen 7,2

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 1,8

H7120ah - Herstellende hoogvenen 146,0

H7230 - Kalkmoerassen 0,2

H91D0 - Hoogveenbossen 17,4

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 2,8

niet aangewezen H3160 - Zure vennen 7,1

H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem 0,3

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 2,3

54 Witte Veen aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 3,3

H3160 - Zure vennen 6,9

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 22,7

H4030 - Droge heiden 12,3

H91D0 - Hoogveenbossen 10,8

niet aangewezen H7120ah - Herstellende hoogvenen 22,0

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 11,0

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 2,4

55 Aamsveen aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 2,8

H4030 - Droge heiden 0,8

H6230vka - Heischrale graslanden 6,8

H7120ah - Herstellende hoogvenen 49,2

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,5

H91D0 - Hoogveenbossen 2,2

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 11,3

57 Veluwe aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 1456,3

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 96,9

H2330 - Zandverstuivingen 2402,7

H3130 - Zwakgebufferde vennen 5,2

H3160 - Zure vennen 36,3

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 1,1

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 90,6

H4030 - Droge heiden 10240,8

H5130 - Jeneverbesstruwelen 146,0

H6230vka - Heischrale graslanden 319,8

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 11,4

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 4,7

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 5962,8

H9190 - Oude eikenbossen 1795,5

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 10,9

niet aangewezen H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 1,9

H7230 - Kalkmoerassen 0,2

58 Landgoederen Brummen aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 3,7

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 4,5

H6230vka - Heischrale graslanden 0,2

H6410 - Blauwgraslanden 1,2

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 1,8

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 36,8

niet aangewezen H4030 - Droge heiden 1,1

H91D0 - Hoogveenbossen 2,8

H9999:58 - Habitat onzeker/onbekend 131,1

59 Teeselinkven aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,8

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,9

H4030 - Droge heiden 0,2

H7210 - Galigaanmoerassen 0,5

niet aangewezen H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,2

H91D0 - Hoogveenbossen 0,3

60 Stelkampsveld aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 2,0

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 3,3

H4030 - Droge heiden 4,4

H6230vka - Heischrale graslanden 0,3

H6410 - Blauwgraslanden 1,2

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,5

H7230 - Kalkmoerassen 0,3

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 3,6

niet aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 2,1

61 Korenburgerveen aangewezen H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 2,6

H6410 - Blauwgraslanden 0,3

H7120ah - Herstellende hoogvenen 115,8

H7210 - Galigaanmoerassen 3,6

H91D0 - Hoogveenbossen 39,8

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 31,0

niet aangewezen H5130 - Jeneverbesstruwelen 0,0

H6230vka - Heischrale graslanden 0,8

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,4
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61 Korenburgerveen niet aangewezen H9999:61 - Habitat onzeker/onbekend 3,1

62 Willinks Weust aangewezen H5130 - Jeneverbesstruwelen 0,1

H6230vka - Heischrale graslanden 1,0

H6410 - Blauwgraslanden 0,6

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 1,4

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 10,4

niet aangewezen H4030 - Droge heiden 0,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 1,6

63 Bekendelle aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 13,1

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 2,7

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 10,7

niet aangewezen H9999:63 - Habitat onzeker/onbekend 0,0

64 Wooldse Veen aangewezen H7120ah - Herstellende hoogvenen 26,6

H91D0 - Hoogveenbossen 6,1

niet aangewezen H6230vka - Heischrale graslanden 0,0

65 Binnenveld aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 5,8

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 4,6

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,4

66 Uiterwaarden Neder-Rijn aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 7,5

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 68,6

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 5,8

niet aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 10,4

H6120 - Stroomdalgraslanden 3,0

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 17,2

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 58,4

67 Gelderse Poort aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 240,1

H3270 - Slikkige rivieroevers 21,8

H6120 - Stroomdalgraslanden 105,6

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 12,0

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 20,3

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 404,6

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 7,8

68 Uiterwaarden Waal aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 10,6

H6120 - Stroomdalgraslanden 7,9

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 80,7

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 232,2

niet aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 128,7

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 14,3

69 Bruuk aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 9,1

niet aangewezen H6230vka - Heischrale graslanden 0,0

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 0,1

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 1,3

H7230 - Kalkmoerassen 0,0

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,7

70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid aangewezen H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 3,2

H7230 - Kalkmoerassen 1,3

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 127,2

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 3,5

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 56,6

niet aangewezen H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 70,9

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 6,4

71 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 1,4

H6120 - Stroomdalgraslanden 3,6

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 31,0

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 30,9

niet aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 2,0

72 IJsselmeer aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 21,9

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 36,4

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 0,8

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 3,8

niet aangewezen H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,6

H3140az - Kranswierwateren 1964,3

73 Markermeer & IJmeer aangewezen H3140az - Kranswierwateren 1026,6

niet aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 1033,5

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 1,0

74 Zwarte Meer aangewezen H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 30,7

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 251,1

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 11,2

niet aangewezen H3140az - Kranswierwateren 600,7

76 Veluwerandmeren aangewezen H3140az - Kranswierwateren 3966,5

H3150az - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 357,1

niet aangewezen H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 6,5

81 Kolland & Overlangbroek aangewezen H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 73,8

niet aangewezen H9999:81 - Habitat onzeker/onbekend 30,6

82 Uiterwaarden Lek aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 6,3

H6120 - Stroomdalgraslanden 4,9

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 25,2

niet aangewezen H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1,0

H9999:82 - Habitat onzeker/onbekend 68,3

83 Botshol aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 0,1

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 5,3

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 34,9

H7210 - Galigaanmoerassen 1,8

niet aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 4,0

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 1,7

H91D0 - Hoogveenbossen 8,3

H9999:83 - Habitat onzeker/onbekend 8,7
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84 Duinen Den Helder-Callantsoog aangewezen H2120 - Witte duinen 54,6

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 365,2

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 2,3

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 12,6

H2160 - Duindoornstruwelen 1,3

H2170 - Kruipwilgstruwelen 6,9

H2180Abe - Duinbossen (droog) 16,8

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 3,1

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 7,7

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 0,5

H6410 - Blauwgraslanden 0,7

niet aangewezen H2110 - Embryonale duinen 10,4

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 0,2

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,1

H2150 - Duinheiden met struikhei 0,4

H2180B - Duinbossen (vochtig) 1,8

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 3,8

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 1,1

H6230vka - Heischrale graslanden 0,1

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,0

H9999:84 - Habitat onzeker/onbekend 0,3

85 Zwanenwater & Pettemerduinen aangewezen H2110 - Embryonale duinen 8,9

H2120 - Witte duinen 54,3

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 23,9

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 207,6

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 29,1

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 74,6

H2150 - Duinheiden met struikhei 1,1

H2170 - Kruipwilgstruwelen 12,1

H2180Abe - Duinbossen (droog) 14,7

H2180B - Duinbossen (vochtig) 35,7

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 3,7

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 11,3

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 36,4

H6230vka - Heischrale graslanden 6,7

H6410 - Blauwgraslanden 0,3

H7210 - Galigaanmoerassen 2,7

niet aangewezen H2160 - Duindoornstruwelen 0,7

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 4,6

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 0,4

H3140lv - Kranswierwateren 0,0

H9999:85 - Habitat onzeker/onbekend 0,0

86 Schoorlse Duinen aangewezen H2110 - Embryonale duinen 6,1

H2120 - Witte duinen 26,3

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 59,4

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 123,4

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 19,9

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 164,1

H2150 - Duinheiden met struikhei 23,7

H2160 - Duindoornstruwelen 0,5

H2170 - Kruipwilgstruwelen 1,9

H2180Abe - Duinbossen (droog) 236,1

H2180B - Duinbossen (vochtig) 0,5

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 0,8

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,6

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 0,6

niet aangewezen H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 3,0

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,0

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 0,1

87 Noordhollands Duinreservaat aangewezen H2120 - Witte duinen 164,9

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 987,0

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 455,3

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 6,9

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig) 9,8

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 44,6

H2150 - Duinheiden met struikhei 29,6

H2160 - Duindoornstruwelen 506,1

H2170 - Kruipwilgstruwelen 26,8

H2180Abe - Duinbossen (droog) 880,4

H2180B - Duinbossen (vochtig) 29,8

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 358,5

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 37,8

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,7

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 15,4

H6410 - Blauwgraslanden 1,0

H7210 - Galigaanmoerassen 0,0

niet aangewezen H2110 - Embryonale duinen 4,3

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 49,2

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,1

88 Kennemerland-Zuid aangewezen H2110 - Embryonale duinen 17,2

H2120 - Witte duinen 182,6

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 1596,7

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 771,1

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 1,7

H2150 - Duinheiden met struikhei 4,8

H2160 - Duindoornstruwelen 1643,9

H2170 - Kruipwilgstruwelen 3,6
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88 Kennemerland-Zuid aangewezen H2180Abe - Duinbossen (droog) 1180,3

H2180B - Duinbossen (vochtig) 128,3

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 283,4

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 76,1

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,7

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 12,1

niet aangewezen H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,1

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog) 0,2

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 120,1

H6410 - Blauwgraslanden 0,0

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,0

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 1,4

H7210 - Galigaanmoerassen 0,0

H9999:88 - Habitat onzeker/onbekend 0,0

89 Eilandspolder aangewezen H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,2

niet aangewezen H9999:89 - Habitat onzeker/onbekend 515,7

90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder aangewezen H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 49,1

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 0,9

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 1,1

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 16,2

niet aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 0,2

H9999:90 - Habitat onzeker/onbekend 1702,8

91 Polder Westzaan aangewezen H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 0,7

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 21,6

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 16,6

H91D0 - Hoogveenbossen 10,4

niet aangewezen H9999:91 - Habitat onzeker/onbekend 948,9

92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 7,6

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 1,2

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 12,9

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 49,0

niet aangewezen H9999:92 - Habitat onzeker/onbekend 1683,4

94 Naardermeer aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 122,2

H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 64,1

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 0,3

H6410 - Blauwgraslanden 2,2

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 2,0

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 25,3

H91D0 - Hoogveenbossen 87,3

niet aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 0,3

H9999:94 - Habitat onzeker/onbekend 0,0

95 Oostelijke Vechtplassen aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 130,9

H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 305,5

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 1,4

H6410 - Blauwgraslanden 0,6

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 2,4

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 2,4

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 18,9

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 19,0

H7210 - Galigaanmoerassen 4,4

H91D0 - Hoogveenbossen 17,8

niet aangewezen H9999:95 - Habitat onzeker/onbekend 2644,0

96 Coepelduynen aangewezen H2120 - Witte duinen 12,6

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 112,0

H2160 - Duindoornstruwelen 11,1

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,6

niet aangewezen H2110 - Embryonale duinen 3,5

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 6,6

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 0,0

97 Meijendel & Berkheide aangewezen H2120 - Witte duinen 67,8

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 631,6

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 304,6

H2160 - Duindoornstruwelen 619,4

H2180Abe - Duinbossen (droog) 364,7

H2180B - Duinbossen (vochtig) 29,3

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 119,9

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 22,1

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 45,9

niet aangewezen H2110 - Embryonale duinen 9,5

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 45,6

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,2

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 0,1

H9999:97 - Habitat onzeker/onbekend 6,1

98 Westduinpark & Wapendal aangewezen H2120 - Witte duinen 12,9

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 40,5

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 4,5

H2150 - Duinheiden met struikhei 0,6

H2160 - Duindoornstruwelen 46,4

H2180Abe - Duinbossen (droog) 4,7

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 68,0

niet aangewezen H9999:98 - Habitat onzeker/onbekend 0,1

99 Solleveld & Kapittelduinen aangewezen H2120 - Witte duinen 48,1

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 60,0

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 123,5

H2150 - Duinheiden met struikhei 3,0

H2160 - Duindoornstruwelen 143,7

H2180Abe - Duinbossen (droog) 60,7

Pagina 33 van 39 (2012-08-24)



Overzicht gekarteerd habitat per Natura2000-gebied

Gekarteerd habitat
Nr Naam Aangewezen Habitattype Oppervlak (Ha)

99 Solleveld & Kapittelduinen aangewezen H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 128,6

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 3,4

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 0,1

niet aangewezen H2110 - Embryonale duinen 8,1

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 3,6

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 4,7

100 Voornes Duin aangewezen H2120 - Witte duinen 23,3

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 68,5

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 0,9

H2160 - Duindoornstruwelen 157,2

H2170 - Kruipwilgstruwelen 0,3

H2180Abe - Duinbossen (droog) 71,0

H2180B - Duinbossen (vochtig) 197,3

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 172,9

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 55,7

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 2,6

niet aangewezen H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 0,1

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 31,3

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,0

H9999:100 - Habitat onzeker/onbekend 15,9

101 Duinen Goeree & Kwade Hoek aangewezen H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) 269,2

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 5,4

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 16,8

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 174,0

H2110 - Embryonale duinen 30,7

H2120 - Witte duinen 72,4

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 85,6

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 185,1

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 14,2

H2160 - Duindoornstruwelen 304,4

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 21,9

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 30,3

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 7,9

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 22,4

niet aangewezen H1110A - Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) 85,0

H1140B - Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) 50,3

H2170 - Kruipwilgstruwelen 0,2

H2180Abe - Duinbossen (droog) 23,8

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 3,0

103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck aangewezen H3140lv - Kranswierwateren 18,2

H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 93,0

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 17,4

H6410 - Blauwgraslanden 15,4

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,4

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 191,7

H7210 - Galigaanmoerassen 0,2

H91D0 - Hoogveenbossen 60,6

niet aangewezen H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 18,5

105 Zouweboezem aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 3,5

H6410 - Blauwgraslanden 1,8

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 1,9

107 Donkse Laagten aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 3,0

niet aangewezen H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 1,7

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,1

108 Oude Maas aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 0,8

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 2,3

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 230,5

niet aangewezen H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 1,4

H9999:108 - Habitat onzeker/onbekend 11,7

109 Haringvliet aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 1446,7

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 12,1

111 Hollands Diep aangewezen H3270 - Slikkige rivieroevers 30,1

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 206,2

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 0,1

112 Biesbosch aangewezen H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 26,7

H3270 - Slikkige rivieroevers 207,7

H6120 - Stroomdalgraslanden 10,5

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 13,1

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 68,0

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 81,9

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 39,4

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1779,2

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 2,1

niet aangewezen H7230 - Kalkmoerassen 0,7

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 1,8

113 Voordelta niet aangewezen H2120 - Witte duinen 10,1

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 0,4

H2160 - Duindoornstruwelen 8,8

114 Krammer-Volkerak aangewezen H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 135,8

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 17,6

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1,3

niet aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 92,5

115 Grevelingen aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 201,3

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 14,3

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 180,3

H2160 - Duindoornstruwelen 528,3

H2170 - Kruipwilgstruwelen 144,6
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115 Grevelingen aangewezen H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 420,6

116 Kop van Schouwen aangewezen H2110 - Embryonale duinen 9,0

H2120 - Witte duinen 71,8

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 50,9

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 283,2

H2130C - Grijze duinen (heischraal) 85,0

H2150 - Duinheiden met struikhei 2,9

H2160 - Duindoornstruwelen 597,6

H2170 - Kruipwilgstruwelen 8,1

H2180Abe - Duinbossen (droog) 91,2

H2180B - Duinbossen (vochtig) 79,8

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 71,4

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 2,7

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 9,0

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 6,4

H6410 - Blauwgraslanden 12,0

niet aangewezen H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,5

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 6,3

H9999:116 - Habitat onzeker/onbekend 0,5

117 Manteling van Walcheren aangewezen H2120 - Witte duinen 34,9

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 3,8

H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 114,7

H2160 - Duindoornstruwelen 76,7

H2180Abe - Duinbossen (droog) 63,9

H2180B - Duinbossen (vochtig) 9,7

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 74,7

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 13,8

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 3,3

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 0,8

niet aangewezen H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,0

H2170 - Kruipwilgstruwelen 9,8

H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water) 0,2

118 Oosterschelde aangewezen H1160 - Grote baaien 94,4

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 158,7

H1320 - Slijkgrasvelden 225,9

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 228,8

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 209,0

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,2

121 Yerseke en Kapelse Moer aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 11,3

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 45,8

niet aangewezen H9999:121 - Habitat onzeker/onbekend 0,0

122 Westerschelde & Saeftinghe aangewezen H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 105,0

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,1

H1320 - Slijkgrasvelden 177,2

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 2301,6

H2110 - Embryonale duinen 2,2

H2120 - Witte duinen 2,3

H2160 - Duindoornstruwelen 13,7

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,8

123 Zwin & Kievittepolder aangewezen H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) 9,5

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 2,2

H1320 - Slijkgrasvelden 1,4

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 20,2

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,7

H2120 - Witte duinen 5,6

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 0,2

H2160 - Duindoornstruwelen 13,6

niet aangewezen H1140B - Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) 31,8

124 Groote Gat aangewezen H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,3

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 1,3

128 Brabantse Wal aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 107,1

H2330 - Zandverstuivingen 24,8

H3130 - Zwakgebufferde vennen 30,2

H3160 - Zure vennen 7,2

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 22,3

H4030 - Droge heiden 3,2

129 Ulvenhoutse Bos aangewezen H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 30,9

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 6,4

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 4,8

130 Langstraat aangewezen H3140hz - Kranswierwateren 7,3

H6410 - Blauwgraslanden 4,9

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,0

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,4

H7230 - Kalkmoerassen 1,4

131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 115,3

H2330 - Zandverstuivingen 248,6

H3130 - Zwakgebufferde vennen 39,7

H6410 - Blauwgraslanden 0,2

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 92,6

H9190 - Oude eikenbossen 149,6

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 136,2

niet aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 2,3

H4030 - Droge heiden 5,6

132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek aangewezen H3140hz - Kranswierwateren 12,8

H6410 - Blauwgraslanden 38,8

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 25,0

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 21,9
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133 Kampina & Oisterwijkse Vennen aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 18,2

H2330 - Zandverstuivingen 0,2

H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 7,9

H3130 - Zwakgebufferde vennen 23,0

H3160 - Zure vennen 47,2

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 56,7

H4030 - Droge heiden 149,7

H6410 - Blauwgraslanden 2,2

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 22,0

H7210 - Galigaanmoerassen 1,4

H9190 - Oude eikenbossen 0,9

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 3,3

134 Regte Heide & Riels Laag aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 0,4

H3130 - Zwakgebufferde vennen 14,4

H3160 - Zure vennen 4,9

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 23,7

H4030 - Droge heiden 106,0

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 6,9

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 1,2

niet aangewezen H9999:134 - Habitat onzeker/onbekend 10,2

135 Kempenland-West aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 2,4

H3130 - Zwakgebufferde vennen 48,5

H3160 - Zure vennen 10,2

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 92,4

H4030 - Droge heiden 131,3

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 22,6

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 33,5

niet aangewezen H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 0,4

H9999:135 - Habitat onzeker/onbekend 0,9

136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 100,8

H2330 - Zandverstuivingen 63,2

H3130 - Zwakgebufferde vennen 25,5

H3160 - Zure vennen 62,3

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 99,7

H4030 - Droge heiden 356,9

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 8,3

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,1

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 18,1

H7210 - Galigaanmoerassen 0,0

H91D0 - Hoogveenbossen 66,6

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 128,6

niet aangewezen H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 0,2

137 Strabrechtse Heide & Beuven aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 30,2

H2330 - Zandverstuivingen 14,7

H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 24,6

H3130 - Zwakgebufferde vennen 39,9

H3160 - Zure vennen 60,8

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 174,7

H4030 - Droge heiden 512,5

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 14,6

niet aangewezen H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 34,2

H91D0 - Hoogveenbossen 8,3

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 1,5

138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven aangewezen H3130 - Zwakgebufferde vennen 13,8

H7210 - Galigaanmoerassen 43,0

H91D0 - Hoogveenbossen 34,6

139 Deurnsche Peel & Mariapeel aangewezen H4030 - Droge heiden 49,6

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 1,1

H7120ah - Herstellende hoogvenen 703,6

140 Groote Peel aangewezen H4030 - Droge heiden 100,1

H7120ah - Herstellende hoogvenen 342,7

141 Oeffelter Meent aangewezen H6120 - Stroomdalgraslanden 3,3

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 3,4

niet aangewezen H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 0,1

142 Sint Jansberg aangewezen H7210 - Galigaanmoerassen 1,0

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 167,2

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 14,1

143 Zeldersche Driessen aangewezen H6120 - Stroomdalgraslanden 1,6

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,2

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 7,7

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 2,0

144 Boschhuizerbergen aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 15,0

H2330 - Zandverstuivingen 15,0

H3130 - Zwakgebufferde vennen 1,6

H5130 - Jeneverbesstruwelen 15,5

145 Maasduinen aangewezen H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 549,6

H2330 - Zandverstuivingen 49,9

H3130 - Zwakgebufferde vennen 58,4

H3160 - Zure vennen 56,4

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 44,4

H6120 - Stroomdalgraslanden 5,0

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 10,4

H91D0 - Hoogveenbossen 25,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 22,2

146 Sarsven en De Banen aangewezen H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen 5,7

H3130 - Zwakgebufferde vennen 6,9

H3140hz - Kranswierwateren 5,9
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147 Leudal aangewezen H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 0,3

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 6,2

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 16,0

niet aangewezen H6410 - Blauwgraslanden 0,1

H9190 - Oude eikenbossen 1,1

148 Swalmdal aangewezen H6120 - Stroomdalgraslanden 0,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 23,1

149 Meinweg aangewezen H3160 - Zure vennen 2,0

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 4,8

H4030 - Droge heiden 292,6

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,4

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,2

H91D0 - Hoogveenbossen 5,5

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 15,0

niet aangewezen H9190 - Oude eikenbossen 77,5

150 Roerdal aangewezen H91D0 - Hoogveenbossen 1,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 45,3

niet aangewezen H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 1,4

152 Grensmaas aangewezen H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 147,8

H3270 - Slikkige rivieroevers 0,3

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 34,4

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 15,8

153 Bunder- en ElsloÙrbos aangewezen H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 1,5

H7220 - Kalktufbronnen 7,2

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 92,9

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 20,1

niet aangewezen H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,1

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 10,8

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 0,2

154 Geleenbeekdal aangewezen H7230 - Kalkmoerassen 1,2

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 15,7

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 9,9

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 94,2

155 Brunssummerheide aangewezen H2330 - Zandverstuivingen 7,2

H3160 - Zure vennen 0,0

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 10,5

H4030 - Droge heiden 124,5

H6230vka - Heischrale graslanden 1,4

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 5,3

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,8

H91D0 - Hoogveenbossen 13,6

156 Bemelerberg & Schiepersberg aangewezen H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem 0,5

H6210 - Kalkgraslanden 3,4

H6230dkr - Heischrale graslanden 3,1

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 1,5

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 37,5

157 Geuldal aangewezen H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 6,2

H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem 0,4

H6130 - Zinkweiden 1,8

H6210 - Kalkgraslanden 85,1

H6230dkr - Heischrale graslanden 5,8

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 1,5

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 22,5

H7220 - Kalktufbronnen 0,5

H7230 - Kalkmoerassen 0,3

H9110 - Veldbies-beukenbossen 377,5

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 311,3

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 468,1

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 35,0

158 Kunderberg aangewezen H6210 - Kalkgraslanden 6,4

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 9,7

159 Sint Pietersberg & Jekerdal aangewezen H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem 0,6

H6210 - Kalkgraslanden 2,2

H6230dkr - Heischrale graslanden 2,8

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 1,5

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 41,9

160 Savelsbos aangewezen H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem 0,0

H6210 - Kalkgraslanden 0,3

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,4

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 29,2

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 162,5

161 Noorbeemden & Hoogbos aangewezen H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 1,5

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 8,0
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Overzicht bronnen per Natura2000-gebied

Bronnen habitatkartering
Nr Naam Organisatie Bron Oppervlak (Ha)

1 Waddenzee DLG/Staatsbosbeheer 03_Duinen_Vlieland_juni2012.shp 2260

04_Duinen_Terschelling_V2_feb2012.shp 7540

05_Duinen_Ameland_V2_mei2012.shp 3416

06_Schiermonnikoog_jun2012_V2.shp 4894

Texel_v2_jan2012 1110

Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 5552

2 Duinen en Lage Land Texel DLG/Staatsbosbeheer Texel_v2_jan2012 5628

3 Duinen Vlieland DLG/Staatsbosbeheer 03_Duinen_Vlieland_juni2012.shp 1689

4 Duinen Terschelling DLG/Staatsbosbeheer 04_Duinen_Terschelling_V2_feb2012.shp 5121

5 Duinen Ameland DLG/Staatsbosbeheer 05_Duinen_Ameland_V2_mei2012.shp 2124

6 Duinen Schiermonnikoog DLG/Staatsbosbeheer 06_Schiermonnikoog_jun2012_V2.shp 1184

7 Noordzeekustzone DLG/Staatsbosbeheer 03_Duinen_Vlieland_juni2012.shp 701

04_Duinen_Terschelling_V2_feb2012.shp 1194

05_Duinen_Ameland_V2_mei2012.shp 1091

06_Schiermonnikoog_jun2012_V2.shp 1131

Texel_v2_jan2012 367

Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 33

13 Alde Feanen DLG/Staatsbosbeheer Habitattypen_tabel 2151

15 Van Oordts Mersken Friesland Vegetatie, Tbl_Habitattype_kwal - Habitattypen_Van_Orrdts_Mersken.gdb 570

16 Wijnjeterper Schar DLG/Staatsbosbeheer 16_Wijnjeterperschar_nov2011_v2.shp 181

17 Bakkeveense Duinen Friesland Habitattypen_Bakkeveense_duinen.shp 53

18 Rottige Meenthe & Brandemeer DLG/Staatsbosbeheer 18_Rottige_Meente_v2_aug2011.shp 1414

21 Lieftinghsbroek Groningen Habitatkaart_Lieftinghsbroek_v2.shp 20

22 Norgerholt Drenthe N2K_HK_22_Norgerholt_v3.shp 25

23 FochteloÙrveen Drenthe N2K_HK_23_FochteloÙrveen_v3.shp 2600

24 Witterveld Defensie Habitatkaart_Witterveld_2010.shp 484

25 Drentsche Aa-gebied Drenthe 25_Drentsche_Aa_v2_dec2011.shp 3916

26 Drouwenerzand Drenthe N2K_HK_26_Drouwenerzand_v3.shp 236

27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld DLG/Staatsbosbeheer 27_Drents_Friese_Wold_Jun2012_V3.shp 8058

28 Elperstroomgebied DLG/Staatsbosbeheer 28_Elperstroom_v2_nov2011.shp 351

29 Havelte-Oost Drenthe N2K_HK_29_HavelteOost_v3.shp 1824

30 Dwingelderveld Drenthe N2k_HK_30_Dwingelderveld_v3.shp 4573

31 Mantingerbos Drenthe N2K_HK_31_Mantingerbos_v3.shp 15

32 Mantingerzand Drenthe N2K_HK_32_Mantingerzand_V3.shp 780

33 Bargerveen DLG/Staatsbosbeheer 33_Bargerveen_juni2012_V3.shp 2249

34 Weerribben Overijssel Weerribben.shp 1605

35 De Wieden Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 1675

36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 188

37 Olde Maten & Veerslootslanden Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 34

38 Uiterwaarden IJssel Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 635

39 Vecht- en Beneden-Reggegebied Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 864

40 Engbertsdijksvenen DLG/Staatsbosbeheer 40_Engbertsdijksvenen_v2_nov2011.shp 1047

41 Boetelerveld Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 77

42 Sallandse Heuvelrug DLG/Staatsbosbeheer 42_Sallandse_Heuvelrug_v2_jan2011 2211

43 Wierdense Veld Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 391

44 Borkeld DLG/Staatsbosbeheer 44_Borkeld_v3_juni2012.shp 493

45 Springendal & Dal van de Mosbeek Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 318

46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 64

47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek DLG/Staatsbosbeheer 47_AAV_juni2011.shp 308

48 Lemselermaten Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 24

49 Dinkelland Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 167

50 Landgoederen Oldenzaal Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 188

51 Lonnekermeer Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 26

52 Boddenbroek Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 2

53 Buurserzand & Haaksbergerveen Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 619

54 Witte Veen Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 91

55 Aamsveen Overijssel bewerkt_Habitattypen_overijssel_zonder_werribben.gdb 74

57 Veluwe Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 22706

58 Landgoederen Brummen Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 191

59 Teeselinkven Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 3

60 Stelkampsveld DLG/Staatsbosbeheer 60_Stelkampsveld_v3_dec2011.shp 104

61 Korenburgerveen Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 198

62 Willinks Weust DLG/Staatsbosbeheer 62_Willinks_Weust_V3_okt2011.shp 53

63 Bekendelle Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 26

64 Wooldse Veen Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 33

65 Binnenveld DLG/Staatsbosbeheer 65_Binnenveld_v3_juni2011.shp 114

66 Uiterwaarden Neder-Rijn Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 171

67 Gelderse Poort Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 812

68 Uiterwaarden Waal Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 474

69 Bruuk DLG/Staatsbosbeheer HT_Bruuk_v3_juni_2012.shp 128

70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid Provinice Gelderland 70_Lingedijk_PAS_v2 758

71 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Gelderland GEO_Na_Na_Habitattyp_int.shp 69

72 IJsselmeer Rijkswaterstaat Habitatkaart_IJsselmeer_feb2012B.shp 113349

73 Markermeer & IJmeer Rijkswaterstaat Habitatkaart_Markermeer_en_Ijmeer_feb2012.shp 68495

74 Zwarte Meer Rijkswaterstaat Habitatkaart Zwarte Meer Februari2012 versie D.shp 2166

76 Veluwerandmeren Rijkswaterstaat Habitatkaart_Veluwerandmeren_feb2012.shp 6541

81 Kolland & Overlangbroek Utrecht kolland&overlangbroek_20110525.shp 104

82 Uiterwaarden Lek Zuid_Holland Habitatkaart_Uiterwaarden_Lek_v4 130

83 Botshol Utrecht botshol_20110525.shp 215

84 Duinen Den Helder-Callantsoog Noord_Holland N2K_HK_84_Duinen_DenHelder_Callantsoog_v2.shp 779

85 Zwanenwater & Pettemerduinen Noord_Holland N2K_HK_85_Zwanenwater_Pettemerduinen_v2.shp 1250

86 Schoorlse Duinen DLG/Staatsbosbeheer 86_Schoorlse_Duinen_v2_aug2011.shp 1772

Noord_Holland N2K_HK_87_Noordhollands_Duinreservaat_v3.shp 1

87 Noordhollands Duinreservaat Noord_Holland N2K_HK_87_Noordhollands_Duinreservaat_v3.shp 7837

88 Kennemerland-Zuid Noord_Holland N2K_HK_88_Kennemerland_Zuid_v3.shp 11432

89 Eilandspolder Noord_Holland N2K_HK_89_Eilandspolder_Oost_v1 796

90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder Noord_Holland N2K_HK_90_Wormer_Jisperveld_v1 1840

91 Polder Westzaan Noord_Holland N2K_HK_91_Polder_Westzaan_v1 1048

92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske Noord_Holland N2K_HK_92_Ilperveld_Varkensland_Oostzanerveld_Twiske_v1 2533

94 Naardermeer Noord_Holland N2K_HK_94_Naardermeer_v3.shp 1250

95 Oostelijke Vechtplassen Noord_Holland N2K_HK_95_Oostelijke_Vechtplassen_v1 6546

96 Coepelduynen DLG/Staatsbosbeheer 96_Coepelduynen_v4_dec2011.shp 199

97 Meijendel & Berkheide Zuid_Holland N2K_HK_97_Meijendel_Berkheide_v1.shp 3439

98 Westduinpark & Wapendal Zuid_Holland N2K_HK_98_Westduinpark&Wapendal_v1 341

99 Solleveld & Kapittelduinen Zuid_Holland habitattypen_solleveldkapittel_20110128 718

100 Voornes Duin Zuid_Holland habitattypen_voornesduin_20110128 1417

101 Duinen Goeree & Kwade Hoek Zuid_Holland habitattypen_goeree_20110128 1626

103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Zuid_Holland 103_Habkaart_Nieuwkoop_totaal.shp 2034

105 Zouweboezem Zuid_Holland Habitatmap_Zouweboezem 21

107 Donkse Laagten DLG/Staatsbosbeheer 107_Donkse_Laagten_v3_juni2011.shp 190

108 Oude Maas Rijkswaterstaat habitatkaart_Oude_Maas Februari versie5.shp 476
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Overzicht bronnen per Natura2000-gebied

Bronnen habitatkartering
Nr Naam Organisatie Bron Oppervlak (Ha)

109 Haringvliet Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 1459

111 Hollands Diep Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 236

112 Biesbosch DLG/Staatsbosbeheer 112_Biesbosch_V2_MRT2012.shp 9598

113 Voordelta Zuid_Holland habitattypen_voornesduin_20110128 26

114 Krammer-Volkerak Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 261

115 Grevelingen Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 1711

116 Kop van Schouwen Zeeland N2K_HK_116_KopvanSchouwen_v2.shp 2997

117 Manteling van Walcheren Zeeland N2K_HK_MantelingVanWalcheren_v1.shp (versie 20110622) 991

118 Oosterschelde Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 917

121 Yerseke en Kapelse Moer Zeeland N2K_HK_121_YersekeEnKapelseMoer_v1 472

122 Westerschelde & Saeftinghe Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 2628

123 Zwin & Kievittepolder Zeeland Habitattypen_Zwin_Kievittepolder_100706 111

124 Groote Gat Zeeland N2K_HK_124_GrooteGat_v1 70

128 Brabantse Wal Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 201

129 Ulvenhoutse Bos DLG/Staatsbosbeheer 129_Ulvenhoutse_Bos_V3_FEB2012.shp 113

130 Langstraat Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 18

131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 809

132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 142

133 Kampina & Oisterwijkse Vennen Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 342

134 Regte Heide & Riels Laag Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 200

135 Kempenland-West Noord_Brabant N2K_HK_Royal_Haskoning_20110623.shp 412

136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux DLG/Staatsbosbeheer Leenderbos_mei2011.shp 4316

137 Strabrechtse Heide & Beuven DLG/Staatsbosbeheer HABTYPE_STRA_MEI2012_N2000.shp 1993

138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven Limburg PAS_hab 91

139 Deurnsche Peel & Mariapeel DLG/Staatsbosbeheer Habitattype_Peelvenen_feb2012.shp 2886

140 Groote Peel DLG/Staatsbosbeheer Habitattype_Peelvenen_feb2012.shp 1366

141 Oeffelter Meent DLG/Staatsbosbeheer OeffelterMeent_jul2011.shp 101

142 Sint Jansberg Limburg PAS_hab 182

143 Zeldersche Driessen DLG/Staatsbosbeheer ZelderseDriessen_v2_dec2010 82

144 Boschhuizerbergen DLG/Staatsbosbeheer (aanlevering Limburg) PAS_hab 138

145 Maasduinen Limburg PAS_hab 822

146 Sarsven en De Banen Limburg PAS_hab 53

147 Leudal DLG/Staatsbosbeheer Habtype_Leudal_v2_okt2011.shp 313

148 Swalmdal Limburg PAS_hab 23

149 Meinweg Limburg PAS_hab 398

150 Roerdal Limburg PAS_hab 48

152 Grensmaas Rijkswaterstaat HabitatkarteringRWS 198

153 Bunder- en ElsloÙrbos DLG/Staatsbosbeheer Bunderbos_v4_juni2012.shp 250

154 Geleenbeekdal Limburg PAS_hab 121

155 Brunssummerheide Limburg PAS_hab 163

156 Bemelerberg & Schiepersberg Limburg PAS_hab 48

157 Geuldal Limburg N2K_HK_157_Geuldal_v1 2513

158 Kunderberg DLG/Staatsbosbeheer 158_Kunderberg_V2_mei2012.shp 97

159 Sint Pietersberg & Jekerdal Limburg PAS_hab 50

160 Savelsbos DLG/Staatsbosbeheer Savelsbos_nov2011_def.shp 353

161 Noorbeemden & Hoogbos Limburg PAS_hab 10
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Bijlage 19 Overzicht en toelichting tabellen 

database 

 
AGGREGATE 

 

FIRST(anyelement) 

Aggregate functie welke altijd het eerste NOT NULL item teruggeeft. 

 

LAST(anyelement) 

Aggregate functie welke altijd het laatste NOT NULL item teruggeeft. 

 

ae_median(numeric) 

Aggregate functie voor het berekenen van de mediaan. Identiek aan percentiel 50%. 

 

 

DOMAIN 

 

characterization.management_period_type 

Beheerplanperiode (1, 2, of 3). 

 

direction_type 

Richting voor wegbronnen -1 = Left 0 = Middle 1 = Right  

 

fraction 

Real tussen 0..1 gebruikt voor o.a. correctiefactoren  

 

jurisdiction_type_type 

Gezagshebbendetype P = Provicie  

 

owner_type_type 

Wegbeheerder voor wegbronnen R = 

P = Provicie G = Gemeente W =  T = 

 

posint 

Positieve integer gebruikt voor o.a. dier aantallen  

 

posreal 

Positieve real gebruikt voor o.a. deposities  

 

road_type_type 

Wegtype voor wegbronnen  

 

speed_type 

Snelheidstype voor wegbronnen  

 

system.color 

Hexadecimale kleur code. 

 

vehicle_type_type 

Voertuigtype voor wegbronnen l = Light m = Heavier z = Heavy b = Bus  

 

year_type 

Small integer gebruikt voor o.a. begin- en eindjaren maatregelen  

 

 

FUNCTION 

 

ae_collect_receptors(v_scenario_id integer, v_zoom_level integer) 

Retourneert voor een zoom level de receptorpunten horende bij een scenario. 

Het gaat om alle receptoren waarvan de hexagonen volledig binnen het scenariogebied 

plus buffer van 250 m liggen. 



Functie wordt direct aangeroepen door de rekenkern. 

 

ae_collect_source_specified_receptors(v_scenario_id integer, v_source_id 

integer, v_zoom_level integer) 

Retourneert voor een zoomlevel de receptorpunten horende bij een scenario. 

Het gaat om alle receptoren waarvan de hexagonen volledig binnen het scenariogebied 

plus buffer van 250 m liggen. 

Functie wordt direct aangeroepen door de rekenkern. 

 

ae_collect_spin_sites(v_scenario_id integer) 

Geeft de sites en source type terug die het meeste invloed hebben op de receptor van de 

spin berekening van het opgegeven scenario. 

 

ae_collect_user_defined_receptors(v_scenario_id integer) 

Retourneert voor een scenario het maatgevende receptorpunt. 

Functie wordt direct aangeroepen door de rekenkern. 

 

ae_delta_economic_growth_desire_class_function(v_economic_delta real, 

v_economic_desire real) 

Confrontatie ontwikkeling classificatie  

See Also: RapportageViews.docx  

 

ae_deposition_factor_over_distance_decay(distance double precision, 

substance_id smallint) 

Geeft de depositie factor voor de opgegeven afstand (meter) en stof. 

De ondersteunde stoffen zijn: 11 (nox) en 17 (nh3). 

Meer informatie over de formules: 

aerius-database2-Product6 Technical Documentsverval curven2.xlsx  

 

ae_generate_background_receptors(v_scenario_id integer) 

Retourneert voor een scenario de behorende backgrounds receptors. Dit zijn geen echte 

receptors, maar is het middelpunt van background. 

 

ae_generate_export_query( scope export_scope_type, scope_id integer, 

group_by_provence boolean, group_by_n2000 boolean, group_by_habitat 

export_group_by_habitat_type, group_by_receptor boolean, data_version_id 

smallint, data_year year_type, natura2000_status natura2000_status_type, 

filter_habitat_type_names text[], receptor_selection_with_buffer boolean, 

deposition_source export_deposition_source_type, result_info 

export_result_info_type[]) 

Genereert aan de hand van parameters een query, welke op verschillende detailniveaus 

receptor data kan teruggeven. Er kan op verschillende wijzen geaggregeerd en gefilterd 

worden. Geometrie wordt ook teruggegeven. 

Gebruikers kunnen deze functie aanroepen door te exporteren vanuit de UI. 

TODO: parameters documenteren  

 

ae_get_nearby_sources_and_projects(point geometry, radius integer) 

Gegeven een punt, geeft alle bronnen + ontwikkelprojecten binnen een gegeven radius, 

inclusief wat informatie. 

Functie wordt gebruikt in de UI om een lijst terug te geven als een gebruiker op de kaart 

klikt. 

Parameter [point]: Punt waar de gebruiker klikt, bijv. ST_SetSRID(ST_Point(213724, 

576651), 28992) 

Parameter [radius]: Radius vanaf het punt waar binnen gezocht moet worden. 

Returns: Retourneert een tabel zoals een query resultaat dat doet. 

 

ae_linear_interpolate(xb float, xe float, yb float, ye float, xi float) 

Linear interpolatie functie. 

 

ae_median_agg(unsorted_array numeric[]) 

Berekenen van de mediaan op basis van een ongesorteerde lijst. Identiek aan percentiel 

50%. 

 



ae_percentile_agg(unsorted_array numeric[], percentile int) 

Berekenen van een percentiel op basis van een ongesorteerde lijst. 

ae_percentile_agg(unsorted_array numeric[], percentiles int[]) 

Berekenen van een of meerdere percentiel op basis van een ongesorteerde lijst. 

 

ae_percentile_sorted_array_agg(sorted_array numeric[], percentile int) 

Basis functie voor het berekenen van een percentiel op basis van een GESORTEERDE lijst. 

 

ae_raise_notice(message text) 

Functie voor het tonen van report messages. 

Gewrapped in een functie zodat deze aangeroepen kan worden vanuit SQL (buiten een 

functie). 

 

ae_scenario_sector_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year 

year_type, v_sector_id integer) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven sector de emissies naar rijksbeleid, 

provinciaal beleid (voor sector landbouw) en gebruikers (scenario) maatregelen (voor alle 

sectoren). 

Functie wordt rechtstreeks aangeroepen door de rekenkern. 

 

deviation_from_critical_deposition_class_function(v_critical_deposition real, 

v_total_deposition real) 

KDW-classificatie  

See Also: RapportageViews.docx  

 

farm_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year year_type, v_source_list 

integer[]) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven bronnen de emissies naar 

rijksbeleid, provinciaal beleid en gebruikers (scenario) maatregelen. 

Functie wordt indirect aangeroepen door de rekenkern. 

 

first_agg(anyelement, anyelement) 

Functie welke altijd het eerste NOT NULL item teruggeeft. 

 

greenhouse_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year year_type, 

v_source_list integer[]) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven bronnen de emissies naar 

gebruikers (scenario) maatregelen. 

Functie wordt indirect aangeroepen door de rekenkern. 

 

industry_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year year_type, 

v_source_list integer[]) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven bronnen de emissies naar 

gebruikers (scenario) maatregelen. 

Functie wordt indirect aangeroepen door de rekenkern. 

 

last_agg(anyelement, anyelement) 

Functie welke altijd het laatste NOT NULL item teruggeeft. 

 

scenario_source_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year year_type, 

v_source_type source_type_type) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven brontype de emissies naar 

rijksbeleid, provinciaal beleid (voor sector landbouw) en gebruikers (scenario) maatregelen 

(voor alle sectoren). 

Functie wordt rechtstreeks aangeroepen door de rekenkern. 

 

setup.ae_build_receptor_economic_growths_composition() 

Berekent en vult receptor_economic_growths_composition. 

 

setup.ae_build_receptors_to_backgrounds() 

Fills the receptors_to_backgrounds table  

 

setup.ae_create_all_hexagons_and_receptors() 



Maak voor heel Nederland hexagonen en receptors aan. 

De hexagonen worden opgeslagen in de setup.hexagons tabel. 

De receptoren worden opgeslagen in de setup.receptors tabel. 

 

setup.ae_create_hexagon(scalingFactor posint) 

Maakt een hexagoon aan voor de opgegeven schaal factor. Het midden van de hexagoon 

ligt op positie 0,0. 

Parameter [scalingFactor]: Geeft de grootte aan. 1 is 1 hectare, 2 = 4 hectare, n = 

(2^(n-1))^2 hectare. 

Returns: De gemaakte hexagoon. 

 

setup.ae_create_hexagons(boundingBox box2d, curr_zoom_level posint) 

Vult de opgegeven bounding box met hexagonen voor het opgegeven zoom level. 

De hexagonen worden opgeslagen in de setup.hexagons tabel. 

 

setup.ae_get_user_tables(include_variants_scenarios boolean, 

include_variations boolean, include_depositions boolean) 

Geeft een lijst terug met tabelnamen van gebruikersdata. 

Parameter [include_variants_scenarios]: Geeft de tabellen met scenarios en 

varianten (en maatgevende receptorpunten) terug  

Parameter [include_variations]: Geeft de tabellen met gebruikers maatregelen 

(''variations'') terug  

Parameter [include_depositions]: Geeft de tabellen met scenario uitkomsten 

(''depositions'') terug  

 

setup.ae_is_receptor_in_background(receptor geometry, background geometry) 

Retourneert TRUE als de opgegeven receptor zich binnen de opgegeven background-cell 

bevindt. 

Bottom- en/of right-border is TRUE. 

Left- en/of top-border is FALSE. 

 

setup.ae_load_table(tablename regclass, filespec text) 

Kopieert de data van het opgegeven bestand naar de opgegeven tabel. 

Als de pg_bulkload functie geinstalleerd is wordt deze geprefereerd over COPY FROM. 

Invoer moet tabgescheiden (CSV) zijn. 

 

setup.ae_load_user_tables(include_variants_scenarios boolean, 

include_variations boolean, include_depositions boolean, update_serials boolean, 

filespec text) 

Kopieert de gebruikersdata vanuit bestanden volgens de opgegeven specificatie. 

In de specificatie kan de string {tablename} gebruikt worden, deze zal vervangen worden 

door de opgegeven tabelnaam. 

Verder wordt {datesuffix} vervangen door de huidige datum in YYYYMMDD formaat. 

Als de pg_bulkload functie geinstalleerd is wordt deze geprefereerd over COPY FROM. 

Invoer moet tabgescheiden (CSV) zijn. 

Parameter [include_variants_scenarios]: Importeert tabellen met scenarios en 

varianten (en maatgevende receptorpunten) 

Parameter [include_variations]: Importeert tabellen met gebruikers maatregelen 

(''variations'') 

Parameter [include_depositions]: Importeert tabellen met scenario uitkomsten 

(''depositions'') 

Parameter [update_serials]: Update alle serials in de database naar de laatste waarde 

(dit wordt aangeraden, want imports gaan buiten serials om) 

Parameter [Path]: en file specificatie zoals hierboven beschreven  

 

setup.ae_natura2000_area_geometry_of_interest(v_natura2000_area_id 

integer) 

Retourneert het interessegebied van een natura2000 gebied. 

Het interessegebied is het natura2000 gebied op het land plus het gebied op het water 

waar habitatgebieden liggen. 

Voor de zekerheid hebben we rond het deel op het water een buffer van 250mtr 

toegevoegd. Over het samengestelde land en water deel voegen we nogmaals een buffer 

van 250mtr toe. 



 

 

setup.ae_output_summary_table(filespec text) 

Genereert bestanden met kengetallen voor alle Natura 2000 gebieden. Dient gebruikt te 

worden om database releases inhoudelijk met elkaar te kunnen vergelijken. 

Deze functie genereert drie bestanden volgens de opgegeven bestandsspecificatie. De 

eerste is een algemene tabel met N2000 informatie. 

De tweede is een detailtabel voor depositie, per jaar. De derde is een detailtabel voor 

ontwikkeling, per jaar. Uitvoer is CSV. 

In de bestandsspecificatie moet de string {title} gebruikt worden, deze zal per tabel 

vervangen worden door de naam van die tabel. 

Verder wordt {datesuffix} vervangen door de huidige datum in YYYYMMDD formaat. 

Parameter [filespec]: Pad en bestandsspecificatie zoals hierboven beschreven. 

 

setup.ae_store_query(queryname text, sql_in text, filespec text) 

Kopieert de uitkomst van de opgegeven query string naar het opgegeven bestand. 

In de bestandsnaam kan de string {queryname} gebruikt worden, deze zal vervangen 

worden door de opgegeven querynaam. 

Verder wordt {datesuffix} vervangen door de huidige datum in YYYYMMDD formaat. 

Uitvoer is tabgescheiden CSV. 

 

setup.ae_store_table(tablename regclass, filespec text, ordered bool = false) 

Kopieert de data van de opgegeven tabel naar het opgegeven bestand. 

In de bestandsnaam kan de string {tablename} gebruikt worden, deze zal vervangen 

worden door de opgegeven tabelnaam. 

Verder wordt {datesuffix} vervangen door de huidige datum in YYYYMMDD formaat. 

Uitvoer is tabgescheiden CSV. 

 

setup.ae_store_user_tables(from_user_id integer, to_user_id integer, 

include_variants_scenarios boolean, include_variations boolean, 

include_depositions boolean, filespec text) 

Kopieert de gebruikersdata naar bestanden volgens de opgegeven specificatie. 

In de specificatie kan de string {tablename} gebruikt worden, deze zal vervangen worden 

door de opgegeven tabelnaam. 

Verder wordt {datesuffix} vervangen door de huidige datum in YYYYMMDD formaat. 

Uitvoer is verschillende bestanden in tabgescheiden CSV. 

Parameter [from_user_id]: Begin bij welk user_id, -1 is eerste  

Parameter [to_user_id]: Tot en met welk user_id, -1 is laatste  

Parameter [include_variants_scenarios]: Exporteert tabellen met scenarios en 

varianten (en maatgevende receptorpunten) 

Parameter [include_variations]: Exporteert tabellen met gebruikers maatregelen 

(''variations'') 

Parameter [include_depositions]: Exporteert tabellen met scenario uitkomsten 

(''depositions'') 

Parameter [Path]: en file specificatie zoals hierboven beschreven  

 

setup.ae_synchronize_all_serials() 

Alle functies met naamgeving tabelnaam_kolomnaam_seq worden ingesteld op de MAX 

value van hun tabel. 

Serials/sequences kunnen snel out of sync raken na bulk_loads, COPY FROMs en INSERTS 

zonder defaults. 

Deze functie zet alle sequences daarom weer goed. 

 

setup.ae_validate_all() 

Run all the validations. Can be called from the build script. 

 

setup.ae_validate_backgrounds() 

Checks completeness and validity of backgrounds  

 

setup.ae_validate_incorrect_imports() 

List tables with text fields containing the string ... this indicates that NULL values were 

incorrectly imported. 

 



setup.ae_validate_receptor_depositions() 

Checks completeness and validity of receptor depositions  

 

setup.ae_validate_sources() 

Checks completeness and validity of sources and their types/sectors  

 

setup.ae_validate_tables_not_empty() 

List tables that are empty; exception for those that shouldn''t be. 

 

shipping_inland_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year year_type, 

v_source_list integer[]) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven bronnen de emissies naar 

gebruikers (scenario) maatregelen. 

Functie wordt indirect aangeroepen door de rekenkern. 

 

shipping_maritime_mooring_emissions_function(v_scenario_id integer, v_year 

year_type, v_source_list integer[]) 

Retourneert voor een scenario en jaar en meegegeven bronnen de emissies naar 

gebruikers (scenario) maatregelen. 

Functie wordt indirect aangeroepen door de rekenkern. 

 

source_emission_radius_function(source_type_type) 

Bronselectie radius per sector (constantes). 

 

sync_farm_source_emissions(site_id_param integer) 

Synchronisatie functie welke gebruikt kan worden na het wijzigen van stalgegevens. 

De "cached" tabel wordt hierdoor geupdate voor de meegegeven boerderij (site). 

 

 

SCHEMA 

 

characterization 

Dit schema bevat types, tabellen en views welke alleen voor de kenschets van toepassing 

zijn. 

Het hele schema is optioneel en kan verwijderd worden voor niet-kenschets databases. 

 

setup 

Het setup-schema bevat basis-tabellen, qeuries en functies om afgeleide aerius-tabellen te 

maken. 

In de setup worden (wegens performance redenen) (afgeleide) tussentabellen 

aangemaakt. 

 

system 

Het system-schema bevat basis-tabellenvoor de aerius webapplicatie. 

 

 

TABLE 

 

background_depositions 

Achtergronddeposities per jaar. 

Bron: GDN (Grootschalige Depositiekaart Nederland). 

Dit is de basisdepositie van AERIUS en zal voor dynamische sectoren verfijnd worden tot 

hectares (receptor niveau). 

 

background_depositions_dune_areas_corrections 

Een extra correctie op de achtergrond depositie rondom de duinegebieden. 

 

background_fertilize_deposition_policy_corrections 

Een extra correctie op de mestaanwending. 

Dit is het effect van rijks- beleid op mestaanwending. 

Dit effect wordt meegenomen in de totale depositie van rijks- en provinciaal beleid. 

 

backgrounds 



Achtergrondcellen (1x1 km vlakken) 

 

characterization.assigned_habitat_areas 

ID''s van de aangewezen habitatgebieden. 

De public.habitat_areas bevat meer dan alleen de aangewezen gebieden. Voor de 

kenschets worden beide tabellen daarom met elkaar gejoined, om op die manier te 

filteren. 

 

characterization.characterization_to_natura2000_areas 

Koppeling tussen een kenschets en bijbehorende N2000 gebied(en) 

 

characterization.characterizations 

Kenschetsen. Een kenschets kan een verzameling zijn van meerdere N2000 gebieden. 

(Dit is meestal niet het geval.) 

 

characterization.habitat_type_properties 

Kenschets-gerelateerde eigenschappen van de aangewezen habitattypes per N2000 

gebied. 

(Kwaliteitscategorie, doelstelling, ontwerpstatus.) 

 

characterization.natura2000_area_properties 

Kenschets-gerelateerde eigenschappen van een N2000 gebied. 

Registered_surface is de oppervlakte in het aanwijsbesluit. 

 

characterization.receptor_critical_depositions_assigned_habitat_areas 

De kritische depositie waarde (KDW) per receptor. 

Ieder habitatgebied heeft een KDW. Voor het bepalen van de KDW per receptor wordt 

gekeken welke aangewezen habitatgebieden snijden met de hexagon behorende bij de 

receptor. Uit deze selectie wordt de laagste (=strengste) KDW waarde gebruikt, ongeacht 

grootte van het oppervlak. 

 

characterization.receptor_worst_ecology_quality 

Kwaliteitscategorie per receptor, dit is de slechtste van de N2000/habitatgebieden op die 

receptor. 

 

characterization.rehabilitation_strategies 

Maatregelen per kenschets. 

Kenschetsmaatregelen hebben een maatregelcategorie en een omschrijving. 

 

characterization.rehabilitation_strategy_area_expands 

Verwerving (m^2) per beheerplanperiode behorende bij een kenschetsmaatregel. 

Alleen voor kenschetsmaatregelen met maatregelcategorie "verwerving". 

 

characterization.rehabilitation_strategy_costs 

Kosten (euros) per beheerplanperiode behorende bij een kenschetsmaatregel. 

 

characterization.rehabilitation_strategy_habitat_types 

De (aangewezen) habitattypes waar een kenschetsmaatregel voor geldt. 

 

defence_areas 

Defensie-locaties. 

 

divided_background_depositions 

Achtergronddeposities per jaar opgedeeld in sectoren. 

 

divided_initial_receptor_depositions 

Initiele deposities (0-scenario berekening) verdeeld per dynamische sector in een record. 

 

divided_initial_receptor_depositions_with_global_policies 

Initiele deposities na rijks beleid (0-scenario berekening) verdeeld per dynamische sector 

in een record. 

 

divided_initial_receptor_depositions_with_policies 



Initiele deposities na provinciaal beleid (0-scenario berekening) verdeeld per dynamische 

sector in een record. 

divided_receptor_deposition_corrections 

Deze tabel bevat de correcties die opgeteld moeten worden bij de mestaanwending- en de 

landbouw-depositie voor zowel het rijks- als het provinciaalbeleid. 

In de mestaanwending correctie is het effect (negatief) van de rijksmaatregelen enkel op 

mestaanwending en het effect van het rijksbeleid van de bronnen die buiten het 

rekengebied (dus verder dan 10km van het gebied) liggen meegenomen en 25% van het 

totale effect van de rijksmaatregelen (ontwikkelingsruimte). 

De landbouw correctie bestaat uit het effect (negatief) van het rijksbeleid van de bronnen 

die buiten het rekengebied (dus verder dan 10km van het gebied) liggen en 25% van het 

effect van de rijksmaatregelen (ontwikkelingsruimte). 

LET OP: Deze tabel bevat geen waarden voor het basisjaar (2010)! 

 

divided_receptor_economic_desires 

Statische tabel met de ontwikkelbehoefte per receptor per jaar, verdeeld in sectoren. 

(Deze sectorenverdeling wijkt af van die in de rest van AERIUS.) 

 

divided_receptor_economic_desires_of_priority_projects 

Bijdrage van prioritaire projecten op divided_receptor_economic_desires. 

Gebruikt om % prioritaire projecten van de ontwikkelbehoefte voor een sector te bepalen. 

 

economic_desire_projects 

Ontwikkelbehoefte projecten  

 

economic_scale_factors 

Schaalfactoren voor bronemissies per jaar. 

Deze zijn nodig om de emissie te schalen naar jaar aangezien de brondata jaarloos is. 

 

farm_animal_categories 

Diercategorieen die voorkomen in de RAV-code lijst. 

Per diercategorie kunnen er maatregelen uitgevoerd worden. 

 

farm_area_emission_variations 

Gebiedsmaatregelen (emissie plafond) voor de sector landbouw. 

Het gaat om een maximale emissie (kg/jaar) per dier in een diercategorie welke alleen van 

toepassing is op bronnen binnen de geometrie. 

 

farm_area_variations 

Gebiedsmaatregelen (correctie factor) voor de sector landbouw. 

Het gaat om een correctie factor op het aantal dieren welke alleen van toepassing is op 

bronnen binnen de geometrie. 

 

farm_global_policies 

Rijksbeleid voor de sector landbouw. Emissie factor is in kg/jaar. 

 

farm_jurisdiction_policies 

Provinciaal beleid voor de sector landbouw. Emissie factor is in kg/jaar. 

 

farm_lodging_type_emission_factors 

Bevat de emissie factor (kg/jaar) van de stalsystemen (zie farm_lodging_types). 

 

farm_lodging_types 

Stalsystemen die voorkomen in de RAV-code lijst. 

Per stalsysteem kunnen er maatregelen uitgevoerd worden. 

Een stalsysteem behoort altijd tot een bepaalde diercategorie. 

Aan de hand van de sector kan de schaalfactor voor het stalsysteem worden opgevraagd. 

Deze tabel behoeft geen version_id want er kunnen alleen nieuwe RAV-codes aan 

toegevoegd worden. 

Enkel de emissie kan veranderen in de loop van de tijd. 

 

farm_source_emissions_cached 

Bevat de berekende emissies (kg/jaar) van iedere landbouwbron, zonder beleid en 



maatregelen. 

Dit wordt berekend en gecached na het opslaan van elke landbouwbron (van tevoren en 

tijdens het gebruik van AERIUS). 

 

farm_source_lodgings 

Iedere bron bestaat uit een of meerdere stalsystemen. 

Per stalsysteem is het aantal dieren bekend. (Een stalsysteem behoort altijd tot een 

bepaalde diercategorie.) 

 

farm_sources 

De specifieke brondefinities voor landbouwbronnen (stallen). 

 

greenhouse_area_variations 

Gebiedsmaatregelen (correctie factor) voor de sector glastuinbouw. 

Het gaat om een correctie factor op de emissie welke alleen van toepassing is op bronnen 

binnen de geometrie. 

 

greenhouse_source_emissions 

Bevat de emissies (kg/jaar) van iedere glastuinbouwbron, zonder beleid en maatregelen. 

 

greenhouse_sources 

De specifieke brondefinities voor glastuinbouwbronnen (kassen). 

 

habitat_areas 

Habitatgebieden. Een habitatgebied heeft een type een bedekkingsfactor. Deze factor 

wordt gebruikt bij oppervlakteberekeningen. 

Er is geen rechtstreekse koppeling met Natura 2000-gebieden, hiervoor moet een spatial 

query worden uitgevoerd. 

 

habitat_types 

De vastgelegde habitattypes met karakteristieken zoals identificatie, omschrijving en KDW. 

 

hexagons 

De hexagonen (incl. geometrie) behorende bij de receptoren. 

De hexagonen zijn zeshoeken welke dienen als het representatiegebied van een receptor 

bij een bepaald zoom level. 

Op zoom level 1 is de oppervlakte een hectare. Bij hogere zoom levels worden hexagonen 

geaggregeerd. 

 

industry_area_variations 

Gebiedsmaatregelen (correctie factor) voor de sector industrie. 

Het gaat om een correctie factor op de emissie welke alleen van toepassing is op bronnen 

binnen de geometrie. 

 

industry_source_emissions 

Bevat de emissies (kg/jaar) van iedere industriebron, zonder beleid en maatregelen. 

 

industry_sources 

De specifieke brondefinities voor industriebronnen. 

 

initial_receptor_deposition_reductions 

Het resultaat van een query welke de daling in depositie tussen twee jaren bepaalt. 

Het base_year is altijd 2010. Year is altijd groter dan 2010. 

Deze wordt vanwege performance redenen gecached. (WMS-laag in de GUI) 

 

intermediate_divided_receptor_depositions_cached 

Platgeslagen (wegens performance redenen) versie van receptor_depositions. 

Dit is een tussentabel met opgeslagen (gecachede) deposities. 

Na het berekenen van een scenario (wat meerdere berekeningen achtereen kunnen zijn) 

wordt in deze tabel per scenario de depositie van de dynamische sectoren in een record 

geplaatst. 

 

jurisdictions 



Gezagsgebieden incl. geometrie (momenteel alleen provincies) 

 

natura2000_areas 

Natura 2000 gebieden met naam, bevoegd gezag en geometrie. De ID''s zijn de officiele 

Natura 2000 gebiedsnummers. 

De geometrie is gelijk aan de ST_Union van alle deelgebieden 

(natura2000_directive_areas) van dat gebied. 

 

natura2000_areas_with_buffers 

De natura2000 gebieds geometry met een buffer van 250m, 1km, 3km, 5km, 10km, 

20km, 30km. 

Deze tabel wordt gebruikt wegens performance redenen, zodat een ST_Buffer niet nodig 

is. De geometrieen zijn ook vereenvoudigd met ST_SimplifyPreserveTopology (0.5). 

Buffers zijn nodig voor maatregelen rond een gebied. 

 

natura2000_directive_areas 

De deelgebieden van de Natura 2000 gebieden met elk hun ontwerp-status en (habitat- en 

vogel-) richtlijnen. 

 

origins 

Instellingen welke data aanleveren. 

 

receptor_critical_depositions 

De kritische depositie waarde (KDW) per receptor. 

Ieder habitatgebied heeft een KDW. Voor het bepalen van de KDW per receptor wordt 

gekeken welke habitatgebieden snijden met de hexagon behorende bij de receptor. Uit 

deze selectie wordt de laagste (=strengste) KDW waarde gebruikt, ongeacht grootte van 

het oppervlak. 

 

receptor_depositions 

Berekende depositie behorende een receptor in een scenario voor een bepaald jaar, sector 

en stof. 

 

receptor_economic_growths_composition 

Statische tabel met de ontwikkelruimte per jaar opgedeeld in policies en economy per 

receptor. 

LET OP: Deze tabel bevat geen waarden voor het basisjaar (2010)! 

 

receptor_farm_deposition_global_policy_effect_corrections 

Dit is het effect van het rijksbeleid van de bronnen die buiten het rekengebied (dus verder 

dan 10km van het gebied) liggen. 

Dit effect wordt meegenomen in de totale depositie van rijks- en provinciaal beleid. 

 

receptors 

Receptoren (rekenpunten) 

Receptoren representeren het zwaartepunt van hun bijbehorende hexagonen. 

 

receptors_to_backgrounds 

Tabel met daarin de mapping tussen een receptor en bijbehorende achtergrondcel. 

Als een receptor op de onder- of rechtergrens van een achtergrondcel ligt, dan valt deze er 

in. 

Als het de boven- of linkergrens is, wordt hij gekoppeld aan de aanliggende 

achtergrondcel. 

 

scenarios 

Scenarios worden gebruikt om de resultaten van varianten op te slaan. 

Koppeling met variant is momenteel nog 1 op 1. 

 

sectors 

Sectoren vanuit RIVM  

 

setup.background_abroad_depositions 

Het aandeel van de sector buitenland in de achtergrond depositie. 



Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_aviation_depositions 

Het aandeel van de sector luchtvaart in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_consumer_depositions 

Het aandeel van de sector consumenten in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_deposition_corrections 

Het aandeel van de dynamische sectoren in de achtergrond depositie per stof. 

De totale depositie per beïnvloedbare sector zal na verwerking als achtergrond correctie in 

de database opgeslagen worden. 

 

setup.background_depositions_lower_economy_estimation 

Onderraming 0,9% economische groei (depositie per jaar). 

 

setup.background_depositions_with_fertilizer_policies 

Totale achtergrond depositie na aanvullend rijksbeleid op enkel mestaanwending  

 

setup.background_farm_deposition_corrections 

Het aandeel van de sector landbouw in de achtergrond depositie. 

Deze dynamische sector wordt in AERIUS opnieuw berekend (verfijnd). 

 

setup.background_farm_grazing_depositions 

Het aandeel van de sector landbouw grazen in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_farm_other_depositions 

Het aandeel van de sector landbouw overig in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_fertilizer_depositions 

Het aandeel van de sector mestaanwending in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_greenhouse_deposition_corrections 

Het aandeel van de sector glastuinbouw in de achtergrond depositie. 

Deze dynamische sector wordt in AERIUS opnieuw berekend (verfijnd). 

 

setup.background_industry_deposition_corrections 

Het aandeel van de sector industrie in de achtergrond depositie. 

Deze dynamische sector wordt in AERIUS opnieuw berekend (verfijnd). 

 

setup.background_rail_depositions 

Het aandeel van de sector railverkeer in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_road_deposition_corrections 

Het aandeel van de sector wegverkeer in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_shipping_fishery_depositions 

Het aandeel van de sector visserij in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_shipping_inland_deposition_corrections 

Het aandeel van de sector binnenvaart in de achtergrond depositie. 

Deze dynamische sector wordt in AERIUS !NIET! opnieuw berekend (verfijnd). 

 

setup.background_shipping_maritime_mooring_deposition_corrections 

Het aandeel van de sector zeescheepvaart in de achtergrond depositie. 



Deze dynamische sector wordt in AERIUS !NIET! opnieuw berekend (verfijnd). 

 

setup.background_shipping_maritime_ncp_depositions 

Het aandeel van de sector zeescheepvaart NCP in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_shipping_recreational_depositions 

Het aandeel van de sector recreatievaart in de achtergrond depositie. 

Deze statische sector wordt !NIET! in AERIUS opnieuw berekend. 

 

setup.background_source_emissions 

De GCN bronnen voor de dynamische sectoren. 

Voor binnenvaart en zeescheepvaart zullen de AERIUS bronnen gebruikt worden. 

 

setup.deleted_habitat_areas 

Verwijderde habitatgebieden. Deze zijn verwijderd uit de gebruikte habitat areas tabel. 

Het gaat hier om gebieden met bijvoorbeeld een coverage van 0. 

De deleted_habitat_areas worden gebruiken bij het bepalen van de interessegebieden. 

 

setup.hexagons 

Alle hexagonen binnen de AERIUS bounding box. 

In de applicatie zelf worden alleen de hexagonen genomen welke in het interessegebied 

van een N2000-gebied liggen. 

 

setup.natura2000_areas_geometry_of_interest 

Voor iedere natura2000 gebied het deel van de geometrie dat interessant is. 

Hier wordt mee gerekend. Water valt bijvoorbeeld af, tenzij er habitatgebieden in liggen. 

Vaak is deze geometrie gelijk aan die van het gehele gebied (natura2000_areas). 

 

setup.provinces_land_borders 

Provinciale landgrenzen (dus excl. water). 

 

setup.receptors 

Alle receptoren binnen de AERIUS bounding box. 

In de applicatie zelf worden alleen de receptoren genomen welke in het interessegebied 

van een N2000-gebied liggen. 

 

setup.road_receptor_depositions 

Berekende depositie van de sector wegverkeer behorende een receptor voor een bepaald 

jaar. 

Deze depositie wordt buiten AERIUS om uitgerekend. 

 

setup.sector_receptor_depositions 

Berekende depositie behorende een receptor in een scenario voor een bepaald jaar, sector 

en stof. 

 

setup.shipping_inland_receptor_depositions 

Berekende depositie van de sector binnenvaart behorende een receptor voor een bepaald 

jaar. 

Deze depositie wordt buiten AERIUS om uitgerekend. 

 

setup.shipping_maritime_mooring_receptor_depositions 

Berekende depositie van de sector aanmerende zeescheepvaartbronnen behorende een 

receptor voor een bepaald jaar. 

Deze depositie wordt buiten AERIUS om uitgerekend. 

 

shipping_inland_area_variations 

Gebiedsmaatregelen (correctie factor) voor de sector binnenvaart. 

Het gaat om een correctie factor op de emissie welke alleen van toepassing is op bronnen 

binnen de geometrie. 

 

shipping_inland_source_emissions 

Bevat de emissies (kg/jaar) van iedere binnenvaartbron, zonder beleid en maatregelen. 



 

 

shipping_inland_sources 

De specifieke brondefinities voor binnenvaartbronnen. 

 

shipping_maritime_mooring_area_variations 

Gebiedsmaatregelen (correctie factor) voor de sector aanmerende zeescheepvaart. 

Het gaat om een correctie factor op de emissie welke alleen van toepassing is op bronnen 

binnen de geometrie. 

 

shipping_maritime_mooring_source_emissions 

Bevat de emissies (kg/jaar) van iedere aanmerende zeescheepvaartbron, zonder beleid en 

maatregelen. 

 

shipping_maritime_mooring_sources 

De specifieke brondefinities voor aanmerende zeescheepvaartbronnen. 

 

sites 

Bronverzamelingen. Bij elkaar horende bronnen zijn bijv. voor landbouwbronnen een 

boerderij met stallen, en voor industriebronnen een bedrijf met meerdere schoorstenen. 

Deze bronnen liggen ook geografisch altijd bij elkaar. 

 

source_characteristics_by_sub_source_type 

Voorgedefinieerde OPS kenmerken per sub-brontype. 

Ter ondersteuning bij het definieren van een nieuwe (ontwikkelbehoefte-) bron. 

 

source_growth_variations 

Ontwikkelbehoeftes (bronmaatregelen) per variant. 

Gebruikers kunnen bronnen (met OPS kenmerken) toevoegen in varianten, voor bepaalde 

jaren. 

Deze nieuwe bronnen zullen meegenomen worden in de emissie functies. 

 

source_specified_receptor_depositions 

De resultaten (deposities per stof) per bron van een enkele-bron-berekening op een 

scenario. 

 

source_variations 

Geometrie verplaatsingen (bronmaatregelen) per variant. 

Gebruikers kunnen bronnen verleggen in varianten, voor bepaalde jaren. 

 

sources 

Brondefinities incl. geografisch punt. 

 

substances 

Stoffen  

 

system.constants 

Systeem tabel voor de webapplicatie properties. 

 

system.export_report_queue 

Wachtrij voor de report export  

 

system.export_shape_data_queue 

Wachtrij voor der shape/excel export  

 

system.layers 

Tabel die de geselecteerd kaartlagen van de gebruikers bijhoudt. 

Hierdoor hoeven gebruikers bij het in- en uitloggen dit niet steeds opnieuw in te stellen. 

 

system.wms_layers 

Basis om een volledige WMS laag te kunnen genereren uit de database. Bevat layer naam, 

titel en optioneel een verwijzing naar zoomlevels (zie ook wms_zoom_levels en 

wms_zoom_level_properties). 



 

 

system.wms_rules 

Een WMS laag bevat 1 of meerdere regels/filters. Per filter wordt aangegeven hoe een row 

uit de database (uit een WMS view) die matcht moet worden getekend op de kaart. Per 

zoomlevel, mits gedefinieerd, komen de filters terug met als extra conditie dat ook de 

zoomlevel matcht. Zo worden bijv. de hexagonen per zoomlevel gematcht en getekend 

waardoor deze in grote kunnen verschillen afhankelijk van de opgevraagde zoomlevel. 

 

system.wms_zoom_level_properties 

Bevat een of meerdere zoomlevels die bij een zoomlevelgroep horen (zie 

wms_zoom_levels). Bevat een zoom_level kolom welke matcht met de zoom_level 

kolommen die in bepaalde WMS views terugkomen. 

 

system.wms_zoom_levels 

Een WMS laag bevat optioneel zoomlevels. De groep zoomlevels zijn vaak hetzelfde. Hier 

wordt een groep bijgehouden met bijhorende titel (zie ook wms_zoom_level_properties). 

 

user_defined_receptor_depositions 

De resultaten (deposities per stof) per site van een spin-berekening voor een 

maatgevende punt. 

Vanaf de receptor vormen de bijbehorende sites een ''spin''. 

 

user_defined_receptors 

Maatgevend punt van een gebruiker. Dit is een geselecteerde receptor welke gebruikt 

wordt voor de spin-berekening in een scenario. 

 

users 

Gebruikersaccounts incl. rechten en extends (geometrie) 

 

variants 

Gebruikersvarianten Een variant is een set maatregelen incl. geometrie van het 

rekengebied (veelal N2000 gebied). 

Koppeling met scenarios (voor verschillende datasets) is nu nog 1 op 1. 

 

versions 

Versienummmer voor basisset data Hierdoor is er ondersteuning om verschillende datasets 

gelijktijdig te kunnen gebruiken  

 

years 

De rekenjaren. 

 

 

TYPE 

 

background_receptor_rs 

Result type voor de background_receptor functies in 07-backgrounds. 

 

characterization.ecology_quality_type_type 

Categorising van de kwaliteit van een habitattype (= habitattype categorie) of een 

natura2000 gebied. 

Om de ecologische haalbaarheid van de doelen op een juridisch relevante wijze weer te 

geven, zijn de volgende categorieën opgesteld: 

Categorie 1 Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel dat ISHD niet in gevaar 

komen. 

Binnen deze categorie zijn twee subcategorieën te onderscheiden: 

1a. Wetenschappelijk gezien is redelijkerwijs geen twijfel dat de 

instandhoudingsdoelstellingen niet gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en, indien 

relevant, ook verbetering dan wel uitbreiding plaats gaat vinden. 

1b. Wetenschappelijk gezien is redelijkerwijs geen twijfel dat de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen waarbij behoud is geborgd en een 

toekomstige verbetering /uitbreiding niet onmogelijk is. 

Categorie 2 Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel dat ISHD niet in gevaar komen. 



Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en 

er uitbreiding van de oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats 

zal gaan vinden. 

Deze categorieën zijn toegekend per habitattype, maar ook aan de gebieden als geheel. 

Hierbij is het het meest kritische habitat dat de uiteindelijke gebiedsscore bepaalt. 

Bron: pas.natura2000.nl/files/eindrapport-pas-fase-iii.pdf ----- 

 

characterization.habitat_goal_type 

Doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit van een habitattype =        behoud >        

uitbreiding = (>)    uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties <        

vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype of soort = 

(<)    achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&i

d=n2k65&topic=doelstelling  

 

characterization.habitat_state_type 

Ontwerpstatus (van een habitattype per N2000 gebied). 

 

characterization.landscape_type_type 

Landschapstype (van een N2000 gebied). 

 

characterization.rehabilitation_strategy_type_type 

Beheerstype voor een kenschetsmaatregel (= maatregel categorie). 

 

export_deposition_source_type 

Bron van de deposities voor ''total_deposition'' en ''divided_deposition'': 

resp. receptor_depositions, initial_receptor_depositions_with_global_policies, 

initial_receptor_depositions_with_policies of initial_receptor_depositions. 

 

export_group_by_habitat_type 

Of de export geaggregeerd (GROUP BY) moet worden per habitattype, habitatgebied, of 

niet per habitat. 

 

export_result_info_type 

De soorten data (bouwblokken) welke berekend moeten worden voor de export. 

 

export_scope_type 

Bereik van de export (heel Nederland, provincie, scenario- of N2000-gebied) 

 

natura2000_status_type 

Beschermstatus van een deelgebied van een Natura 2000 gebied. 

- Vogelrichtlijn - Habitatrichtlijn - Beschermd natuurgebied  

 

receptor_rs 

Result type voor de receptor functies in 04-receptors. 

 

site_source_type_rs 

Result type voor de collect spin sites functie in 06-spin. 

 

source_emission_rs 

Result type voor de emissie functies in 03-sources. 

 

source_type_rs 

Result type voor de source type functies in 03-sources. 

 

source_type_type 

Brontype  

 

 

VIEW 

 

average_deposition_reductions_per_habitat_view 

06 Te verwachten gemiddelde depositiedaling per habitattype t.o.v. ''base_year''. 



Open deze view met een ''scenario_id'' en ''base_year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

average_divided_receptor_depositions_view 

02 Verdeling depositie per sector. 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause. 

 

average_economic_desire_per_habitat_view 

09 Gemiddelde ontwikkelbehoefte per habitattype. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

average_economic_growth_desire_per_habitat_view 

10 Gemiddelde ontwikkelruimte en -behoefte per habitattype. 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

average_economic_growth_per_habitat_view 

08 Gemiddelde ontwikkelruimte per habitattype. 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

characterization.avg_divided_initial_scenario_depositions_with_policies_view 

Grafiek 2: Depositie per sector. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.avg_initial_scenario_depositions_with_policies_view 

Grafiek 1: Ontwikkeling stikstofdepositie inclusief maatregelen (mol/ha/jaar). 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.connected_natura2000_areas_view 

Bij elkaar horende natura2000 areas wat betreft kosten. 

Geeft ook de geometrie terug, i.v.m. het pop-up kaartje bij Kaart 1. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.divided_economic_desire_scenario_view 

Grafiek 3: Ontwikkelbehoefte <jaar> per sector. 

Tevens voor enkele sectoren de bijdrage van prioritaire projecten (suffix _pp). 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.extend_of_nearest_natura2000_areas_view 

Toont per scenario de extend van de 3 dichtsbijzijnde natura2000 gebieden. Nodig voordat 

Kaart 1 wordt aangeroepen. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.habitat_type_states_per_natura2000_area_view 

Bepaalt per habitattype de categorie en N2000-doelstelling (habitat type properties), en 

maatregelen met maatregelcategorieen (rehabilitation strategies). De unieke 

maatregelcategorieen worden teruggegeven als kommagescheiden tekst. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.habitat_types_count_receptors_per_class_view 

In scenario voorkomende habitatgebieden, gesorteerd naar stikstofoverbelasting. 

Geeft de distributie van de class per habitat type weer (tellen aantal receptoren). 

Wordt in habitat_types_with_vulnerability_ex_view gekoppeld aan 

habitat_types_with_vulnerability_view. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

characterization.habitat_types_order_by_vulnerability_full_view 

Tabel 2: In scenario voorkomende habitatgebieden, gesorteerd naar stikstofoverbelasting. 

Uitbreiding op habitat_types_with_vulnerability_view_ex met habitattype informatie. 



Open deze view met een ''scenario_id'', ''base_year'' en ''extra_year'' WHERE-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

characterization.habitat_types_with_vulnerability_ex_view 

In scenario voorkomende habitatgebieden met stikstofoverbelasting. 

Uitbreiding op habitat_types_with_vulnerability_view, welke eigenschap kolommen 

(class_distribution) 

voor een ander jaar kan toevoegen. 

Open deze view met een ''scenario_id'', ''base_year'' en ''extra_year'' WHERE-clause. 

 

characterization.habitat_types_with_vulnerability_view 

In scenario voorkomende habitatgebieden met stikstofoverbelasting. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

characterization.natura2000_area_general_info_view 

Algemene informatie over een N2000 (deel)gebied. 

In de UI wordt deze informatie getoond onder het tabje/popupje "Algemeen". 

Voorbeeld WHERE-clause bij aanroep view: 

.. WHERE ST_Intersects(ST_SetSRID(ST_Point(218928, 486793),28992), geometry) 

 

characterization.rehabilitation_strategy_and_costs_view 

Tabel 3: Maatregelen en kosten  

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.rehabilitation_strategy_costs_and_area_expand_view 

Grafiek 4: Kosten per jaar en ha verwerving per beheerplanperiode, zonder basisbeheer. 

(Alle kosten omgerekend in kosten/jaar. Verwerving in bpp2 is totaal voor bpp2 en bpp3.) 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.scenario_characteristics_view 

Tabel 1: kencijfers gebied met scope <year>. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

characterization.wms_delta_economic_growth_desire_class_scenario_view 

Kaart 5: Confrontatie ontwikkelruimte en -behoefte. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.wms_interpolated_deviation_from_critical_depositions_view 

Kaart 2: Stikstofoverbelasting <jaar> ten opzichte van het meest N-gevoelige habitattype 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

characterization.wms_natura2000_areas_order_by_distance_view 

Kaart 1: Ligging gebied Toont per scenario alle natura2000 gebieden gesorteerd op afstand 

(km) 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause en een LIMIT-clause. 

See Also: KenschetsViews.docx  

 

critical_deposition_deviation_per_habitat_per_receptor_view 

Afstand tot de KDW per habitattype per receptor. Gebruikt initiele deposities met policies, 

dus staat los van scenarios. 

Geeft ook een overlappingsfactor terug. 

Open deze view met een ''receptor_id'', ''version_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

delta_economic_growth_desire_class_view 

Ruimtelijke confrontatie ontwikkelruimte met -behoefte, als classificatie (-1,0,1) 

Open deze view met een ''version_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

deviation_from_critical_depositions_per_habitat_view 

03 Afstand tot de KDW per habitattype. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 



 

 

deviation_from_critical_depositions_surface_based_view 

81 Totale habitat oppervlakte per KDW overschrijding-factor (afgerond op 1 decimaal) 

Afstand tot de KDW naar oppervlakte, weergegeven als factor die geaggregeerd is met 1 

decimaal. 

Factor 0.0 is precies de KDW, verder kan hij negatief of positief zijn, bv. 1.0 is dan 

overschrijding van 1x de KDW en -0.5 zit de helft onder de KDW. 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

distribution_habitats_surface_view 

04 Verdeling van habitattypen over N2000 gebied. 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

divided_initial_receptor_depositions_view 

Voegt de depositie van de statische sectoren (GDN) en de initiele depositie van de 

dynamische sectoren (vaststaand beleid) samen. 

De statische deposities worden van achtergronden aan receptoren gekoppeld m.b.v. de 

koppeltabel "receptors_to_backgrounds". 

Aangezien het hier gaat om vaststaand beleid gaat hoeft de landbouwdepositie en de 

mestaanwending uit de achtergronddepositie tabel NIET gecorrigeerd te worden. 

 

divided_initial_receptor_depositions_with_global_policies_view 

Voegt de depositie van de statische sectoren (GDN) en de initiele depositie van de 

dynamische sectoren (rijksbeleid) samen. 

De statische deposities worden van achtergronden aan receptoren gekoppeld m.b.v. de 

koppeltabel "receptors_to_backgrounds". 

Aangezien het hier gaat om rijksbeleid gaat moet de landbouwdepositie en de 

mestaanwending uit de achtergronddepositie tabel gecorrigeerd worden. Dit gebeurt 

m.b.v. de tabel "divided_receptor_deposition_corrections". 

 

divided_initial_receptor_depositions_with_policies_view 

Voegt de depositie van de statische sectoren (GDN) en de initiele depositie van de 

dynamische sectoren (provinciaal beleid) samen. 

De statische deposities worden van achtergronden aan receptoren gekoppeld m.b.v. de 

koppeltabel "receptors_to_backgrounds". 

Aangezien het hier gaat om provinciaal beleid gaat moet de landbouwdepositie en de 

mestaanwending uit de achtergronddepositie tabel gecorrigeerd worden. Dit gebeurt 

m.b.v. de tabel "divided_receptor_deposition_corrections". 

 

divided_receptor_depositions_view 

Voegt de depositie van de statische sectoren (GDN) en de berekende depositie van de 

dynamische sectoren (scenario) samen. 

De statische deposities worden van achtergronden aan receptoren gekoppeld m.b.v. de 

koppeltabel "receptors_to_backgrounds". 

Aangezien we naar provinciaal beleid rekenen moet de landbouwdepositie en de 

mestaanwending uit de achtergronddepositie tabel gecorrigeerd worden. Dit gebeurt 

m.b.v. de tabel "divided_receptor_deposition_corrections". 

 

farm_site_geometry_view 

Geeft van alle landbouwbronnen op een site het zwaartepunt terug. 

 

farm_source_emissions_view 

De emissies (kg/jaar) van iedere landbouwbron, uitgerekend zonder beleid en 

maatregelen. 

O.a. gebruikt om de tabel farm_source_emissions_cached te vullen. 

 

greenhouse_site_geometry_view 

Geeft van alle glastuinbouwbronnen op een site het zwaartepunt terug. 

 

habitat_areas_with_habitat_type_properties_view 



Aanvulling op habitat_areas met habitat eigenschappen van de habitat gebieden waar het 

over gaat. 

 

habitat_types_all_view 

Toont alle habitat types in de database. Er wordt geen controle gedaan op land, provincie 

en natura2000 gebied grenzen. Ook wordt geen rekening gehouden met habitat gebieden. 

Open deze view zonder WHERE-clause. 

 

habitat_types_in_natura2000_area_view 

Toont all habitat types die voorkomen in een natura2000 gebied. Het gaat hier om de 

habitat typen in habitat gebieden die binnen het natura2000 gebied liggen. 

Open deze view met een ''natura2000_area_id'' WHERE-clause. 

 

habitat_types_in_province_view 

Toont all habitat types die voorkomen in de provincie. Het gaat hier om de habitat typen in 

habitat gebieden die binnen de provincie grens liggen EN in een natura 2000 gebied. 

Open deze view met een ''jurisdiction_id'' WHERE-clause. 

 

habitat_types_in_scenario_view 

Toont all habitat types die voorkomen in een scenario. Het gaat hier om de habitat typen 

in habitat gebieden binnen de grenzen van de variant(en) van het scenario. 

Open deze view met een ''scenario_id'' WHERE-clause. 

 

industry_site_geometry_view 

Geeft van alle industriebronnen op een site het zwaartepunt terug. 

 

intermediate_divided_receptor_depositions_view 

Na het einde van een rekenslag wordt de berekende deposities per receptor in een kolom 

per sector opgeslagen (i.p.v. per rij per sector). 

Hij vormt de losse receptor_depositions tabel dus om naar een divided tabel 

(intermediate_divided_receptor_depositions_cached). 

 

natura2000_areas_by_province_view 

Geeft per N2000 gebied de provincie(s) waar het gebied in valt. 

 

receptor_deposition_reductions_view 

Toont het verschil tussen de berekende deposities en de initiele deposities van twee jaren. 

base_year is altijd lager dan year. 

Open deze view met een ''scenario_id'', ''base_year'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

receptor_economic_growth_composition_desire_view 

Ontwikkelruimte (opbouw) en ontwikkelbehoefte voor iedere receptor. 

Gebruik met ''receptor_id'', ''version_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

receptor_economic_growths_view 

De ontwikkelruimte per receptor per jaar. Simpele optelsom van de statische tabel 

receptor_economic_growths_composition (opbouw ontwikkelruimte). 

 

scenario_natura2000_directive_areas_view 

Geeft.de N2000-gebiedsstatus(sen) per scenario  

 

scenario_to_natura2000_area_view 

Koppelt een scenario aan een officieel N2000 id. 

 

setup.build_assigned_habitat_areas_view 

View om de assigned_habitat_areas tabel te vullen. 

 

setup.build_background_farm_deposition_corrections_view 

View om de background_farm_deposition_corrections tabel te vullen. 

 

setup.build_background_fertilize_deposition_policy_corrections_view 

View om de background_fertilize_deposition_policy_corrections tabel te vullen. 

 



setup.build_background_greenhouse_deposition_corrections_view 

View om de background_greenhouse_deposition_corrections tabel te vullen. 

 

setup.build_background_industry_deposition_corrections_view 

View om de background_industry_deposition_corrections tabel te vullen. 

 

setup.build_background_shipping_inland_deposition_corrections_view 

View om de background_shipping_inland_deposition_corrections tabel te vullen. 

 

setup.build_background_shipping_maritime_mooring_deposition_corrections_vi

ew 

View om de background_shipping_maritime_mooring_deposition_corrections tabel te 

vullen. 

 

setup.build_divided_background_depositions_view 

View om de divided_background_depositions tabel te vullen. 

 

setup.build_divided_initial_receptor_depositions_view 

View om de divided_initial_receptor_depositions tabel te vullen. 

 

setup.build_divided_initial_receptor_depositions_with_global_policies_view 

View om de divided_initial_receptor_depositions_with_global_policies tabel te vullen. 

 

setup.build_divided_initial_receptor_depositions_with_policies_view 

View om de divided_initial_receptor_depositions_with_policies tabel te vullen. 

 

setup.build_divided_receptor_deposition_corrections_view 

View om de divided_receptor_deposition_corrections tabel te vullen. 

 

setup.build_initial_receptor_deposition_reductions_view 

View om de initial_receptor_deposition_reductions tabel te vullen. 

 

setup.build_natura2000_areas_geometry_of_interest_view 

View om de natura2000_areas_geometry_of_interest tabel te vullen. 

 

setup.build_natura2000_areas_with_buffers_view 

View om de natura2000_areas_with_buffers tabel te vullen. 

 

setup.build_receptor_critical_depositions_assigned_habitat_areas_view 

View om de receptor_critical_depositions_assigned_habitat_areas tabel te vullen. 

 

setup.build_receptor_critical_depositions_view 

View om de receptor_critical_depositions tabel te vullen. 

 

setup.build_receptor_worst_ecology_quality_view 

View om de receptor_worst_ecology_quality tabel te vullen. 

 

setup.build_receptors_to_backgrounds_view 

View om de receptors_to_backgrounds tabel te vullen. 

 

shipping_inland_site_geometry_view 

Geeft van alle binnenvaartbronnen op een site het zwaartepunt terug. 

 

shipping_maritime_mooring_site_geometry_view 

Geeft van alle aanmerende zeescheepvaartbronnen op een site het zwaartepunt terug. 

 

site_source_relations_view 

Retourneert een lijst met alle sites en de daarbij behorende bronnen. 

 

source_emissions_view 

Verzamelt emissies en geometrie voor alle bronnen. 

 

total_initial_receptor_depositions_view 



Berekent voor iedere receptor en jaar de totale depositie naar vaststaand beleid (som van 

de sectoren). 

total_initial_receptor_depositions_with_global_policies_view 

Berekent voor iedere receptor en jaar de totale depositie naar rijksbeleid (som van de 

sectoren). 

 

total_initial_receptor_depositions_with_policies_view 

Berekent voor iedere receptor en jaar de totale depositie naar provinciaal beleid (som van 

de sectoren). 

 

total_receptor_depositions_view 

Berekent voor ieder scenario, receptor en jaar de totale depositie (som van de sectoren). 

 

total_receptor_economic_desires_view 

Berekent voor iedere receptor en jaar de totale ontwikkelbehoefte (som van de sectoren). 

 

user_defined_receptor_depositions_view 

Geeft per scenario van de doorgerekende sites het maatgevende receptorpunt en het 

zwaartepunt van de bronnen terug, 

plus de totale depositiebijdrage op dat maatgevende punt. Gebruikt voor de spin. 

 

wms_background_depositions_dune_areas_corrections_view 

WMS visualisatie van background_depositions_dune_areas_corrections. 

 

wms_background_depositions_view 

WMS visualisatie van background_depositions. 

 

wms_defence_areas_view 

WMS visualisatie van defence_areas. 

 

wms_delta_economic_growth_desire_class_scenario_view 

11 Ruimtelijke confrontatie ontwikkelruimte met -behoefte, als classificatie (-1,0,1) 

Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

wms_delta_economic_growth_desire_class_view 

WMS visualisatie van de potentiele ontwikkelruimte minus ontwikkelbehoefte, als 

classificatie (-1,0,1). 

Open deze view met een ''version_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

wms_deviation_from_critical_depositions_view 

WMS visualisatie van de afstand tot de KDW. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

wms_divided_initial_receptor_depositions_view 

WMS visualisatie van divided_initial_receptor_depositions_view. 

 

wms_divided_initial_receptor_depositions_with_policies_view 

WMS visualisatie van divided_initial_receptor_depositions_with_policies_view. 

 

wms_divided_receptor_depositions_view 

WMS visualisatie van divided_receptor_depositions_view. 

 

wms_economic_desire_projects_view 

Ontwikkelbehoefte projecten. Lijn en puntdata van toekomstige projecten. 

Wordt gebruikt voor de visualisatie (WMS). 

 

wms_economic_desire_view 

WMS visualisatie van de totale ontwikkelbehoefte. 

Open deze view met een ''version_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

wms_economic_growth_scenario_view 

07 Ontwikkelruimte. 



Open deze view met een ''scenario_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

wms_economic_growth_view 

WMS visualisatie van de potentiele ontwikkelruimte. 

Open deze view met een ''version_id'' en ''year'' WHERE-clause. 

 

wms_farm_source_emissions_view 

Emissies (zonder beleid en maatregelen) per landbouwbron, inclusief geometrie van die 

bron. 

Wordt gebruikt voor de visualisatie (WMS). 

 

wms_greenhouse_source_emissions_view 

Emissies (zonder beleid en maatregelen) per glastuinbouwbron, inclusief geometrie van die 

bron. 

Wordt gebruikt voor de visualisatie (WMS). 

 

wms_initial_receptor_deposition_reductions_view 

WMS visualisatie van initial_receptor_deposition_reductions. 

 

wms_natura2000_directive_areas_with_name_view 

Aanvulling op natura2000_directive_areas met naam en nummer van de N2000 gebieden 

waar het over gaat. 

 

wms_non_aggregated_industry_source_emissions_view 

Emissies (zonder beleid en maatregelen) per industriebron, inclusief geometrie van die 

bron. Alle 5x5 km (geaggregeerde) bronnen worden er uit gefilterd. 

Wordt gebruikt voor de visualisatie (WMS). 

 

wms_receptor_deposition_reductions_view 

05 Te verwachten depositiedaling t.o.v. ''base_year''. 

Open deze view met een ''scenario_id'', ''base_year'' en ''year'' WHERE-clause. 

See Also: RapportageViews.docx  

 

wms_shipping_inland_source_emissions_view 

Emissies (zonder beleid en maatregelen) per binnenvaartbron, inclusief geometrie van die 

bron.Wordt gebruikt voor de visualisatie (WMS). 

 

wms_shipping_maritime_mooring_source_emissions_view 

Emissies (zonder beleid en maatregelen) per aanmerende zeescheepvaartbron, inclusief 

geometrie van die bron. Wordt gebruikt voor de visualisatie (WMS). 

 

wms_source_specified_receptor_depositions_view 

WMS visualisatie van source_specified_receptor_depositions. 

Geeft per scenario van de doorgerekende sites het maatgevende receptorpunt en de totale 

depositiebijdrage op dat maatgevende punt voor alle doorgerekende sites. Gebruikt voor 

de spin. 

 

wms_total_initial_receptor_depositions_view 

WMS visualisatie van total_initial_receptor_depositions_view. 

 

wms_total_initial_receptor_depositions_with_global_policies_view 

WMS visualisatie van total_initial_receptor_depositions_with_global_policies_view. 

 

wms_total_initial_receptor_depositions_with_policies_view 

WMS visualisatie van total_initial_receptor_depositions_with_policies_view. 

 

wms_total_receptor_depositions_view 

WMS visualisatie van total_receptor_depositions_view. 

 

wms_user_defined_receptor_deposition_lines_view 

WMS visualisatie van user_defined_receptor_depositions_view als lijn van maatgevende 

receptor naar bron. 

 



wms_user_defined_receptor_deposition_points_view 

WMS visualisatie van user_defined_receptor_depositions_view. 



Bijlage 20 Toelichting gebruikersfuncties AERIUS 
 
AERIUS kent meerdere gebruikersfuncties. In deze bijlage wordt ingegaan op de technische 
achtergrond van deze functies.  

B20.1 Toelichting bovenbalk 

 
Afbeelding B20.1: Schema informatiebalk 
 
Binnen AERIUS kan op een bepaald zoomniveau (Maximaal 4 verschillende ) worden geklikt op de 
zichtbare hexagonen. Er wordt dan een balk bovenaan het scherm zichtbaar met daaronder vijf 
(niet zichtbare) tabbladen. Bij het klikken op één van deze tabbladen wordt de extra informatie 
hiervan zichtbaar (zie afbeelding B21.1). Onderstaand worden de informatiebalk en de tabbladen 
verder besproken.  

B20.1.1  Overzicht 

 
Afbeelding B20.2: Depositieverdeling 
 
De balk in afbeelding B21.2 geeft de verdeling van de depositie in een bepaald jaar voor een 
bepaald scenario weer. In de legenda, die via de tab Sectoren kan worden opgevraagd, staan de 
gebruikte kleuren toegelicht. In bovenstaand voorbeeld komen de grootste depositiebijdragen uit 
de achtergrond (rood) en het buitenland (turqoise). In de resultaten die in deze balk worden 
weergegeven, is de berekende depositie per sector zoals opgenomen in de tabel divided receptor 

depositions (zie bijlage 20). Het scenario die weergegeven wordt is het basisscenario inclusief 
vaststaand en aanvullend rijksbeleid. 
 
De achtergrond bestaat uit de niet specifieke genoemde sectoren, de bijdrage van de genoemde 
sectoren buiten de rekenafstand en de correcties (zoals duinengatcorrectie en dubbeltelling). 



B20.1.2 Algemeen 

 
Afbeelding B20.3: Algemene informatie 
 
Onder de knop algemeen is algemene informatie te vinden over de receptor. Zoals in welk N2000 
gebied de receptor ligt en het receptornummer, maar ook de PAS categorie, landschap, 
oppervlakte, bescherming en status van het gebied.  

B20.1.3 Habitat 

 
Afbeelding B20.4: Habitat informatie  
 
Wanneer één of meerdere habitattypen in de hexagoon liggen, is de tab Habitat zichtbaar anders is 
de tab grijs. Per habitattype staat voor een bepaald jaartal gegeven wat de code is, de kritische 
depositiewaarde, een indicatie hoe goed het gaat met het habitattype ten opzichte van de 
depositie, welk percentage van het gebied hiermee begroeid is en een omschrijving van het type. 
Om een indicatie te geven over hoe goed het gaat met een gebied, zijn er vier categorieën 
gedefinieerd: 

- De depositie levert geen probleem op voor het habitat (70 mol onder de KDW): 
- De depositie is in evenwicht, geen overbelasting dus geen verslechtering  (tussen 70 mol 

onder en boven de KDW); 
- De depositie is hoger dan de KWD en er is sprake van een matige  overbelasting, waarbij 

verslechtering te verwachten is (tussen 70 mol en 2x KDW); 
- De depositie is veel hoger dan de KDW en er is een sterke overbelasting met kans op 

verdwijning van de habitat (> 2x KDW). 
Meer informatie is te vinden in bijlage 13. 

B20.1.4 Samenstelling/Rekenregels 

De vier categorieën zijn een classificatie naar de afstand van de totale berekende depositie (total 

receptor depositions) tot de kritische depositiewaarde (KDW) (critical receptor depositions). Beide 
waardes samen geven het classificatienummer. Intern wordt gerekend met een “∆depositie” 
oftewel de afstand tussen de totale depositie en haar KDW. Naar de gebruiker toe wordt 
weergegeven in welk bereik de totale depositie zit. 
 
“∆depositie” = totale depositie – kritische depositie waarde 



 
Tabel B20.1: Categorieën depositie 

Classificatie Betekenis “∆depositie” in bereik: Totale depositie in bereik: 

-1 geen stikstof probleem -KDW … -70 0 … KDW -70 
0 evenwicht -70 … 70 KDW -70 … KDW + 70 
1 matige overbelasting 70 … KDW KDW + 70 … 2 x KDW 
2 sterke overbelasting >= KDW >= 2 x KDW 

 
Het percentage van het gebied dat begroeid is met deze 
habitat, is de totale oppervlakte van de habitat binnen 
de hexagoon gedeeld door de oppervlakte van de 
hexagoon. Omdat sommige habitattypen door elkaar 
kunnen groeien, kan het percentage opgeteld groter dan 
100% worden. 
In het plaatje hiernaast is het habitattype 
Blauwgraslanden rood gekleurd en het type Overgangs- 
en trilvenen (trilvenen) bruin/oranje. Dit laatste type is 
over het eerste heen getekend. De gehele hexagoon is 
dus begroeid met Blauwgraslanden en alles behalve het 
rode stuk met Overgangs- en trilvenen (trilvenen). 
 

B20.1.5 Depositie 

 
Afbeelding B.20.5: Depositie-informatie 
 
Onder de tab Depositie staat voor een aantal jaren wat het effect is van verschillende maatregelen 
in beleid op de stikstofdepositie. Het aanvullend beleid is van boven naar beneden steeds strikter. 

Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 3. 
 

 Samenstelling/Rekenregels 

Van iedere receptor wordt voor ieder jaar de berekende depositie opgevraagd voor “vaststaand 
beleid” (divided_initial_receptor_depositions_view), “aanvullend beleid, rijksbeleid” 
(divided_initial_receptor_depositions_with_global_policies_view),  “aanvullend beleid, rijks- en 
provinciaalbeleid” (divided_initial_receptor_depositions_with_policies_view) en “uw scenario”  
(divided_ receptor_depositions_view). De berekening van de depositie is te vinden in paragraaf 
10.4.1.2. 



B20.1.6 Sectoren 

 
Afbeelding B20.6: Sectorinformatie 
 
Onder de tab Sectoren is de stikstofdepositie per sector per jaar te zien van het meest strikte 
scenario. De bovenbalk geeft de balk weer van het geselecteerde jaar. 
 

 Samenstelling/Rekenregels 

Van iedere receptor wordt voor ieder jaar de berekende depositie per sector opgevraagd (divided 

receptor depositions). De berekening van de depositie is te vinden in paragraaf 10.4.1.2. 



B20.1.7 Economie 

 

Afbeelding B20.7: Economische informatie 
 

Onder de tab Ontwikkelingsruimte is te zien hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in een gebied, 
hoeveel ontwikkelbehoefte er is en wat het verschil hiertussen is. Meer informatie is te vinden in 
paragraaf 7.2. Soms gebeurt het dat er voor een bepaalde sector een negatieve ontwikkelbehoefte 
is. Dit houdt in dat de depositie van deze sector zal afnemen. In AERIUS is er voor gekozen om dit 
als een (negatieve) behoefte weer te geven. Bij het berekenen van het verschil tussen 
ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte wordt dit getal bij de ontwikkelingsruimte opgeteld, 
zoals ook te zien is in afbeelding B20.. 
 

 Samenstelling/Rekenregels 

Van iedere receptor wordt voor ieder jaar de ontwikkelingsruimte opgevraagd (receptor 

economicgrowth). Daarnaast wordt voor iedere receptor de ontwikkelbehoefte per sector 
opgevraagd (divided receptor economicdesire). 

B20.2 Aan het werk 

Deze paragraaf bespreekt hoe er met AERIUS gewerkt kan worden. Er wordt uitgelegd hoe 
scenario’s in het algemeen werken en er worden zes veel gebruikte use cases besproken die met 
AERIUS gedaan kunnen worden. Dit zijn de zogenaamde “Spin” in paragraaf 10.3.2, een enkele 
bron doorrekenen in paragraaf 10.3.3, een scenario met extra maatregelen in paragraaf 10.3.4, 
een scenario met extra ontwikkelingen in paragraaf 10.3.5, de standaardrapportage in paragraaf 
10.3.6 en de kenschets in paragraaf 10.3.7. Verder biedt paragraaf 10.3.6 de technische 
randvoorwaarden voor het exporteren van resultaten. 

 

 

 

 



B20.2.1 Scenario’s algemeen 

 
De scenario’s zijn het middel 
van de gebruiker om zelf 
invloed uit te kunnen oefenen 
binnen AERIUS op 
ontwikkelingen in de 
toekomst. Zo kunnen 
maatregelen worden 
toegevoegd waardoor 
bepaalde bedrijven een 
verminderde uitstoot hebben 
of ontwikkelbehoeften worden 
toegevoegd waarbij nieuwe 
bronnen extra stikstofemissie 
veroorzaken. Meer informatie 
is te vinden in paragraaf 3.4. 
De eerste stap die gemaakt 
wordt bij het maken van een 
scenario, is het aanmaken 
van een soort “lege bak” met 
een naam. Deze bak is 
gekoppeld aan een gebruiker. 
De volgende stap die gemaakt 
wordt is het kiezen van een 
gebied voor het scenario. 
Wanneer een gebied gekozen 
is, wordt dit gebied boven op 
de bak geplaatst. De bak zelf 
wordt nu gevuld met alle 
bronnen die invloed hebben 
op het gebied. Voor industrie 
zijn dit bronnen binnen een 
straal van 50 km, voor 
glastuinbouw binnen een 
straal van 25 km, voor 
landbouw binnen een straal 
van 10 km, en voor wegen 
zijn dit bronnen binnen een 
straal van 5 km. Meer 
informatie is te vinden in 
paragraaf 5.3. Vervolgens 
kunnen eventueel te nemen 
maatregelen of 
ontwikkelbehoeften toegevoegd worden. Daarna kunnen de 
effecten van deze maatregelen en/of ontwikkelbehoeften 
worden bekeken nadat ze zijn doorgerekend. 

B20.2.2 Spin 

Een handig overzicht om te zien waar depositie vandaan komt 
voor een bepaalde receptor is door middel van de “spin”. De 
spin laat van de veertig locaties die het meest effect hebben 
op de depositie (dit kunnen dus meer dan veertig bronnen 
zijn, als er boerderijen met meerdere stallen bij zitten) zien in 
hoeverre ze invloed hebben op de depositie op een bepaalde 
receptor. Dit kan zowel handig zijn voor de huidige situatie 
als na het doorvoeren van maatregelen en/of 
ontwikkelbehoeften. 
 
 
Huidige situatie 



De spin in de huidige situatie geeft een beeld van de locaties die veel invloed op een receptor 
hebben. Dit geeft een indicatie waar maatregelen getroffen zouden kunnen worden. 
 
Situatie na doorvoeren maatregelen en/of ontwikkelbehoeften 

Ook na het doorvoeren van maatregelen en/of ontwikkelbehoeften kan het handig zijn om te zien 
welke bronnen veel invloed hebben op bepaalde receptoren. 
 

Rekenregels 

Voor het bepalen van de veertig locaties die het meeste effect hebben op de receptor wordt voor 
alle locaties binnen de desbetreffende straal een inschatting gemaakt hoeveel depositie ze leveren 
aan de receptor. De inschatting wordt gemaakt met behulp van een benadering van de afstand-
vervalcurve voor ammoniak en stikstofoxide. De benadering is respectievelijk: 
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Voor elke bron wordt uitgerekend wat de depositie is 
op de receptor volgens bovenstaande formules, 
vervolgens worden de bronnen per locatie bij elkaar 
opgeteld om tot de depositie per locatie te komen. De 
veertig locaties met de grootste depositie worden 
gebruikt voor de rest van de berekening. 
Van elk van deze veertig locaties worden alle bronnen 
opgehaald. Met deze bronnen als input wordt berekend 
hoeveel depositie deze locatie levert aan de receptor 
middels de rekenregels zoals beschreven in paragraaf 
10.4.1. Vervolgens wordt de depositie van deze locatie 
gedeeld door de totale depositie op de receptor om zo 
tot een depositiepercentage per locatie te komen. 

B20.2.3 Enkele bron doorrekenen 

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de plekken van 
een scenario waar een bepaalde bron invloed op heeft, 
kan het effect op alle receptoren van het scenario van 
alleen deze bron uitgerekend worden. 
Het doorrekenen van een enkele bron kan zowel 
gedaan worden vóór als na het doorvoeren van 
maatregelen. 
 

Rekenregels 

Met de enkele bron als input wordt berekend hoeveel 
emissie deze veroorzaakt met behulp van de 
rekenregels zoals beschreven in paragraaf 10.4.1. Vervolgens wordt de emissie, in combinatie met 
de locatie, extra data van de bron en de locatie van de receptoren als input in OPS gestopt. OPS is 
een rekenprogramma om de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht te simuleren. 
Hieruit volgt de depositie aan de receptoren van het scenario. 



B20.2.4 Scenario met extra maatregelen 

 
In een scenario kunnen maatregelen worden 
doorgevoerd om te kijken naar bijvoorbeeld de 
confrontatie tussen gebruik en natuurbehoud, 
herstelstrategieën en extra te nemen maatregelen. Er 
zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen 
worden om de stikstofdepositie te verminderen bij 
bepaalde scenario’s. Dit zijn maatregelen voor 
industrie, landbouw en glastuinbouw. Voor landbouw 
zijn dit de volgende: 
• Binnen een bepaald gebied een emissieplafond 

instellen; 
• Binnen een bepaald gebied de dieraantallen 

veranderen; 
• Een bron verplaatsen. 
Voor industrie en glastuinbouw kunnen deze 
maatregelen getroffen worden: 
• Binnen een bepaald gebied een emissiereductie 

instellen, 
• Een bron verplaatsen. 
In een scenario kunnen één of meer maatregelen 
getroffen worden. 
 

Rekenregels 

Om rekening te houden met dubbeltellingen worden dynamische bronnen uit de 
achtergrondconcentratie genomen zoals beschreven in paragraaf 10.4.1.3. Meer informatie is te 
vinden in paragraaf 4.1. Van alle dynamische bronnen die effect hebben op de receptoren wordt de 
emissie berekend zoals beschreven in paragraaf 
10.4.1.1. Met deze emissie wordt de depositie 
berekend zoals beschreven in paragraaf 10.4.1.2. 
Samen met de depositie van de statische bronnen 
geeft dit de nieuwe depositie op de receptoren van het 
scenario. 

B20.2.5 Scenario met extra ontwikkelingen 

 
In een scenario kunnen ontwikkelingen doorgevoerd 
worden om te kijken naar bijvoorbeeld de confrontatie 
tussen gebruik en natuurbehoud en een beeld te 
krijgen van het gebruik in relatie tot natuurdoelen. Er 
zijn twee typen ontwikkelingen die doorgevoerd 
kunnen worden: projecten of objecten. Projecten zijn 
nieuwe gebieden die toegewezen worden aan 
bijvoorbeeld woningen of industriegebieden. Objecten 
zijn nieuwe bronnen die geplaatst worden. Voor beide 
typen ontwikkeling moeten bepaalde waarden door de 
gebruiker ingevuld worden en worden bepaalde 
kengetallen gebruikt. 
 
Projecten 

Er zijn vijf verschillende typen projecten die 
toegevoegd kunnen worden: Woningen, Infrastructuur, 
Bedrijventerrein, Kantoren en Glastuinbouw. 
 



Tabel B20.2: Projecten 

Kenmerken Woningen: Infrastructuur: Bedrijventerrein: Kantoren
: 

Glastuinbouw
: 

Omvang Invoer 
(aantal) 

Invoer 
(voertuigen/et
maal) 

Invoer (hectare) Invoer 
(hectare) 

Invoer 
(hectare) 

Vanaf jaar Invoer 
(jaar) 

Invoer (jaar) Invoer (jaar) Invoer 
(jaar) 

Invoer (jaar) 

Emissie Invoer 
(NOx) 

Invoer (NOx) Invoer (NOx) Invoer 
(NOx) 

Invoer (NOx) 

 
Daar waar 'Invoer' staat in tabel 9, moet dit ingevoerd worden door de gebruiker. 
 

B20.2.6 Objecten 
Er zijn drie verschillende typen objecten die toegevoegd kunnen worden: Industrie, Landbouw en 
Glastuinbouw. 
 
Tabel B10.3: Objecten 

Kenmerken Industrie: Landbouw: Glastuinbouw: 

Diameter Invoer (m) 0 Invoer (m) 
Hoogte Invoer (m) 5 Invoer (m) 
Warmte capaciteit Invoer (MW) 0 Invoer (MW) 
Spreiding Invoer (m) 2.5 Invoer (m) 
Vanaf jaar Invoer (jaar) Invoer (jaar) Invoer (jaar) 
Emissie Invoer (NOx) Invoer (NH3) Invoer (NOx) 
Temp. schommelingen 1 4 1 

 
Daar waar 'invoer' staat in tabel 10, moet dit ingevoerd worden door de gebruiker. De ingevulde 
getallen zijn de waarden die vast staan in AERIUS. 
 

Rekenregels 

Omrekening te houden met dubbeltellingen worden dynamische bronnen uit de 
achtergrondconcentratie genomen zoals beschreven in paragraaf 10.4.1.3. Meer informatie is te 
vinden in paragraaf 5.3. Van alle dynamische bronnen en de toegevoegde ontwikkelingen die effect 
hebben op de receptoren wordt de emissie berekend zoals beschreven in paragraaf 10.4.1.1. Met 
deze emissie wordt de depositie berekend zoals beschreven in paragraaf 10.4.1.2. Samen met de 
depositie van de statische bronnen geeft dit de nieuwe depositie op de receptoren van het 
scenario. 

B20.2.7 Standaardrapportage 

De standaardrapportage geeft inzicht in de depositiesituatie die ontstaat bij een doorgerekend 
scenario. Naast figuur 0, de overzichtskaart, geven de geëxporteerde figuren de volgende 
informatie weer: 
1. Verschilkaart met de afstand stikstofdepositie tot de KDW; 
2. Staafdiagram met de stikstofdepositie uitgesplitst naar bijdrage per sector; 
3. Staafdiagram met de afstand stikstofdepositie tot de KDW per habitattype per doorgerekend 

jaar; 
4. Cirkeldiagram met het oppervlakteaandeel van alle habitattypen op N2000-gebiedsniveau; 
5. Kaart met de verwachte depositiedaling ten opzichte van 2010 voor ieder doorgerekend jaar; 
6. Staafdiagram met de depositiedaling per habitattype ten opzichte van 2010 voor ieder 

doorgerekend jaar; 
7. Kaart met potentiële ontwikkelingsruimte ten opzichte van 2010 voor ieder doorgerekend jaar; 
8. Staafdiagram met de gemiddelde potentiële ontwikkelingsruimte per habitattype per jaar; 
9. Ontwikkelbehoefte per habitattype onderverdeeld naar sectoren voor ieder doorgerekend jaar; 
10. Confrontatie van de gemiddelde ontwikkelingsruimte met -behoefte per habitattype; 
11. Ruimtelijke confrontatie van de ontwikkelingsruimte met -behoefte voor ieder doorgerekend 

jaar. 
De uitleg over welke data uit de database gebruikt worden voor de standaardrapportage is te 
vinden in AERIUS standaardrapportage: database-views. 



B20.2.8 Kenschets 

De kenschets is een enkele pagina met kaarten, grafieken en tabellen, om in één oogopslag een 
overzicht te krijgen van de status van een N2000 gebied. Denk hierbij aan ecologie, economie, 
maatregelen en kosten. 
De uitleg over welke data uit de database gebruikt worden voor de kenschets is te vinden in de 
bijlage van de kenschets . 

B20.3 Database en rekenkern 

B20.3.1 Rekenkern 

Deze paragraaf beschrijft een aantal verschillende algoritmes zoals ze zijn geïmplementeerd in 
AERIUS. De twee belangrijkste berekeningen zijn de emissieberekeningen en de 
depositieberekeningen. De emissieberekeningen worden per bron zelf gedaan in AERIUS, de 
depositieberekeningen worden uitbesteed aan OPS. Deze paragraaf wordt afgesloten met uitleg 
van de opbouw van de database in paragraaf 10.4.2, de rekenkern in paragraaf 10.4.1 en de opzet 
op de server in paragraaf 10.4.2. 
 
Emissieberekening 

Voor de emissieberekening worden eerst veel data klaargezet. Versie, variant en variant geometrie 
worden opgevraagd voor het opgegeven scenario, en de schalingsfactor voor industrie wordt 
opgevraagd voor het opgegeven jaartal. 
Voor industrie worden de volgende data gekoppeld aan de bronnen waarvoor de emissie berekend 
wordt: bronkenmerken (industry_sources), emissie per stof (industry_source_emissions) en 
geometriepunten (sources). Dit wordt opgeslagen in de tijdelijke tabel temp_industry_emissions. 
De geometrie van sommige bronnen in deze tabel wordt nu aangepast aan de hand van de tabel 
source_variations. Wanneer er meerdere variaties zijn, wordt de laatste gebruikt. Vervolgens 
wordt voor die bronnen die volledig binnen een bepaalde polygoon vallen, de kolom 
area_correction_factor aangepast, afhankelijk van de tabel industry_area_variations. Als laatste 
wordt temp_industry_emissions gekoppeld aan industry_sources zodat er wat extra kenmerken 
teruggegeven kunnen worden. Naast de extra kenmerken geeft de emissieberekening ook de 
emissie × schalingsfactor en de geometrie van de bron. 
Voor landbouw worden de volgende data gekoppeld aan de bronnen waarvoor de emissie berekend 
wordt: bronkenmerken (farm_sources), geometriepunten (sources), staltypes en aantal dieren 
(farm_source_lodgings), diercategorieën (farm_lodging_types) en emissiefactoren per stof 
(farm_lodging_type_emission_factors). Dit wordt opgeslagen in de tijdelijke tabel 
temp_farm_emissions. Vervolgens worden globale maatregelen (farm_global_policies) en 
provinciale maatregelen (farm_jurisdiction_policies) aan de bronnen gekoppeld. Ook 
zogenoemde ‘emissie restrictie factoren’ (farm_area_emission_variations) en ‘hoeveelheid 
restrictie factoren’ (farm_area_variations) welke zijn opgeslagen voor een bepaalde polygoon 
worden aan bronnen gekoppeld. De factoren zijn opgeslagen per stof en diercategorie en worden 
op die manier gekoppeld aan de bronnen. De geometrie van sommige bronnen in deze tabel wordt 
nu aangepast aan de hand van de tabel source_variations. Wanneer er meerdere variaties zijn, 
wordt de laatste gebruikt. De emissie en variatie emissies worden per bron/stof/diercategorie als 
volgt uitgerekend: 
- total_source_emission = emission_factor × aantal dieren × area_correction_factor 
- total_source_variation_emission = laagste van (global_emission_factor, 
jurisdiction_emission_factor, area_emission_factor) × aantal dieren × area_correction_factor 
Bovenstaande emissie en variatie emissies worden gesommeerd per site, diercategorie en stof, en 
geplaatst in total_emission en total_variation_emission. Voor de emission per bron wordt de 
volgende waarde gebruikt: 
- total_source_emission als total_variation_emission leeg is of groter dan total_emission 
- anders total_source_variation_emission 
De emissies worden dus voor de gehele site bekeken en indien van toepassing worden emissies 
voor de bron met maatregelen aangepast. Als laatste wordt temp_ farm _emissions gekoppeld aan 
farm _sources zodat er wat extra kenmerken teruggegeven kunnen worden. De emissie × 

schalingsfactor wordt teruggegeven en ook de geometrie van de bron. 
 
Depositieberekening 



De berekening van de depositie wordt uitbesteed aan OPS. Voor het berekenen van de depositie 
heeft OPS van elke bron de locatie en emissie nodig. 
 

 
 
Per gebied worden alle bronnen opgevraagd die invloed hebben op het 
gebied. De locatie en emissie van de bronnen wordt als input aan OPS 
geleverd. Met behulp van OPS wordt de depositie per receptor 
berekend. 
 
Dubbeltellingscorrectie 

Zoals in paragraaf 5.3 wordt rekening gehouden met het feit dat de 
dynamische bronnen ook al verwerkt zijn in de GCN en/of GDN. De 
methode die hiervoor gebruikt wordt, is de volgende. Per gebied 
worden voor die 1x1 km vlakken uit de GDN geselecteerd die 
(gedeeltelijk) overlap hebben met het gebied. Voor deze vlakken 
worden alle bronnen geselecteerd die gebruikt zijn bij de berekening 
van de GDN. Van deze geselecteerde bronnen wordt een subselectie 
gemaakt van de dynamische bronnen. Deze subselectie wordt als 
input geleverd aan OPS om de bijdrage van deze bronnen aan het vlak 
te berekenen. Deze depositie wordt van de totale depositie per vlak 
afgetrokken (hiermee hou je de depositie van alle statische bronnen 
over). De laatste stap is het doorrekenen van de dynamische bronnen 
die effect hebben op het gebied. Dit doorrekenen gebeurt wederom 
door OPS. De bronnen die nu gebruikt worden zijn vaak niet dezelfde 
als de bronnen die gebruikt zijn voor de berekening van de GDN. 
Rekenvoorbeeld: In het GDN staat dat een bepaalde receptor een 
depositie heeft van 1700 mol/ha. Er zijn twee sectoren die kans 
hebben om dubbel geteld te worden voor deze receptor; dat zijn 
landbouw en industrie. Nu worden alle landbouw- en industriebronnen 
die aan de depositie op deze receptor bijdroegen doorgerekend in 
OPS. Dit komt neer op 300 mol/ha voor landbouw en 50 mol/ha voor 
industrie. De depositie van statische bronnen komt hiermee op 1350 
mol/ha. Alle landbouwbronnen binnen een straal van 10 km leveren nu 
275 mol/ha en alle industriebronnen binnen een straal van 50 km 
leveren 45 mol/ha. De depositie op de receptor in AERIUS wordt nu 
1670 mol/ha. 

B20.3.2 Database opbouw 

Zie voor de naamgeving van de tabellen bijlage 18. 
 
 
 



 

 
 



Bijlage 21 Issuelijst release AERIUS 1.5 
 
AERIUS en het achtergronddocument zijn nog niet definitief, omdat de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) nog niet is vastgesteld en de PAS in onderdelen nog in ontwikkeling is. Het achtergronddocument 
geeft weer hoe op dit moment (november 2012) AERIUS is opgebouwd. 
 
Huidige issues: 
 

• De kwaliteit van de gegevens uit AERIUS worden bepaald door de kwaliteit van de aangeleverde 
bronbestanden. Ook in de uitgangspunten voor bronbestanden vindt op dit moment nog 
ontwikkeling plaats. Hierdoor kunnen nog wijzigingen in de informatie ontstaan. AERIUS is op dit 
moment nog in ontwikkeling.  

• HT- kaarten van Drenthe voor AERIUS 1.5 zijn niet dekkend voor het HR-gebied. Niet-ingevulde 
gedeelten van een habitatkaart krijgen aanduiding H9999 én de laagste KDW. 

• Duinenbijtelling voor Waddenzee en Noordzeekustzone dient 200 mol/ha te zijn in plaats van 250 
mol/ha. 

• Er is nog geen geactualiseerde projectenlijst opgenomen. 
• Rijksbeleid o.b.v voer- en managementmaatregelen specifieker berekenen. 



 


