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Leeswijzer
Gebiedssamenva�ing

De gebiedssamenva�ing presenteert per Natura 2000 
gebied de belangrijkste resultaten vanuit de gebieds-
analyses bij aanvang van het Programma Aanpak 
Stikstof (het programma). In het document staan de 
basisgegevens en het ecologisch oordeel, de beschermde 
habita�ypen en leefgebieden, de herstelmaatregelen, 
de ontwikkeling van stikstofdepositie, de stikstofover-
belasting per habita�ype/ leefgebied en de ruimte voor 
economische ontwikkeling, overgenomen uit het aan-
wijzingsbesluit. 

De gebiedssamenva�ing biedt een goed overzicht van 
de stikstofproblematiek op gebiedsniveau en hoe deze 
aan te pakken. De gebiedssamenva�ing is daardoor een 
communicatiemiddel dat gebruikt kan worden voor 
overleg met bestuurders en gebiedspartijen die 
betrokken zijn bij het programma en/ of beheerplannen. 
De resultaten dienen nadrukkelijk in onderlinge samen-
hang te worden gelezen en geïnterpreteerd. 

De data-verantwoording voor de gebiedssamenva�ing 
is beschreven in AERIUS Factsheets, welke via de website 
van AERIUS beschikbaar zijn. De gebiedssamenva�ing 
wordt gegenereerd via een rapportagefunctie van 
AERIUS Monitor en is via AERIUS Monitor beschikbaar. 
De gebiedssamenva�ing zal eenmaal per jaar worden 
ge-updated. 
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Algemene begrippen

Het programma

Waar in de gebiedssamenva�ing gesproken wordt over ‘het programma’, verwijst dit naar de Programma-

tische Aanpak Stikstof (PAS). Zie voor meer informatie h�p://pas.natura2000.nl/ Natura 2000 is de 

overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

AERIUS en de gebiedssamenva�ing

AERIUS is het online rekeninstrument van de PAS en bestaat uit enkele modules. Voor meer informatie over 

AERIUS, bezoek de website www.aerius.nl. Met AERIUS Monitor wordt bijgehouden of de beoogde daling van 

de stikstofdepositie daadwerkelijk wordt gerealiseerd en via deze module kan men de gebiedssamenva�in-

gen van alle gebieden bekijken. Voor alle informatie in de gebiedssamenva�ing en voor een dynamische 

weergave hiervan, bekijk AERIUS Monitor. 

PAS categorie / Ecologisch oordeel

Het ecologisch oordeel laat zien of voor elk habita�ype verwacht mag worden dat de huidige natuurwaarden 

behouden (en op termijn verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van depositie in 

combinatie met de geplande herstelmaatregelen. Het ecologisch oordeel van een natuurgebied is gebaseerd 

op de ecologische beoordeling van aanwezige stikstofgevoelige habita�ypen binnen het gebied, waarbij het 

habita�ype met het minst ongunstige ecologisch oordeel leidend is. 

Mol/ha/j als eenheid

Binnen AERIUS wordt, mits anders aangegeven, gerekend in mol/ha/j, het aantal kilogram stikstof per hectare 

per jaar. Mol is een eenheid voor chemische hoeveelheid; één kg stikstof is gelijk aan ongeveer 70 mol.

Relevante habita�ypen

De gebiedssamenva�ingen hebben betrekking op stikstofgevoelige habita�ypen die worden beschermd op 

basis van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Deze habita�ypen worden aangeduid als 'relevante 

habita�ypen'. Het kan daarbij zowel gaan om habita�ypen die zelf zijn aangewezen als om habita�ypen 

waarvan aangewezen soorten binnen het gebied a�ankelijk zijn. Ook als onbekend is welk habita�ype zich 

op een bepaalde locatie bevindt (H9999), is dit deel van een gebied als relevant habita�ype aangemerkt. Zie 

ook de a�eelding.

Bijlages voor grotere gebieden

Binnen het programma wordt op hectare-niveau gekeken naar de kwaliteit van een gebied. Om de slag naar 

digitale informatie in AERIUS te maken, is een hexagonenkaartlaag ontwikkeld. Op het laagste zoomlevel in 

AERIUS is één hectare gelijk aan één hexagoon. A�ankelijk van het zoomniveau van een gebied (zowel online 

als in de gebiedssamenva�ingen) is de oppervlakteweergave van één hexagoon achtereenvolgend 1, 4, 16, 32 

en 64 hectare.

Voor circa vij�ig gebieden zijn bij de gebiedssamenva�ingen bijlages gemaakt, via welke alle kaarten in de 

Gebiedssamenva�ing ook op hectare-niveau raadpleegbaar zijn. Het gaat hierbij om de grotere natuurge-

bieden, waarvan de gebiedsdekkende kaarten wegens het zoomlevel op hectare-niveau niet voldoende 

gedetailleerd leesbaar zijn. Deze bijlagen zijn los downloadbaar via AERIUS Monitor.

Kritische depositie waarde (KDW)

De KDW (de kritische depositie waarde) van een habita�ype is de grenswaarde voor stiksto�elasting 

waarboven de kans bestaat dat de kwaliteit van het habita�ype signi�cant wordt aangetast. Habita�ypen 

waar dit speelt worden stikstofgevoelige habita�ypen genoemd en toetsing binnen het programma gebeurt 

op basis van de KDW. De KDW is per habita�ype verschillend. Veelal hebben stikstofgevoelige habita�ypen 

een KDW die kleiner is dan 2400 mol /ha/j. Binnen AERIUS worden habita�ypen als stikstofgevoelig 

aangemerkt, indien de KDW niet gelijk is aan “gelijk aan of groter dan 2400”, zoals omschreven binnen het  

programma. 
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Gebied, oppervlakte en dekkingsgraad

In de gebiedssamenva�ingen staan zowel ingetekende als gekarteerde oppervlaktes van de relevante 

habita�ypen. Het ingetekende deel is de totale oppervlakte van het habitatgebied (in hectaren), het 

gekarteerde deel is de totale oppervlakte van het habitatgebied maal de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is 

de mate van dekking van een habita�ype binnen het habitatgebied (het habita�ype komt niet overal 100% 

voor). Zie ook de a�eelding. 

 

Overig

De digitale versie van de gebiedssamenva�ingen werkt met hyperlinks. De kopjes van de hoofdstukken in de 

inhoudsopgave op het voorblad zijn aanklikbare linkjes, welke direct naar de betre�ende hoofdstukken 

toelinken. Ook zijn de kaart-namen in de maatregelentabel aanklikbaar, zodat direct van de tabel naar de 

kaartjes geklikt kan worden - en van de kaartjes weer terug naar de tabel.

Kleuren in kaarten en tabellen hebben vaste waardes per onderwerp welke door alle AERIUS producten heen 

uniform worden gebruikt. 

Niet aangewezen habita�ype

Aangewezen habita�ype 0f

Habita�ype onbekend 0f

Leefgebied van een aangewezen 

habitatsoort

Natura 2000-gebied

Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn

Leefgebied van een aangewezen 

vogelsoort

Relevant

Niet relevant

Ingetekende oppervlakte habita�ype

Gekarteerde deel

(= oppervlakte x dekkingsgraad)
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Gebiedssamenva�ing
Natura 2000 gebied nr. 83

Botshol

Dit document gee� de basisinformatie en
hoofdconclusies voor Botshol op basis van de
gebiedsanalyse bij aanvang van het
Programma Aanpak Stikstof.
Dit document bestaat uit de volgende
hoofdstukken:

1  Basisgegevens en ecologisch oordeel

2  Beschermde habita�ypen en leefgebieden

3  Herstelmaatregelen

4  Ontwikkeling van de stikstofdepositie

5  Stikstofoverbelasting per habita�ype

6  Ruimte voor economische ontwikkeling

Basisgegevens en ecologisch oordeel

Naam gebied

Botshol

Verantwoordelijk bevoegd gezag

Provincie Utrecht

Oppervlakte

215 hectare

Landschapstype

Meren en Moerassen

Ecologisch oordeel: 1b

Alle habita�ypen en leefgebieden zijn ingedeeld in
categorie 1a of 1b. Vanuit het voorzorgsprincipe is
het gebied ingedeeld op basis van de meest
kritische categorie. In dit geval is dit categorie 1b.
De extra daling van de stikstofdepositie ten
opzichte van de autonome daling, samen met de
extra herstelmaatregelen en het reguliere beheer
zorgen er voor dat de natuurlijke kenmerken van de
stikstofgevoelige natuur worden behouden en
versneld wordt ingezet op het realiseren van de
duurzame condities die nodig zijn voor het bereiken
van de instandhoudingsdoelstellingen. Hiermee is
ecologisch onderbouwd dat de natuurlijke
kenmerken van de stikstofgevoelige habita�ypen
en leefgebieden niet worden aangetast met de
toedeling van ontwikkelingsruimte.
Rekenbasis
De berekeningen zijn tot stand gekomen op basis
van:
AERIUS versie Monitor 2014.1.1
Database versie a�cbed4e3
Datum uitdraai 11-12-2014
Leeswijzer
Zie de Leeswijzer voor uitleg en toelichting via
www.aerius.nl/nl/documenten/leeswijzers
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Voorblad

Gebiedsnummer

De naam van het natuurgebied

Locatie van het natuurgebied op de kaart van Nederland

Inhoudsopgave gebiedssamenva�ing

          Basisgegevens en ecologisch oordeel

Dit hoofdstuk is gebaseerd op een tweetal bronnen. De basisinformatie ten aanzien van Natura2000 

gebieden zijn één op één overgenomen uit de Natura2000 gebieden database van Synbiosis. Het ecologisch 

oordeel is afgeleid uit de aanlevering door de voortouwnemer. 

Verantwoordelijk  Het bevoegd gezag welke verantwoordelijk is voor voor de aanlevering van informatie

bevoegd gezag voor het gebied

Oppervlakte De oppervlakte in hectare van het Natura 2000 gebied conform het aanwijzingsbesluit

Landschapstype De Natura 2000 gebieden zijn ingedeeld in acht landschapstypen. Deze categorisering 

 gee� weer tot welk landschapstype het behoort. Deze indeling is mede bepalend voor 

 het type herstelmaatregelen dat genomen kan worden.

Ecologisch oordeel Dit betre� de categorisering op gebiedsniveau vanuit het ecologisch oordeel 

 voortvloeiend uit de gebiedsanalyse, zie de uitleg onderaan deze pagina.

Rekenbasis De rekenbasis laat zien met van welke versie van AERIUS de berekeningen in de 

 gebiedssamenva�ing tot stand zijn gekomen. De datum uitdraai verwijst naar de 

 datum waarop deze versie van de gebiedssamenva�ing gegenereerd is.

Leeswijzer Verwijst naar dit document. De leeswijzer biedt toelichting en achtergrondinformatie 

 voor alle onderdelen in de gebiedssamenva�ingen. 

De waardes die het ecologisch oordeel kan hebben zijn 1a, 1b en 2: 

1a Wetenschappelijk gezien is er redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen op termijn 

 worden gehaald. Behoud is geborgd, dus verslechtering wordt voorkomen. 'Verbetering van de kwaliteit' 

 of 'uitbreiding van de oppervlakte' van de habita�ypen of leefgebieden zal in de gevallen waar dit een 

 doelstelling is in het eerste tijdvak van dit programma aanvangen.

1b Wetenschappelijk gezien is er redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen op termijn 

 kunnen worden gehaald. Behoud is geborgd, dus verslechtering wordt voorkomen. 'Verbetering van de 

 kwaliteit' of 'uitbreiding van de oppervlakte' van de habita�ypen of leefgebieden kan in de gevallen 

 waarin dit een doelstelling is in een tweede of derde tijdvak van dit programma aanvangen.

2 Er zijn wetenschappelijk gezien twijfels of de achteruitgang zal worden gestopt en of er uitbreiding van de 

 oppervlakte of verbetering van de kwaliteit van de habita�ypen of leefgebieden zal plaatsvinden.
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Beschermde habita�ypen en leefgebieden

Relevante habita�ypen

Deze gebiedssamenva�ing hee� betrekking op de zogenoemde 'relevante' stikstofgevoelige habita�ypen
die op basis van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn worden beschermd. Bij relevante habita�ypen kan
het gaan om zowel habita�ypen die zelf zijn aangewezen, als om habita�ypen waarvan aangewezen
soorten of vogels binnen het gebied a�ankelijk zijn. Ook als binnen een HR-gebied (een gebied waar de
Habitatrichtlijn geldt) onbekend is welk habita�ype zich op een bepaalde locatie bevindt (H9999), is dit
deel van het HR-gebied als relevant habita�ype aangemerkt.

In onderstaande tabel zijn alle stikstofgevoelige habita�ypen opgenomen die als relevant zijn
aangemerkt. Per habita�ype is aangegeven wat het ecologisch oordeel is over het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen van dat habita�ype (1a, 1b of 2). Voor nadere uitleg over onder andere het
ecologisch oordeel, zie de Leeswijzer. In de tabel staan ook de ingetekende en gekarteerde oppervlaktes
per habita�ype. Het ingetekende deel is de totale oppervlakte van het habitatgebied zoals dat is
aangeleverd op kaart. Het gekarteerde deel is de totale oppervlakte van het ingetekende habitatgebied
vermenigvuldigd met de bijbehorende dekkingsgraad. Ten slo�e toont de tabel de doelstellingen, die
voor het habita�ype gelden.

Habitat Ecologisch
oordeel

Relevant
(ingetekend)

Relevant
(gekarteerd)

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

H3140 Kranswierwateren 1a 24,6 ha 23 ha Behoud Behoud

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden,
buiten afgesloten zeearmen

1b < 1 ha < 1 ha Behoud Behoud

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 1b 36,3 ha 34,9 ha Verbetering Verbetering

H7210 Galigaanmoerassen 1a 1,9 ha 1,8 ha Verbetering Behoud

H91D0 Hoogveenbossen 1a 5,7 ha 3,3 ha Behoud Behoud

Leefgebieden van aangewezen soorten

In onderstaande tabel zijn de aangewezen soorten weergegeven, voor zover deze a�ankelijk zijn van
stikstofgevoelige habita�ypen binnen het gebied. Per soort wordt in de tabel zichtbaar gemaakt welke
doelstelling er voor de populatie geldt en welk(e) (stikstofgevoelige) habita�ype(n) als leefgebied van de
soort moet(en) worden beschermd. Deze habita�ypen zijn vanwege de a�ankelijkheid van de
aangewezen soort aangemerkt als relevant habita�ype. Per habita�ype is een ecologisch oordeel
gegeven. Voor nadere uitleg over het ecologisch oordeel, zie de Leeswijzer.

Soort Doelstelling
populatie

Leefgebied/habita�ype Ecologisch
oordeel

Relevant
(ingetekend)

Relevant
(gekarteerd)

A197 Zwarte Stern 15 H3150
baz

Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

1b < 1 ha < 1 ha

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
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          Beschermde habita�ypen en leefgebieden

Relevante habita�ypen

In deze tabel staan de relevante habita�ypen (zie begrippenlijst) binnen het natuurgebied, conform het 

aanwijzingsbesluit. De overige hoofdstukken tonen de relevante habita�ypen inclusief de  zoekgebieden en 

varianten (zoekgebieden zijn die gebieden, waar met enige zekerheid het habita�ype voorkomt; deze vallen 

daarom onder de relevante habita�ypen).

Habitat Hier staat het habitatnummer en de bijbehorende naam van het habita�ype.

Ecologisch oordeel Dit betre� de categorisering op gebiedsniveau vanuit het ecologisch oordeel 

 voortvloeiend uit de gebiedsanalyse. De categorieën (1a, 1b en 2) zijn uitgelegd in de 

 voetnoot onderaan hoofdstuk 1.

Relevant  De totale oppervlakte van het habitatgebied.

(ingetekend)

Relevant  Het totale oppervlakte van het habitatgebied maal de dekkingsgraad (de dekkings-

(gekarteerd) graad is de mate van dekking van een habita�ype binnen het habitatgebied).

Doelstelling  De doelstelling voor het oppervlakte, zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.

oppervlakte

Doelstelling  De doelstelling voor de kwaliteit van het habita�ype, zoals omschreven in het 

kwaliteit aanwijzingsbesluit.

Leefgebieden van aangewezen soorten

In de tabel staan alle aangewezen habitatsoorten, alle aangewezen broedvogelsoorten en alle aangewezen 

niet-broedvogelsoorten. De tabel toont de leefgebieden en habita�ypen waar de aangewezen soorten 

a�ankelijk van zijn.

Soort Hier staan het nummer en de soortnaam van de aangewezen soort.

Doelstelling  De doelstelling voor de populatie zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.

populatie

Relevant  De totale oppervlakte van het habitatgebied.

(ingetekend)

Relevant  Het totale oppervlakte van het habitatgebied maal de dekkingsgraad (de dekkings-

(gekarteerd) graad is de mate van dekking van een habita�ype binnen het habitatgebied)

Ecologisch oordeel Het ecologisch oordeel per habita�ype. Voor toelichting van de categorisering, zie de 

 voetnoot in hoofdstuk 1.

Gebied De oppervlakte (in hectaren) van het volledige, gekarteerde habitatgebied, gebaseerd 

 op de geogra�sche informatie zoals bekend in de Natura 2000 aanwijzingsbesluiten.
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Habitat Ecologisch
oordeel

OppervlakteGebied Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

Soort Doelstelling
populatie

Leefgebied/habita�ype Ecologisch
oordeel

Oppervlakte
gebied
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Herstelmaatregelen

Onderstaand overzicht gee� aan welke maatregelen er gepland staan om de doelstellingen voor de
relevante habita�ypen te realiseren. Verdere uitleg rondom de verwachte e�ecten van de maatregelen is
terug te vinden in de gebiedsanalyses. Provincie Utrecht draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de maatregelen en maakt hierover afspraken met de betrokken derden (waterschappen,
terreinbeherende organisaties en particuliere/ individuele eigenaren).
nb. In de digitale versie van dit document, zijn de maatregelen aanklikbare linkjes, naar de betre�ende
maatregelenkaart.

Kaart Maatregel Ten behoeve van Potentiële
e�ectiviteit
*

Respons-
tijd (jaar)
**

Opp./lengte
maatregel

Frequentie uitvoering
per (1e, 2e of 3e) tijdvak
***

Faciliteren
omvormingsbeheer (deel
wintermaaien wordt
zomermaaien) en afvoer
van alle maaisel

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

< 1 ± 7 ha Cyclisch (1)

- Faciliteren
omvormingsbeheer (deel
wintermaaien wordt
zomermaaien) en afvoer van
alle maaisel

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

< 1 10,2 ha Cyclisch (2)

- Faciliteren
omvormingsbeheer (deel
wintermaaien wordt
zomermaaien) en afvoer van
alle maaisel

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

< 1 8,1 ha Cyclisch (3)

Stoppen branden, afvoeren
sluik van wintermaaien

alleen op gronden van NM

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

< 1 33 ha Cyclisch (1)

- Baggeren H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

5 - 10 ± 36 Eenmalig (1,2,3)

- Begreppelen
veenmosrietland

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

5 - 10 - Eenmalig (1,2,3)

Bodemchemisch onderzoek
ter voorbereiding plaggen
rietland

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

< 1 ± niet van
toepassing

Eenmalig (1)

- Gericht maaien ter
bevordering kieming en
uitbreiding galigaan

H7210 Galigaanmoerassen 5 - 10 ± 36 Eenmalig (1,2,3)

Graven petgaten in
combinatie met aanvier
van oppervlaktewater via
slenken/strokenplaggen.

H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

>= 10 1,5 ha Eenmalig (1)

Maaibeheer H7140B Overgangs- en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

< 1 ± 36 ha Cyclisch (1,2,3)

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 4

Maatregelkaart 1

In onderstaande kaarten wordt aangegeven welke maatregelen waar zullen worden uitgevoerd. Voor
sommige maatregelen is nog geen exacte locatie bekend, deze potentiële uitvoeringsgebieden (ook wel
bekend als zoekgebieden) worden in de legenda expliciet benoemd en zijn in de kaarten met gearceerde
vlakken weergegeven.

Herstelmaatregelen
Stoppen branden, afvoeren sluik van wintermaaien
(H7140B)
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          Herstelmaatregelen

Voor overbelaste stiktstofgevoelige habita�ypen hebben ecologen een pakket herstelmaatregelen 

vastgesteld om de gevolgen van teveel stikstof te verminderen en het ecologisch systeem robuuster te 

maken. Denk bijvoorbeeld aan begrazing, plaggen en aanpassing van de hydrologie. Deze maatregelen zijn 

door de voortouwnemers aangeleverd, inclusief de locatie van de maatregelen. In de tabel wordt per 

herstelmaatregel aangegeven voor welk habita�ype de maatregel dient, wat de potentiële e�ectiviteit is, wat 

de responstijd is, wat de oppervlakte of lengte van de maatregel is en in welk tijdvak van het programma de 

herstelmaatregel gepland is. De herstelmaatregelen zijn gekoppeld aan de herstelstrategieën.

h�p://pas.natura2000.nl

Kaart ID Het nummer van de kaart waarop de locatie van deze maatregel te zien is.

Maatregel Omschrijving van de herstelmaatregel. Indien aan de orde, staan hier ook opmerkingen 

  rondom de maatregel bij, zoals aangeleverd door de voortouwnemers.

Ten behoeve van Habita�ype(n) waar de maatregel betrekking op hee�; dit kunnen er meer dan één zijn.

Potentiële  Omschrijving van de potentiële e�ectiviteit van de maatregel bij het tegengaan van de 

e�ectiviteit negatieve e�ecten van stikstofdepositie.

Responstijd De tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel e�ect zal hebben.

Oppervlakte/  De oppervlakte of lengte van de maatregel.

lengte maatregel

Frequentie  De frequentie van de uitvoering van de maatregel kan zijn eenmalig of cyclisch, dit per 

uitvoering tijdvak van het programma (er zijn drie tijdvakken van zes jaar)

Herstelmaatregelkaarten

Voor elke herstelmaatregel is aangegeven waar deze plaats zal vinden. In gevallen waar de exacte locatie nog 

niet bekend is, zijn zoekgebieden (potentiële uitvoeringsgebieden) aangegeven: ergens binnen dat gebied zal 

de maatregel plaatsvinden. Bij iedere kaart is een legenda met toelichting rondom welke herstelmaatregel 

waar plaatsvindt, en op welk habita�ype deze speci�eke herstelmaatregel e�ect hee�.

Iedere kaart hee� een eigen kaart-ID, zodat de link tussen de tabel en de kaart gemakkelijk gelegd kan 

worden en de herstelmaatregelen goed te vinden zijn. In de digitale .pdf zijn de herstelmaatregelen in de 

tabel aanklikbaar zodat in één keer naar de juiste kaart gesprongen kan worden. Ook kan vanuit de kaart 

teruggeklikt worden naar de maatregelentabel.

Voor een aantal gebieden zijn kaarten aangeleverd waarop de maatregelen in een alternatief formaat 

ingetekend zijn; deze hebben een eigen indeling, lay-out en legenda.

3

Kaart Maatregel Ten behoeve van Potentiële
e�ectiviteit
*

Respons-
tijd (jaar)
**

Opp./lengte
maatregel

Frequentie uitvoering
per (1e, 2e of 3e) tijdvak
***

versie 1.1 (december 2014)
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Depositiedaling per habita�ype

Onderstaande tabel toont de depositiedaling per habita�ype voor 2020 en 2030 ten aanzien van de
huidige situatie. De kolommen met percentielen geven de range weer van de depositie. In 80 % van de
gevallen ligt de depositie tussen de waardes welke in deze kolommen aangegeven worden.

Habitat Jaar Gemiddelde
(mol/ha/j)

10 percentiel
(mol/ha/j)

90 percentiel
(mol/ha/j)

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 2020
2030

103,159
177,813

71,803
146,394

122,299
202,336

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

2020
2030

100,296
175,644

73,72
149,27

123,73
203,16

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 2020
2030

64,266
146,712

52,68
134,646

110,866
187,616

H7210 Galigaanmoerassen 2020
2030

100,748
178,174

55,322
131,325

122,422
202,522

H91D0 Hoogveenbossen 2020
2030

59,157
146,391

54,77
140,18

70,39
152,36

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 2020
2030

102,948
179,937

55,528
130,078

122,194
202,576

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 14

Depositietoename

Onderstaande kaarten tonen voor alle relevante habita�ypen of de depositie stijgt. Indien er sprake is van
een toename, zijn op die locaties hexagonen te zien. In deze kaart is één hexagoon altijd één hectare.
Indien er geen hexagonen zichtbaar zijn, is er geen depositietoename.

Er is in dit gebied geen toename in depositie op hectaren met relevante habita�ypen voor de periode
huidig - 2020.

Periode huidig - 2020
Toename

Periode huidig - 2030

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 15

Depositiedaling

Onderstaande kaarten tonen in welke mate de depositie in 2020 en 2030 daalt ten opzichte van de
huidige situatie.

Periode huidig - 2020
Depositiedaling in mol/ha/j

< 0

0 - 50

50 - 100

100 - 175

175 - 250

> 250

Periode huidig - 2030

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 13
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CONCEPT-

Leeswijzer Gebiedssamenva�ing

Depositiedaling

Deze kaarten tonen de depositiedaling voor de periode huidig- 2020 en huidig - 2030.

Toelichting 10 en 90 percentiel

Habitat Hier staat het habitatnummer en de bijbehorende naam van het habita�ype.

Tijdvak Periode waarop de regel van toepassing is (huidig, 2020, 2030).

Gemiddelde De depositiedaling per habia�ype in mol/ha/j.

 (mol/ha/jaar)

10 percentiel  Op 10% van de hectaren zal de depositie minder zijn dan de waarde die hier is 

 (mol/ha/jaar) weergegeven. 

90 percentiel  Op 10% van de hectaren zal er meer depositie zijn dan de waarde die hier is 

 (mol/ha/jaar) weergegeven.

Depositietoename op gebiedsniveau

Deze kaarten tonen de depositietoename op gebiedsniveau voor de periode huidig - 2020 en huidig 2030. 

Indien er een toename is, staat hier het aantal hectaren waarop dit van toepassing is. Het kan hierbij gaan 

om stijgingen boven of onder de KDW.

AERIUS

Habitat Jaar Gemiddelde
(mol/ha/j)

10 percentiel
(mol/ha/j)

90 percentiel
(mol/ha/j)

versie 1.1 (december 2014)
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Stikstofoverbelasting per habita�ype

Hieronder is per relevant habita�ype aangegeven in hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof
in de huidige situatie, 2020 en 2030.

Habitat Relevant
(ingetekend)

Relevant
(gekarteerd)

KDW Stikfsto�elasting ten opzichte van KDW Aandeel
overbelast

H3140l
v

Kranswierwateren, in
laagveengebieden

14,796 ha 13,272 ha 2143 Huidig 0%

2020 0%

2030 0%

H3150
baz

Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

< 1 ha < 1 ha 2143 Huidig 0%

2020 0%

2030 0%

H7140
B

Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

36,338 ha 34,897 ha 714 Huidig 100%

2020 100%

2030 100%

H7210 Galigaanmoerassen 1,851 ha 1,816 ha 1571 Huidig 52%

2020 17%

2030 5%

H91D0 Hoogveenbossen 5,71 ha 3,287 ha 1786 Huidig 0%

2020 0%

2030 0%

ZGH31
40lv

Kranswierwateren, in
laagveengebieden

9,756 ha 9,756 ha 2143 Huidig 0%

2020 0%

2030 0%

Geen stikstofprobleem

Evenwicht

Matige overbelasting

Sterke overbelasting

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 16

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

Onderstaande kaarten geven weer in welke mate het gebied te maken hee� met overbelasting in de
huidige situatie, 2020 en 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde
op relevante habita�ypen. Ook wanneer er sprake blij� van stikstofoverbelasting in (delen van) het
gebied, kan ontwikkelingsruimte worden toegekend, aangezien deze overbelasting is meegenomen in het
ecologisch oordeel. De extra maatregelen garanderen, in combinatie met het reguliere beheer, dat de
instandhoudingsdoelstellingen (op termijn) kunnen worden gehaald.

Huidig
Geen stikstofprobleem

Evenwicht

Matige overbelasting

Sterke overbelasting

2020

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 17

Habitat Relevant
(ingetekend)

Relevant
(gekarteerd)

KDW Stikfsto�elasting ten opzichte van KDW Aandeel
overbelast

CCO
N

CE
PT - CONCEP

CONCEPT -

Leeswijzer Gebiedssamenva�ing

          Stikstofoverbelasting per habita�ype / leefgebied

In de tabel staan alle gekarteerde habita�ypen, de bijbehorende KDW en het gebied, en de mate van 

stikstofoverbelasting.

Habitat Hier staat het habitatnummer en de bijbehorende naam van het habita�ype.

Relevant De totale oppervlakte van het habitatgebied.

(ingetekend)

Relevant Het totale oppervlakte van het habitatgebied maal de dekkingsgraad (de dekkings-

(ingetekend) graad is de mate van dekking van een habita�ype binnen het habitatgebied)

KDW Hier staat de kritische depositie waarde van het habita�ype (zie begrippenlijst).

Stiksto�elasting ten  Deze balken visualiseren hoe veel van het gebied welke afstand tot de KDW hee� (en 

opzichte van de KDW daarmee de mate van overbelasting) en hoe dit door de verschillende tijdvakken zal 

 ontwikkelen.

Aandeel overbelast Het percentage van oppervlakte binnen het habitat met matige en sterke 

 overbelasting.

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting met PAS

De kaarten geven weer in welke mate het gebied te maken hee� met overbelasting in de huidige situatie, 

2020 en 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante 

habita�ypen. Ook wanneer er sprake blij� van stikstofoverbelasting in (delen van) het gebied, kan ontwikke-

lingsruimte worden toegekend, aangezien deze overbelasting is meegenomen in het ecologisch oordeel. De 

extra maatregelen garanderen, in combinatie met het reguliere beheer, dat de instandhoudingsdoelstellingen 

(op termijn) kunnen worden gehaald.

�

5

AERIUS

versie 1.1 (december 2014)

pagina 9/11



Ontwikkeling van de stikstofdepositie

Onderstaande staafdiagrammen tonen de gemiddelde depositie op alle relevante habita�ypen binnen
het gebied.

Depositie (mol/ha/j)

Ruimtelijke verdeling van de depositie

Onderstaande kaart toont de ruimtelijke verdeling van de depositie op relevante habita�ypen in de
huidige situatie. De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030.

Huidig
Depositie in mol/ha/j

<= 700

700 - 1000

1000 - 1300

1300 - 1600

1600 - 1900

1900 - 2200

> 2200

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 10

2020
Depositie in mol/ha/j

<= 700

700 - 1000

1000 - 1300

1300 - 1600

1600 - 1900

1900 - 2200

> 2200

2030

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 11

Depositie per habita�ype

Onderstaande tabel toont de gemiddelde depositie per habita�ype voor de huidige situatie, 2020 en
2030. De kolommen met percentielen geven de range weer van de depositie. In 80 % van de gevallen ligt
de depositie tussen de waardes welke met de percentielen aangegeven worden.

Habitat Jaar Gemiddelde
(mol/ha/j)

10 percentiel
(mol/ha/j)

90 percentiel
(mol/ha/j)

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden Huidig
2020
2030

1.508,604
1.405,446
1.330,792

1.305,446
1.217,859
1.148,859

1.766,635
1.643,848
1.562,579

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

Huidig
2020
2030

1.534,634
1.434,336
1.358,99

1.453,33
1.351,1

1.280,66

1.701,59
1.577,85
1.498,42

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) Huidig
2020
2030

1.517,855
1.453,589
1.371,144

1.373,065
1.314,975
1.237,874

1.722,576
1.661,322
1.568,834

H7210 Galigaanmoerassen Huidig
2020
2030

1.577,131
1.476,384
1.398,957

1.311,598
1.237,946
1.165,601

1.723,848
1.614,883
1.536,934

H91D0 Hoogveenbossen Huidig
2020
2030

1.619,425
1.560,268
1.473,034

1.430,51
1.372,94

1.293

1.737,2
1.673,58
1.582,27

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden Huidig
2020
2030

1.556,445
1.453,498
1.376,509

1.291,938
1.236,06

1.163,265

1.718,436
1.600,971
1.517,372

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 12
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          Ontwikkeling van de stikstofdepositie

Bij het berekenen van de totale depositie op relevante hexagonen is rekening gehouden met de autonome 

ontwikkeling, het generieke beleid van het programma en het uitgeven van ontwikkelingsruimte. Bekijk het 

programma voor meer informatie over de tijdvakken en de invulling van beleid.

De staafdiagrammen geven de verwachte stikstofdepositie binnen dit gebied weer voor de drie tijdvakken. In 

AERIUS Monitor kan deze informatie ook bekeken worden via het menu ‘Depositie’.

De drie kaarten tonen de ruimtelijke depositie voor de tijdvakken huidig, 2020 en 2030. 

In Aerius Monitor kan deze informatie ook worden bekeken, met behulp van de kaartlaag ‘totale depositie’.

De tabel toont de depositie per habita�ype voor de drie tijdvakken, zowel het gemiddelde als de 10- en 90 

percentiel. De kolommen met percentielen geven de range weer van de depositie; in 80 % van de gevallen ligt 

de depositie tussen de waardes welke met de percentielen aangegeven worden. Op deze wijze wordt de 

depositie op het habita�ype zo representatief mogelijke weergegeven, omdat extremen uit de gegevens zijn 

gehaald. Zie ook de a�eelding. 

Habitat Hier staat het habitatnummer en de bijbehorende naam van het habita�ype

Tijdvak Periode waarop de regel van toepassing is (huidig, 2020, 2030)

Gemiddelde  De gemiddelde depositie in mol/ha/j per habita�ype

(mol/ha/j)

10 percentiel Op 10% van de hectaren zal de depositie minder zijn dan de waarde die hier is 

 (mol/ha/j) weergegeven. 

90 percentiel Op 10% van de hectaren zal er meer depositie zijn dan de waarde die hier is 

 (mol/ha/j) weergegeven 

4

Habitat Jaar Gemiddelde
(mol/ha/j)

10 percentiel
(mol/ha/j)

90 percentiel
(mol/ha/j)

versie 1.1 (december 2014)
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Ruimte voor economische ontwikkeling

Dit hoofdstuk gee� een beeld van de omvang en ruimtelijke verdeling van de depositieruimte en van de
verhouding tussen de ruimte en de voorziene ontwikkelingsbehoe�e. Het beschouwen van ruimte versus
behoe�e is alleen relevant op plekken waar sprake is van een (mogelijke) overbelaste situatie. Hexagonen
waar de totale depositie ook na realisatie van alle voorziene behoe�e nog minstens 70 mol/ha/jaar onder
de KDW blij�, zijn daarom niet meegenomen in resultaten voor dit hoofdstuk.

Ruimtelijk beeld van de depositieruimte

Onderstaande kaart toont het ruimtelijk beeld van de depositieruimte.

Depositieruimte tot 2020
(mol/ha/j)

<= 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80

80 - 100

100 - 150

> 150

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 19

Verdeling depositieruimte naar segment

De depositieruimte is de ruimte die beschikbaar is voor economische ontwikkelingen. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen projecten en handelingen die niet toestemmingsplichtig zijn en projecten
waarvoor wel een vergunning vereist is. De eerste categorie bestaat uit autonome ontwikkelingen en uit
projecten die een maximale depositie beneden de grenswaarde van 1 mol/ha/j veroorzaken op een
relevant habita�ype. Vergunningsplichtige projecten vallen uiteen in prioritaire projecten (segment 1) en
overige projecten (segment 2). Verdere uitleg over de verdeling van de depositieruimte is te vinden in het
PAS-programma. Onderstaand diagram gee� aan hoeveel depositieruimte er binnen het gebied
gemiddeld beschikbaar is en hoe deze verdeeld is over de vier segmenten. Er kan sprake zijn van
afrondingsverschillen.

In dit gebied is er over de periode van nu (huidig) tot 2020 gemiddeld circa 84 mol/j depositieruimte.
Hiervan is 61 mol/j beschikbaar als ontwikkelingsruimte voor segment 1 en segment 2. Van de
ontwikkelingsruimte wordt 60% beschikbaar gesteld in de eerste hel� van het tijdvak en 40% in de
tweede hel�.

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 20

Depositieruimte per habita�ype

In onderstaande diagram wordt aangegeven hoeveel depositieruimte er gemiddeld per relevant
habita�ype beschikbaar is en wat het welk percentage dit vormt van de totale depositie. Met behulp van
AERIUS kan verder ingezoomd worden op hectareniveau.

Habita�ype Depositiedaling Huidig - 2020
10 percentiel

(mol/ha/j)
90 percentiel

(mol/ha/j)

Depositieruimte als aandeel van de totale depositie

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

71,803 122,299 2%

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

73,72 123,73 2%

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

52,68 110,866 6%

H7210 Galigaanmoerassen 55,322 122,422 4%

H91D0 Hoogveenbossen 54,77 70,39 6%

ZGH3140l
v

Kranswierwateren, in
laagveengebieden

55,528 122,194 4%

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 21
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          Ruimte voor economische ontwikkeling

Dit hoofdstuk gee� een beeld van de omvang en ruimtelijke verdeling van de depositieruimte en van de 

verhouding tussen de ruimte en de voorziene ontwikkelingsbehoe�e. Het beschouwen van ruimte versus 

behoe�e is alleen relevant op plekken waar sprake is van een (mogelijke) overbelaste situatie. Hexagonen 

waar de totale depositie ook na realisatie van alle voorziene behoe�e nog minstens 70 mol/ha/jaar onder de 

KDW blij�, zijn daarom niet meegenomen in resultaten voor dit hoofdstuk.

Ruimtelijk beeld van de depositieruimte tot 2020

Ruimtelijke weergave van de in potentie beschikbare depositieruimte tot 2020, waarbij de depositieruimte op 

gebiedsniveau is bepaald.

Verdeling depositieruimte naar segment

Deze gra�ek is een weergave van de verdeling van de depositieruimte (prioritaire projecten (segment 1), vrije 

ontwikkelingsruimte (segment 2), autonome groei (niet-toestemmingplichtige handelingen) en de reserve-

ring voor bijdragen onder de grenswaarde) voor de periode huidig tot 2020.  

Er wordt gebruik gemaakt van de eenheid mol/j omdat de depositieruimte voor het gehele natuurgebied 

wordt getoond.

Depositieruimte per habita�ype

Habita�ype Hier staat het habitatnummer en de bijbehorende naam van het 

 habita�ype.

Depositiedaling huidig -2020,  Op 10% van het oppervlakte is de daling minder dan de waarde die hier 

10 percentiel (minimaal) staat.

Depositiedaling huidig - 2020,  Op 10% van het oppervlakte is de daling groter dan de waarde die hier 

90 percentiel (maximaal) staat.

Depositieruimte als aandeel van  De balk toont de totale depositie binnen een habita�ype, met daarin 

de totale depositie de depositieruimte als aandeel van de totale depositie. 

Depositieruimte in percentage Het percentage depositieruimte wat gemiddeld per habita�ype 

 beschikbaar is.

6

Habita�ype Depositiedaling Huidig - 2020
10 percentiel

(mol/ha/j)
90 percentiel

(mol/ha/j)

Depositieruimte als aandeel van de totale depositie

versie 1.1 (december 2014)
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Tekort en overschot in ontwikkelingsruimte per habita�ype

Onderstaand overzicht gee� per relevant habita�ype de oppervlakte met een voorzien tekort dan wel
overschot aan ontwikkelingsruimte weer.

Verdeling oppervlakte tekort en overschot van ontwikkelingsruimte,
binnen habita�ypen

H3140lv
2020

Kranswierwateren, in laagveengebieden ha
%

-
-

-
-

-
-

3,9
100

-
-

H3150ba
z
2020

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen ha
%

-
-

-
-

-
-

0,1
100

-
-

H7140B
2020

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ha
%

-
-

-
-

-
-

36,2
99,7

0,1
0,3

H7210
2020

Galigaanmoerassen ha
%

-
-

-
-

-
-

1,2
100

-
-

H91D0
2020

Hoogveenbossen ha
%

-
-

-
-

-
-

5,5
100

-
-

ZGH3140l
v
2020

Kranswierwateren, in laagveengebieden ha
%

-
-

-
-

-
-

8
100

-
-

Meer dan 70 mol tekort

Van 70 tot 35 mol tekort

Tot 35 mol tekort

Tot 35 mol overschot

Meer dan 35 mol overschot

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 23

Depositieruimte en ontwikkelingsbehoe�e

Onderstaande �guur gee� de depositieruimte weer met daarbinnen de voorziene ontwikkelingsbehoe�e
van enerzijds de prioritaire projecten (segment 1) en anderzijds de voorziene resterende behoe�e
(segment 2, niet toestemmingsplichtige handelingen en de reservering voor bijdragen onder de
grenswaarde) gedurende het eerste tijdvak. Wanneer de totale behoe�e binnen de depositieruimte valt is
er gemiddeld voldoende ontwikkelingsruimte. Wanneer de totale behoe�e niet binnen de
depositieruimte valt, is er een voorzien tekort.

In dit gebied is er gemiddeld voldoende depositieruimte.

Hoe de confrontatie ontwikkelingsruimte - ontwikkelingsbehoe�e lokaal uitpakt, is op de volgende
pagina per habita�ype uitgewerkt.

circa 2,8 mol

Ontwikkelingsbehoe�e (mol/ha)

Behoe�e PP (inclusief GWR en uitbreiding 130 km/uur) 37

Behoe�e segment 2 (inclusief NTVP en GWR) 24

Totaal 61

Tekort aan ontwikkelingsruimte

Gebiedssamenva�ing Natura 2000 gebied
Botshol 22
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Depositieruimte en ontwikkelingsbehoe�e

Deze �guur toont de depositieruimte per natuurgebied, op basis van het gewogen gemiddelde voor de 

aangewezen stikstofgevoelige habita�ypen.

Er wordt gebruik gemaakt van de eenheid mol/j omdat de depositiebehoe�e voor het gehele natuurgebied 

wordt getoond.

 Segment 1 (prioritaire projecten), inclusief GWR (Reservering bijdragen onder de grenswaarde) en 

 uitbreiding 130 km/uur.

 Segment 2 (projecten waar een vergunning voor aangevraagd moet worden), inclusief NTVP (Niet 

 Toestemmingplichtige handelingen) en GWR (Reservering bijdragen onder de grenswaarde).

 Eventuele tekorten aan depositieruimte

Door de omkadering wordt zichtbaar hoe de depositieruimte zich verhoudt tot de ontwikkelingsbehoe�e. 

Lege ruimte in ‘de bak’ betekent dat er voldoende depositieruimte is; als de ontwikkelingsbehoe�e boven 

‘de bak’ uitkomt, is er een verwacht tekort aan depositieruimte.

Tekort en overschot in ontwikkelingsruimte per habita�ype

Hier staat het habitatnummer en de bijbehorende naam van het habita�ype. De balken tonen hoeveel 

hectare van het habita�ype binnen welke onderverdeling aan overscho�en en tekorten vallen.

Ha Oppervlakte (in hectare) voor ieder deel van de verdeling met tekorten en 

 overscho�en.

% (percentage) Percentage van het oppervlakte binnen de betre�ende categorie.

Verdeling oppervlakte tekort en overschot van ontwikkelingsruimte,
binnen habita�ypen

versie 1.1 (december 2014)
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