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bedoeling is om bijdragen in een zone van verschillende bedrijven 
met elkaar te vergelijken, levert dit schaalniveau geen extra 
informatie over hoe bronnen zich tot elkaar verhouden. Daarom is 
het voor het in beeld brengen van de bijdrage van verschillende 
bedrijven aan de stikstofdepositie in natuurgebieden, niet 
noodzakelijk om alle relevante hexagonen in de analyse te 
betrekken. Relevante hexagonen komen alleen voor in Natura 
2000-gebieden waar de stikstofgevoelige habita�ypen en/of 
leefgebieden ook in het aanwijzingsbesluit zijn opgenomen. Voor de 
uitwerking van de regeling is daarom gewerkt met een selecte 
steekproef van alle relevante hexagonen.

Dit document is een toelichting de speci�eke rekenmethodiek voor deze 
regeling. Ten eerste wordt het begrip maatgevende hexagonen toegelicht en 
de bepaling daarvan uitgelegd. Daarna wordt toegelicht hoe de maximale 
stikstofdepositiebijdrage per inrichting kan worden bepaald.

Toelichting op rekenmethodiek 
Aankoop Calculator
De “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij 
natuurgebieden” is gericht op het kunnen opkopen door 
provincies van ‘piekbelasters’: bedrijven die een relatief 
hoge stiksto�elasting veroorzaken op nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig én 
overbelast zijn. De regeling maakt gebruik van de 
rekenmethodiek van AERIUS Aankoop Calculator.

Bij het bepalen van piekbelasting is er bij het opstellen van deze 
regeling voor gekozen om naar een hoge stiksto�ijdrage te kijken 
in een zone rondom een bedrijf, in plaats van een enkele lokale 
piekbelasting.
Voor toestemmingsverlening wordt op dit moment het 
detailniveau van 1 ha gehanteerd. Wanneer het echter de  
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Bepaling maatgevende hexagonen

Maatgevende hexagonen zijn hexagonen waar verwacht wordt 
dat de hoogste depositiebijdrage in een gebied plaatsvindt en 
worden geselecteerd uit de set relevante hexagonen in dat gebied. 
Relevante hexagonen zijn locaties in het gebied waar habita�ypen 
en/of leefgebieden voorkomen die ook in het aanwijzingsbesluit 
zijn opgenomen.

Hoe dat werkt in de Aankoop Calculator lichten we hieronder toe 
met een voorbeeld. 

Figuur 1: Vereenvoudigd, stapsgewijs voorbeeld van de selectie van 
maatgevende hexagonen in het Natura 2000-gebied Polder Westzaan 
(Noord-Holland). De maatgevende hexagonen zijn rechts bij ‘C’ in het 
donkerblauw weergegeven.

In Figuur 1A zijn de relevante hexagonen in het grijs weergegeven. 
De turbulentie die ontstaat in de onderste luchtlaag, met name 
veroorzaakt door de ruwheid van het oppervlak, is een bepalende 
factor voor de atmosferische depositie van stikstof. In Figuur 1B is 
de ruwheidslengte weergegeven die gebruikt wordt bij het 
bepalen van de depositie van stikstof uit de atmosfeer. Een 
donkere kleur betekent een hoge ruwheidslengte en een lichte 
kleur een lage ruwheidslengte. De ruwheidslengte wordt bepaald 
door de aanwezige hoeveelheid en hoogte van vegetatie en/of 
bebouwing. De uiteindelijke selectie van maatgevende hexagonen 
is weergegeven in Figuur 1C. Duidelijk is te zien dat de 
maatgevende hexagonen overeenkomen met hexagonen met een 
hogere ruwheidslengte uit Figuur 1B. 

Hoe worden maatgevende hexagonen bepaald

Dit zijn de stappen om maatgevende hexagonen op 
gebiedsniveau te bepalen: 

Stap 1: Hoger schaalniveau
Om ervoor te zorgen dat er een gelijkmatige ruimtelijke verdeling 
is van de hexagonen in het Natura 2000-gebied, wordt gebruik 
gemaakt van de hiërarchie die in het hexagonale grid van AERIUS 
aanwezig is. Alle hexagonen met het oppervlak van 1 ha 
(zoomlevel 1) kunnen worden toegewezen aan een hexagoon met 
een oppervlak van 64ha, zoomlevel 4 (Figuur 2). De eerste stap is 
dus om in zoomlevel 4, per hexagoon (64 ha) te bepalen welke 
van de hexagonen op zoomlevel 1 (1 ha) het meest geschikt zijn. 

CBA
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Figuur 2: Met lichtgrijze buitenrand zijn de hexagonen van 64ha 
weergegeven (zoomlevel 4). In het donkerblauw zijn de maatgevende 
relevante hexagonen van 1 ha weergegeven in het Natura 2000-gebied 
Geuldal (157). Links is ook het gebied Bemelerberg & Schiepersberg (156) 
zichtbaar. Omdat de maatgevende hexagonen per Natura 2000- gebied 
worden bepaald, zijn daar verder geen resultaten weergegeven

Stap 2: Prioriteren op kenmerken die de stikstofdepositie 
bepalen
Er zijn ruim 252.000 relevante hexagonen van 1ha in AERIUS 
Monitor opgenomen. Om maatgevende hexagonen te kunnen 
selecteren, is een methode toegepast, waarbij per Natura 
2000-gebied van ieder 1-hectarehexagoon een analyse is gemaakt 
hoe waarschijnlijk het is dat dit hexagoon maatgevend kan zijn 
voor omliggende hexagonen. 

Voor drie variabelen die een belangrijke rol spelen bij de omvang 
van de depositiebijdrage in de hexagoon, wordt bepaald hoe de 
hexagonen zich onderling tot elkaar verhouden. Deze drie 
variabelen zijn: 

• De mate van overlap met onderliggende relevante 
 habita�ypen; 
• De afstand tot de rand van het Natura 2000-gebied;
• De ruwheidslengte van de hexagoon.

De uiteindelijke ‘score’ wordt per hexagoon berekend met de 
volgende formule: 

Variabele Toelichting Eenheid

P Score -

A Percentage overlap van oppervlak
 hexagoon met een relevant habitat
 en/of leefgebied -

x Afstand tussen centrum hexagoon en m
 buitenrand (outline) van het
 Natura 2000-gebied 

z0 Ruwheidslengte m

P A
x

z

2
1 100

10 0

1
- - -= + +( ( ( )( )))( ) . 100.
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In Figuur 3 t/m Figuur 5 zijn de functies per variabele in meer detail 
toegelicht.

Figuur 3: Wanneer een statisch grid wordt gebruikt, is de consequentie dat er 
situaties voorkomen, waarbij het grootste deel van de hexagoon zich 
eigenlijk buiten het Natura 2000-gebied bevindt. Wanneer er een 
nabijgelegen hexagoon is met een veel grotere overlap met het gebied en de 
daarin aangewezen habita�ypen en/of leefgebieden, is de berekende 
depositie voor dat hexagoon wellicht meer representatief dan bij een kleine 
overlap.
Voor de mate van overlap is een lineaire functie gebruikt. Dus hoe meer 
overlap er is met een relevant habita�ype/leefgebied in de hexagoon hoe 
beter de ‘score’ van dat hexagoon. 

Figuur 4: Voor de afstand tussen het centrum van de hexagoon en de 
buitenrand van het Natura 2000-gebied wordt een kwadratische functie 
gebruikt om de ‘score’ te bepalen. Hoewel het typische verspreidingspro�el 
van concentratie in de lucht logaritmisch is, zou de afstand bij een 
logaritmisch pro�el een te bepalende factor worden voor de ‘score’. 
Daarnaast is het de bedoeling dat de hexagoon representatief is voor een 
groter oppervlak. 

Figuur 5: Door de ruwheidslengte als variabele toe te voegen, wordt het 
mogelijk om te bepalen hoe maatgevend de hexagoon is in relatie tot 
omliggende hexagonen. Een wateroppervlak hee� een hele lage ruwheid en 
krijgt op deze manier een ongunstige ‘score’.  Daardoor is een wateropper-
vlak niet maatgevend wanneer er ook hexagonen zijn die op het land liggen. 
Hetzelfde geldt voor verschillen tussen lage en hoge vegetatie. 
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Stap 3: E�ect van het selecteren van maatgevende hexagonen
Op basis van de berekening in stap 2, wordt voor ieder hexagoon 
van 64 ha, het 1 ha hexagoon met de meest gunstige (laagste) 
‘score’ geselecteerd. De hexagoon met de laagste ‘score’ wordt als 
maatgevend aangemerkt en in de selectie opgenomen. Op deze 
manier wordt het aantal hexagonen waarvoor een 
depositieberekening wordt gemaakt teruggebracht van ruim 
252.000 in AERIUS Monitor naar 8.148 in de Aankoop Calculator.

In Figuur 6 is de gebiedsgemiddelde depositie geplot voor zowel 
alle relevante hexagonen (x-as) als de maatgevende hexagonen 
(y-as). Het gebiedsgemiddelde bij de maatgevende hexagonen ligt 
hoger dan voor alle relevante hexagonen. Dat is in lijn met de 
verwachting, omdat er bij de selectie van maatgevende 
hexagonen geselecteerd is op een grote kans op de hoogste 
bijdrage (selecte steekproef). De drempelwaarde voor de regeling 
is vastgesteld op basis van de resultaten van de berekening met 
maatgevende hexagonen, voor alle individuele bedrijven. 
Daarmee hee� het gebruik van de maatgevende receptoren dan 
ook geen consequenties voor de interpretatie van de resultaten. 
Bedrijven worden immers beoordeeld op de bijdrage onderling en 
dus is de berekende absolute depositie niet direct van belang.

Op basis van Figuur 7 kan voor vrijwel alle Natura 2000- gebieden 
de conclusie worden getrokken dat wanneer de depositie daalt op 
de maatgevende hexagonen er een daling is van de depositie op 
alle hexagonen in het gebied. In Figuur 7 is de maximale waarde 
van de in de steekproef geselecteerde hexagonen afgezet tegen 
het 99ste percentiel van alle relevante hexagonen. Daaruit blijkt 
dat in het overgrote deel van de gebieden de hoogste waarden 
van alle relevante hexagonen inderdaad samenvallen met de 
selectie van de maatgevende hexagonen. Voor zeven gebieden 
komt dit minder goed overeen, waarbij met uitzondering van het 
Wierdense Veld, het allemaal gebieden zijn aan de landsgrens en 
dus een bijzondere lokale ruimtelijke verdeling kennen. Hiermee 
wordt bedoeld dat alleen voor het Nederlandse deel gebruik 
gemaakt is van hoge detailinformatie voor het berekenen van de 
achtergronddepositie. Voor Wierdense Veld is dit verder niet 
speci�ek onderzocht. 
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Figuur 6: Spreidingsdiagram van de gebiedsgemiddelden in de
steekproef afgezet tegen de gebiedsgemiddelden van alle relevante
hexagonen. 

Figuur 7: Spreidingsdiagram van de maximale depositie op een
hexagoon in de steekproef afgezet tegen de 99ste percentielwaarde van
alle relevante hexagonen. In circa 30% van de gevallen is in de steekproef
ook de hexagoon opgenomen met de absoluut hoogste waarde.
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Omdat er naar de hoogte van de depositiebijdrage wordt gekeken, 
kan het zijn dat er donkergrijze hexagonen op kortere afstand van 
de bedrijfslocatie liggen, maar toch niet geselecteerd zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het gevolg van een verschil in vegetatie ter plaatse, 
waardoor de hexagonen dichter bij een lagere depositie kunnen 
hebben en daardoor niet bij de selectie van de maximaal 35 
hexagonen met de hoogste bijdrage per zone horen. De belangri-
jkste reden om naar de maximale depositiebijdrage te kijken, is 
omdat dan ook de verschillen tussen bedrijven het meest duidelijk 
zijn. 

90% van de agrarische bedrijfslocaties in die onderdeel zijn van de 
doelgroep van de regeling, ligt binnen de a�akening van 10 km 
van enig voor stikstof gevoelig Natura 2000-gebied. 

Bepalen van de drempelwaarde

Om tot een gebiedsgemiddelde deposities te komen die landelijk 
beter vergelijkbaar zijn, worden er om alle bedrijfslocaties drie 
zones gede�nieerd. In het centrum van de zone ligt de bedrijfslo-
catie (links onderin Figuur 8). 

De drie zones zijn met verschillende kleurtinten weergegeven en 
liggen tussen de 0 en 1km, 1 en 5km en 5 en 10km. Deze zone-in-
deling is praktisch gekozen op basis van een standaard verspreid-
ingspro�el voor agrarische ammoniakbronnen (stallen). In iedere 
zone, worden de maximaal 35 maatgevende hexagonen geselec- 
teerd (zwart) met de hoogste bijdrage. De overige maatgevende 
hexagonen zijn weergegeven in het donkergrijs en worden alleen 
gebruikt bij het bepalen van de omgevingsscore (zie handleiding 
Aankoop Calculator). 

Figuur 8: Schematische weergave van de werkwijze voor het bepalen van de 
gemiddelde bedrijfsbijdrage binnen een zone van maximaal 10km rond de 
bedrijfslocatie. In het zwart zijn de maatgevende hexagonen gemarkeerd die 
behoren tot de max. 35 hexagonen met de hoogste depositiebijdrage. 
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https://www.aerius.nl/files/media/aankoopcalculator/snel_op_weg_met_aerius_aankoop_calculator.pdf
https://www.aerius.nl/files/media/aankoopcalculator/snel_op_weg_met_aerius_aankoop_calculator.pdf



