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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
Aan de Dalenstraat te Beneden-Leeuwen, is de initiatiefnemer voornemens een zonneveld van circa 16 hectare 
te realiseren. Van deze 16 hectare zal ca. 11,3 hectare effectief gebruikt worden voor het plaatsen van panelen. 
De te plaatsen panelen worden met een dusdanige tussenafstand geplaatst en beschikken over een kantel 
mechanisme waardoor een gedeeld agrarisch gebruik van 80% van het oppervlak mogelijk blijft.  De overige 
gronden worden voor de ruimtelijke inpassing gebruikt. Ten behoeve van de realisatie van het zonnepark is een 
omgevingsvergunning benodigd. Ten behoeve van deze aanvraag verlangt het bevoegd gezag een berekening 
waarmee aangetoond wordt of er significantie depositie van stikstof op aangewezen habitattypen en 
leefgebieden plaatsvindt. In deze rapportage wordt de uitgevoerde stikstof berekening beschreven en de 
resultaten van deze berekening worden weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Ligging plangebied (zwarte omkadering) ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (Kleur groen & blauw). 

1.2 Wettelijk kader 
Binnen Natura 2000 worden de meest waardevolle natuurgebieden in Europa beschermd om de hierin 

voorkomende biodiversiteit te behouden. Om deze biodiversiteit te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn 

opgesteld en in 1992 de habitatrichtlijn. Alle Europese lidstaten wijzen specifieke vogelrichtlijn of 

habitatrichtlijngebieden aan als onderdeel van deze Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn 

instandhoudingsdoelen bepaald van doelsoorten of habitattypen welke gericht zijn op het behouden, 

uitbreiden of verbeteren van deze soorten of habitattypen. De bescherming van deze vogel- en 

habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland juridisch vertaalt in de Wet natuurbescherming. Bij nieuwe plannen 

en projecten is het van belang dat deze instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet negatief 

worden aangetast. Eén van de mogelijkheden waarbij sprake is van aantasting van deze instandhoudingsdoelen 

is via stikstofdepositie. Stikstofdepositie veroorzaakt vermesting en verzuring op habitattypen binnen Natura 

2000-gebieden en kan ervoor zorgen dat instandhoudingsdoelen niet worden gehaald. Een stikstofberekening 
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dient te worden uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen plannen een significante stikstofdepositie 

veroorzaken op habitattypen van veelal omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering 

Op 1 juli 2021 zijn de wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering1 in werking getreden. Dit 

betekent dat vanaf dat moment er geen vergunningplicht is voor een groot aantal projecten met een tijdelijke 

stikstofuitstoot. De volgende activiteiten worden vrijgesteld van de vergunningplicht: 

 

 
Bron: Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en 

natuurverbetering). 

 

De nota van toelichting beschrijft hierbij expliciet bouw- en aanlegactiviteiten voor o.a. de realisatie van bouw- 

en aanlegactiviteiten voor duurzame energieopwekking:  

 

 
Bron: Nota van toelichtingen, Hoofdstuk 5 (Partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor bouwen, slopen en 

aanleggen), paragraaf 4 (Reikwijdte vrijstelling).  

 

Daarnaast is het zo dat de vrijstelling voor de bouwfase ook geldt bij nieuwe bestemmingsplannen, welke 

vastgesteld dienen te worden. Dit komt doordat projecten, welke voortvloeien uit het bestemmingsplan, steeds 

op andere locaties plaatsvinden, emissies van slechts tijdelijke aard zijn, het merendeel van de deposities wordt 

opgenomen en het totaal van emissies tijdens de bouwfase maakt slechts een klein gedeelte uit van de 

stikstofdeken.  

 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-287.html 

“Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of 

sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende 

vervoersbewegingen; het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de 

daarmee samenhangende vervoersbewegingen.” 

 

“Voorbeelden van activiteiten die onder de vrijstelling vallen, zijn de bouw en sloop van woningen, 

utiliteitsgebouwen, bruggen en viaducten, en bouw- en aanlegactiviteiten voor duurzame 

energieopwekking, grond-, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, het verplaatsen van 

grond in het kader van bouwrijp maken van een terrein, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, 

waterkeringen, energie infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, drinkwaterinfra-structuur zoals 

waterleidingen, pompstations en winputten, openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en 

vuilwaterriolen. 

 

De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals 

aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van 

en naar de bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, 

mobiele puinbrekers, baggerwerk- of baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-

effecten als gevolg van de werkzaamheden” 
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Bron: Nota van toelichtingen, Hoofdstuk 5 (Partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor bouwen, slopen en 

aanleggen), paragraaf 4 (Reikwijdte vrijstelling).  

 

Met de inwerkingtreding van de Wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen nadere 
onderbouwing noodzakelijk van de stikstofemissie voor de werkzaamheden in de bouwfase. Echter is niet met 
zekerheid te stellen dat de hiervoor genoemde wetgeving in de toekomst stand zal houden. Zekerheidshalve 
wordt in deze rapportage dan ook alsnog de aanlegfase berekend. 

1.3 Doel van deze rapportage 
Voor de aanleg van het zonneveld worden mobiele werktuigen ingezet en ontstaan tijdens de aanleg extra 

vervoersbewegingen van verkeer naar de locatie. Deze mobiele werktuigen en verkeer stoten stikstof uit. 

Tijdens de gebruiksfase zijn eveneens stikstofemissies te verwachten. Het gaat hierbij om extra 

vervoersbewegingen voor onderhoudswerkzaamheden. In beide situaties dient ook rekening gehouden te 

worden met de uitstoot van het agrarisch landgebruik. De stikstofdepositie die ontstaat tijdens de aanleg- en 

gebruiksfase kan negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. 

 

Voorliggende locatie ligt op circa 2.1 km van het Natura-2000 gebied  Rijntakken. Dit gebied kent enkele 

stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Zie voor de ligging van het plangebied in relatie tot deze 

gebieden afbeelding 1. Deze rapportage heeft tot doel inzichtelijk te maken wat de effecten van de 

stikstofuitstoot op deze gebieden is. 

 

  

“Deze partiële vrijstelling kan ook helpen bij het vaststellen van bestemmingsplannen door gemeenten. Als 

het bestemmingsplan dient om bepaalde bouwactiviteiten of de aanleg of wijziging van werken mogelijk 

te maken, zal voor dit onderdeel van het plan kunnen worden verwezen naar het feit dat al een 

beoordeling door de wetgever heeft plaatsgevonden die een partiële vrijstelling voor de bouwfase van het 

project heeft vastgesteld. Als gevolg daarvan kan bij de beschouwing van de stikstofemissies wat betreft 

de bouwfase gebruik worden gemaakt van de onderbouwing in de toelichting van het besluit.”  

 



 

Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen | Eelerwoude | 7 

2 Methodiek 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruik gemaakt van AERIUS Calculator, versie 2022.  

2.1 Aanlegfase 
Ten tijde van de aanleg van het zonneveld dient er rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:  

• Het blijvende agrarische gebruik van 80% van de totale oppervlakte; 

• De inzet van mobiele werktuigen voor de aanleg van het zonneveld; 

• De inzet van mobiele werktuigen voor de landschappelijke inpassing; 

• Het aantal vervoersbewegingen voor de aanleg en de landschappelijke inpassing. 

 
De in te voeren parameters zijn bepaald aan de hand van het ingeschatte aantal benodigde vrachtwagens en 
overig verkeer voor de aan- en afvoer van materiaal en een schatting van het soort mobiele werktuig en haar 
geschatte draaiuren. De aantallen zijn op basis van aangeleverde gegevens door de ontwikkelaar en ingeschat 
met ervaring van projecten elders. De emissiefactoren per mobiel werktuig zijn gebaseerd op de 
standaardwaarden die in AERIUS zijn opgenomen. Voor het bouwjaar van de machines is vanaf 2015 en jonger 
aangehouden.  

2.1.1 Agrarisch gebruik 

Bij agrarisch gebruik van gronden is bemesting de voornaamste bron van stikstofuitstoot. Wat de uitstoot van 

NOx of NH3 zal zijn per perceel is afhankelijk van de ondergrond en het gewas dat erop geteeld wordt. Doordat 

het teeltplan van de gronden van jaar tot jaar wisselen en er geen regelgeving is over welke teelt er dient plaats 

te vinden is een exacte weergave lastig te bepalen. Om toch een onderbouwde berekening te kunnen maken 

heeft Bij12 een website2 beschikbaar gesteld met standaardkengetallen per mestdeelgebied. Het zonneveld 

bevindt zit in mestdeelgebied 28. Voor dit deelgebied is een gemiddelde emissie vastgesteld van 17.08 kg 

NH3/ha/jaar. Voor het gehele project gebied geeft dit vervolgens een emissie van 218,62 kg NH3/jaar.  

 
Tabel 1 Berekening emissie. 

Totale oppervlakte Emissie per ha Totale emissie per jaar bij 100% Totale emissie per jaar bij 80% 

16 ha 17,08 273,28 kg NH3 218,62 kg NH3 

 

 
Figuur 2: Emissie bemesting project gebied. 

 
2 https://www.bij12.nl/emissie-bemesting/#12/51.8756/5.5014 
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2.1.2 Aanleg Zonneveld 
Tabel 2 inzet van mobiele werktuigen 

In te zetten mobiele 
werktuigen 

Stageklasse Verbruik 
Liter/uur 

Draaiuren Liter 
totaal 

Adbleu 
toevoeging 

Soort 
bron 

Mobiele kraan V 75-560KW  12.5 100 1250 4% Vlak 

Heimachines V 75-560KW  10 225 2250 4% Vlak 

Bobcats V < 56KW  5 350 1750 - Vlak 

Hijskraan V 75-560KW  15 20 300 4% Vlak 

2.1.3 Landschappelijke inpassing 
Tabel 3  inzet van mobiele werktuigen 

In te zetten mobiele 
werktuigen 

Stageklasse Verbruik 
Liter/uur 

Draaiuren Liter 
totaal 

Adbleu 
toevoeging 

Soort 
bron 

Trekker V 75-560KW  15 40 600 4% Vlak 

2.1.4 Vervoersbewegingen aanleg 
Tabel 4: Inzet van verkeer 

Transportbewegingen Aantal voertuigen/ jaar Soort bron 

Licht verkeer  225 Lijn 

Zwaar vrachtverkeer 300 Lijn 

 
Voor de aan- en afvoerroute van materiaal moet rekening gehouden worden met de plaats waar de 
transportstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Hiervoor is de Hoofdweg (N322) aangehouden. Zie 
voor de aan- en afvoerroute (rode lijn) figuur 2.  

 
Figuur 3. Aan- en afvoerroute van mensen & materiaal. 
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2.2 Gebruiksfase 
Zoals ook in de aanlegfase reeds is toegelicht blijft er een gedeeltelijk agrarisch gebruik bestaan op het perceel. 
Daarnaast zullen er mobiele werktuigen worden ingezet ten behoeve van het onderhoud van de 
landschappelijke inpassing. Het zonneveld op zich kent geen stikstof uitstotende installaties. Wel behoeft een 
dergelijk zonneveld onderhoud. Bij het uitvoeren van dit onderhoud ontstaan wel vervoersbewegingen van en 
naar het nieuwe plangebied. Voor deze vervoersbewegingen moet wederom rekening worden gehouden met 
de plaats waar de vervoersstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. 

2.2.1 Agrarisch gebruik 

Zoals in hoofdstuk 2.1.1 reeds is toegelicht blijft er op het perceel 80% van het oorspronkelijke agrarisch 

gebruik mogelijk. Deze emissie wordt dan ook vanzelfsprekend opgenomen in de berekening.  

 
Tabel 5 berekening emissie 

Totale oppervlakte Emissie per ha Totale emissie per jaar bij 100% Totale emissie per jaar bij 80% 

16 ha 17,08 273,28 kg NH3 218,62 kg NH3 

2.2.2 Onderhoud landschappelijke inpassing 
Tabel 6  inzet van mobiele werktuigen 

In te zetten mobiele 
werktuigen 

Stageklasse Verbruik 
Liter/uur 

Draaiuren Liter 
totaal 

Adbleu 
toevoeging 

Soort 
bron 

Trekker V 75-560KW  15 16 240 4% Vlak 

2.2.3 Vervoersbewegingen onderhoud 
Tabel 7: Inzet van verkeer 

Transportbewegingen Aantal voertuigen/ jaar Soort bron 

Licht verkeer  15 Lijn 

Zwaar vrachtverkeer 6 Lijn 

 
Voor de aan- en afvoerroute van materiaal is wederom de Hoofdweg (N322) aangehouden.  
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3 Tussen uitkomsten 

3.1 Aanlegfase 
De stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de aanleg van het zonneveld te Beneden Leeuwen leidt tot een depositie 
van 0,24 mol N/ha/jaar. Het aantal vervoersbewegingen en de inzet van stikstof uitstotende installaties heeft 
een potentieel significant negatieve invloed op de instandhoudingsdoelen van stikstofgevoelige habitattypen 
van Natura 2000-gebieden. Zie hiervoor ook de rapportage AERIUS in bijlage 1. Middels een verschilberekening 
in hoofdstuk 4 zal berekend worden wat het effect gaat zijn van de werkzaamheden. 
 

 
Figuur 5 Resultaten stikstofberekening aanlegfase  

3.2 Gebruiksfase 
De stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de ingebruikname van het zonneveld te Beneden Leeuwen leidt tot een 
depositie van 0,23 mol N/ha/jaar. Het aantal vervoersbewegingen en de inzet van stikstof uitstotende 
installaties heeft een potentieel significant negatieve invloed op de instandhoudingsdoelen van 
stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie hiervoor ook de rapportage AERIUS in bijlage 2. 
Middels een verschilberekening in hoofdstuk 4 zal berekend worden wat het effect gaat zijn van de 
werkzaamheden. 
 

 
Figuur 6 Resultaten stikstofberekening gebruiksfase  
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4 Verschilberekening 

Daar de eerste berekeningen voor de aanleg- en gebruiksfase laten zien dat er een potentieel significant 

negatieve invloed kan optreden. Wordt er verder gekeken naar het huidige gebruik van de locatie. De gronden 

zijn reeds jaren in gebruik als landbouwgrond. Dit gebruik zal evenredig verdeeld over het gebied afnemen met 

20% procent. Dit geld ook voor de aanlegfase doordat tijdens het aanleggen al direct beperkingen optreden 

voor het landbouwkundig gebruik. Hierdoor kan gesteld worden dat middels een verschilberekening het 

huidige en toekomstige gebruik tegen elkaar weggezet kan worden. Hiervoor worden de gegevens gebruikt uit 

hoofdstuk 2. 

4.1 Uitkomst aanlegfase 
Middels de verschilberekening is aangetoond dat de netto stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de 
ingebruikname van het zonneveld te Beneden Leeuwen leidt tot een depositie van 0,00 mol N/ha/jaar. Het 
aantal vervoersbewegingen en de inzet van stikstof uitstotende installaties heeft geen significant negatieve 
invloed op de instandhoudingsdoelen van stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie 
hiervoor ook de rapportage AERIUS in bijlage 3.  

 
Figuur 7 Resultaten verschilberekening aanlegfase  
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4.2 Uitkomst gebruiksfase 
Middels de verschilberekening is aangetoond dat de netto stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de 
ingebruikname van het zonneveld te Beneden Leeuwen leidt tot een depositie van 0,00 mol N/ha/jaar. Het 
aantal vervoersbewegingen en de inzet van stikstof uitstotende installaties heeft geen significant negatieve 
invloed op de instandhoudingsdoelen van stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie 
hiervoor ook de rapportage AERIUS in bijlage 4.  
 

 
Figuur 8 Resultaten verschilberekening gebruiksfase  
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5 Conclusie 

De ontwikkeling van het zonneveld te Beneden Leeuwen heeft geen depositieresultaten boven 0,00 mol 
N/ha/jaar tot gevolg. Hiermee is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel 
stikstof, niet aan de orde voor de desbetreffende werkzaamheden. 
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Bijlage 1: Stikstofberekening aanlegfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Eelerwoude B.V.

Inrichtingslocatie Dalenstraat,

6659 KS Warmel

Activiteit
Omschrijving Zonneveld Dalenstraat

Toelichting Zonneveld Dalenstraat

Berekening
AERIUS kenmerk RtadNe�zEwR�

Datum berekening 27 oktober 2022, 12:21

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2022 219,8 kg/j 106,4 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd 3.098,08 mol/ha/j 4298952 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 3.680,49 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,24 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

Projectberekening

2/7RtadNe4zEwR7 (27 oktober 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Aanleg zonneveld

0,9 kg/j 94,0 kg/j

2 Landbouw | Landbouwgrond | Grondgebruik 218,6 kg/j -

3 Mobiele werktuigen | Landbouw | landschappelijke inpassing 0,1 kg/j 9,0 kg/j

 Verkeersnetwerk 93,9 g/j 3,5 kg/j

Projectberekening

3/7RtadNe4zEwR7 (27 oktober 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

5 km

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 3.680,49 3.098,08 3.680,49 0,24 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 153,32 2.317,20 153,32 0,24 0,00 0,00

Veluwe (57) 3.487,05 3.098,08 3.487,05 0,02 0,00 0,00

Kolland &

Overlangbroek

(81)

29,29 2.247,82 29,29 0,01 0,00 0,00

Binnenveld

(65)
10,83 1.707,76 10,83 0,01 0,00 0,00

Projectberekening
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Situatie 1, Rekenjaar 2022

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Aanleg zonneveld NOₓ 94,0 kg/j
NH₃ 0,9 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue verbruikStof Emissie

Mobiele kraan Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 1250 l/j 100 u/j 50 l/j NOₓ 18,8 kg/j

NH₃ 0,3 kg/j

Heimachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 2250 l/j 225 u/j 90 l/j NOₓ 34,0 kg/j

NH₃ 0,5 kg/j

Bobcat Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee 1750 l/j 350 u/j NOₓ 36,8 kg/j

NH₃ 13,1 g/j

Hijskraan Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 300 l/j 20 u/j 12 l/j NOₓ 4,5 kg/j

NH₃ 72,0 g/j

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Grondgebruik
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 218,6 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 218,6 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam landschappelijke
inpassing

NOₓ 9,0 kg/j
NH₃ 0,1 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue verbruikStof Emissie

Trekker Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 600 l/j 40 u/j 24 l/j NOₓ 9,0 kg/j

NH₃ 0,1 kg/j

4 Wegverkeer | Weg
Naam Vervoersbewegingen Links Rechts NOₓ 3,5 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 93,9 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 225 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 300 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7RtadNe4zEwR7 (27 oktober 2022)



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RtadNe4zEwR7 (27 oktober 2022)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 2: Stikstofberekening gebruiksfase  

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Eelerwoude B.V.

Inrichtingslocatie Dalenstraat,

6659 KS Warmel

Activiteit
Omschrijving Zonneveld Dalenstraat

Toelichting Zonneveld Dalenstraat

Berekening
AERIUS kenmerk Rw�Wb�Yz�FF�

Datum berekening 27 oktober 2022, 12:37

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2022 218,7 kg/j 3,5 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd 3.098,08 mol/ha/j 4298952 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 3.651,39 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,23 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

Projectberekening

2/6Rw7Wb9Yz9FF2 (27 oktober 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Landbouw | onderhoud landschappelijke
inpassing

57,6 g/j 3,4 kg/j

2 Landbouw | Landbouwgrond | Grondgebruik 218,6 kg/j -

 Verkeersnetwerk 2,7 g/j 75,8 g/j

Projectberekening

3/6Rw7Wb9Yz9FF2 (27 oktober 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

5 km

Projectberekening

4/6Rw7Wb9Yz9FF2 (27 oktober 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 3.651,39 3.098,08 3.651,39 0,23 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 146,69 2.317,20 146,69 0,23 0,00 0,00

Veluwe (57) 3.471,34 3.098,08 3.471,34 0,02 0,00 0,00

Kolland &

Overlangbroek

(81)

22,54 2.239,75 22,54 0,01 0,00 0,00

Binnenveld

(65)
10,83 1.707,76 10,83 0,01 0,00 0,00

Projectberekening

5/6Rw7Wb9Yz9FF2 (27 oktober 2022)



Situatie 1, Rekenjaar 2022

1 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam onderhoud
landschappelijke
inpassing

NOₓ 3,4 kg/j
NH₃ 57,6 g/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue verbruikStof Emissie

Trekker Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 240 l/j 16 u/j 10 l/j NOₓ 3,4 kg/j

NH₃ 57,6 g/j

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Grondgebruik
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 218,6 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 218,6 kg/j

3 Wegverkeer | Weg
Naam Vervoersbewegingen Links Rechts NOₓ 75,8 g/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 5,5 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 2,7 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 15 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 6 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6Rw7Wb9Yz9FF2 (27 oktober 2022)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 3: Verschilberekening aanlegfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Eelerwoude B.V.

Inrichtingslocatie Dalenstraat,

6659 KS Warmel

Activiteit
Omschrijving Zonneveld Dalenstraat

Toelichting Zonneveld Dalenstraat

Berekening
AERIUS kenmerk S�nu�rYUorbu

Datum berekening 27 oktober 2022, 12:17

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 2 - Referentie 2022 273,3 kg/j -

Situatie 1 - Beoogd 2022 219,8 kg/j 106,4 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 2 - Referentie 3.098,09 mol/ha/j 4298952 Veluwe

Situatie 1 - Beoogd 3.098,08 mol/ha/j 4298952 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 14,21 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,04 mol/ha/j

Projectberekening

2/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Situatie 2 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Landbouw | Landbouwgrond | Grondgebruik 273,3 kg/j -

Projectberekening

3/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Aanleg zonneveld

0,9 kg/j 94,0 kg/j

2 Landbouw | Landbouwgrond | Grondgebruik 218,6 kg/j -

3 Mobiele werktuigen | Landbouw | landschappelijke inpassing 0,1 kg/j 9,0 kg/j

 Verkeersnetwerk 93,9 g/j 3,5 kg/j

Projectberekening

4/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

2 km

Projectberekening

5/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 14,21 2.152,85 0,00 0,00 14,21 0,04

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 14,21 2.152,85 0,00 0,00 14,21 0,04

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Veluwe

Binnenveld

Kolland & Overlangbroek

Projectberekening

6/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Situatie 2, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Grondgebruik
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 273,3 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 273,3 kg/j

Projectberekening

7/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Situatie 1, Rekenjaar 2022

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Aanleg zonneveld NOₓ 94,0 kg/j
NH₃ 0,9 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue verbruikStof Emissie

Mobiele kraan Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 1250 l/j 100 u/j 50 l/j NOₓ 18,8 kg/j

NH₃ 0,3 kg/j

Heimachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 2250 l/j 225 u/j 90 l/j NOₓ 34,0 kg/j

NH₃ 0,5 kg/j

Bobcat Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee 1750 l/j 350 u/j NOₓ 36,8 kg/j

NH₃ 13,1 g/j

Hijskraan Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 300 l/j 20 u/j 12 l/j NOₓ 4,5 kg/j

NH₃ 72,0 g/j

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Grondgebruik
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 218,6 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 218,6 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam landschappelijke
inpassing

NOₓ 9,0 kg/j
NH₃ 0,1 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue verbruikStof Emissie

Trekker Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 600 l/j 40 u/j 24 l/j NOₓ 9,0 kg/j

NH₃ 0,1 kg/j

4 Wegverkeer | Weg
Naam Vervoersbewegingen Links Rechts NOₓ 3,5 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 93,9 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 225 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 300 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

8/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

9/9S2nu5rYUorbu (27 oktober 2022)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 4: Verschilberekening aanlegfase 

 
 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Eelerwoude B.V.

Inrichtingslocatie Dalenstraat,

6659 KS Warmel

Activiteit
Omschrijving Zonneveld Dalenstraat

Toelichting Zonneveld Dalenstraat

Berekening
AERIUS kenmerk RzRiYMtbibAj

Datum berekening 27 oktober 2022, 12:32

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 2 - Referentie 2022 273,3 kg/j -

Situatie 1 - Beoogd 2022 218,7 kg/j 3,5 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 2 - Referentie 3.098,09 mol/ha/j 4298952 Veluwe

Situatie 1 - Beoogd 3.098,08 mol/ha/j 4298952 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 34,42 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,06 mol/ha/j

Projectberekening

2/8RzRiYMtbibAj (27 oktober 2022)



Situatie 2 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Landbouw | Landbouwgrond | Grondgebruik 273,3 kg/j -

Projectberekening

3/8RzRiYMtbibAj (27 oktober 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Landbouw | onderhoud landschappelijke
inpassing

57,6 g/j 3,4 kg/j

2 Landbouw | Landbouwgrond | Grondgebruik 218,6 kg/j -

 Verkeersnetwerk 2,7 g/j 75,8 g/j

Projectberekening

4/8RzRiYMtbibAj (27 oktober 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

2 km

Projectberekening

5/8RzRiYMtbibAj (27 oktober 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 34,42 2.317,18 0,00 0,00 34,42 0,06

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 34,42 2.317,18 0,00 0,00 34,42 0,06

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Veluwe

Binnenveld

Kolland & Overlangbroek

Projectberekening

6/8RzRiYMtbibAj (27 oktober 2022)



Situatie 2, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Grondgebruik
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 273,3 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 273,3 kg/j
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Situatie 1, Rekenjaar 2022

1 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam onderhoud
landschappelijke
inpassing

NOₓ 3,4 kg/j
NH₃ 57,6 g/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue verbruikStof Emissie

Trekker Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 240 l/j 16 u/j 10 l/j NOₓ 3,4 kg/j

NH₃ 57,6 g/j

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Grondgebruik
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 218,6 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 218,6 kg/j

3 Wegverkeer | Weg
Naam Vervoersbewegingen Links Rechts NOₓ 75,8 g/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 5,5 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 2,7 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 15 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 6 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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