
A E R I U S B CALCULATOR 

Dit document bevat resultaten van een 
stikstofdeposiťieberekening met AERIUS 
Calculator. U kan dit document gebruiken 
voor de onderbouwing van depositie onder de 
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998, 
afhankelijk van de door u gekozen 
rekeninstellingen. 

De berekening op basis van stìkstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en stikstofoxide (IMOx), of één van beide. 
Hiermee is de depositie van de activiteit 
berekend en uitgewerkt. Op basis van de 
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op 
Natura zooo-gebieden, als wel voor overige 
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt. 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in de Calculator. Voor 
meer toelichting verwijzen we u naar de 
websites www.aerius.nl pas.naturazooo.nl. 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden ín een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl. 

Ro8LuoWnfJn (08 |anuan 2016) 

pagina 1/13 

Berekening Situatie 1 

* Kenmerken 

* Emissie 

^ Depositie natuurgebieden 

* Depositie habitattypen 



Berekening voor 
eigen gebruik 

AERIUS O CALCULATOR 

C O n t ā C t Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

De Roever Omgevingsadvies Heensedijkiöb, 4655 SW De Heen 

A C t i V l t e i t Omschri jving 

De Heensehoeve BV  aanvraag 2015 

Datum berekening 

08 januari 2016,12:14 

Rekenjaar 

2015 

Totale emissie 

Rekeninstellìngen 

Berekend voor Nbwet. 

Situatie i 

NOx 

NH3 1.021,80 kg/j 

D e p O S l t i e Natuurgebied 

Hectare met 
hoogste project

bijdrage (mol/ha/j) 
KrammerVolkerak 

Provincie 

NoordBrabant 

Situatie i 

155 

Toelichting 

Berekeningvooreigen Situatie 1 

gebruik 
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Locatie 
Situatie i 

r 

4 
U2 

H2bi 

I 

500 m 
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AERIUS R CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

Emissie Naam Bron i 
(per bron) L o c a t i e f 76734,403324 

Situatiën „ „ m 

Uitstoothoogte 5»2 m 

Warmte inhoud 0,0 İ T 1 W 

i ^ h 3 156,00 kg/j 

Dier RAVcode Omschri jving Aantal Stof Emissiefactor Emissie 
dieren (kg/dier/j) 

«ID D gedeeltelijk roostervloer; mestkelders 1.040 NH3 1,000 1.040,00 kg/j 
3.2.7.1.1 met (water en) mestkanaal; 

mestkanaal met schuine putwand; met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 per varken 
(Varkens; vleesvarkens, opfokberen van 
circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen 
van circa 25 kg tot eerste dekking) 
(BWL 2004.03.V2) 

D gedeeltelijk roostervloer; NH3 156,00 kg/j 
3.2.15.4 luchtwassystemen anders dan 

biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85^0 emissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser (Varkens; vleesvarkens, 
opfokberen van circa 25 kg tot 7 
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 
tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2) 

BereKening vooreigen Situatiei 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekeningvoor 

eigen gebruik 

Naam B ľ O n 2 

Locatie (X,Y) 76718,403330 
Uitstoothoogte 5»2 m 

Warmte inhoud 0,0 ITIW 

N H 3 171,60 kg/j' 

Dier RAV code Omschri jving Aantal Stof Emissiefactor 
dieren (kg/dier/ j) 

Emissie 

ą/H D gedeeltelijk roosten/loer; mestkelders 
3.2.7.1. i met (water en) mestkanaal; 

mestkanaal met schuine putwand; met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 per varken 
(Varkens; vleesvarkens, opfokberen van 
circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen 
van circa 25 kg tot eerste dekking) 
(BWL 2004.03.V2) 

1.144 NH3 1,000 1.144,00 kg/j 

D gedeeltelijk roostervloer; NH3 171,60 kg/j 
3.2.15.4 luchtwassysternen anders dan 

biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85*îk emissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser (Varkens; vleesvarkens, 
opfokberen van circa 25 kg to t 7 
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 
tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2) 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

Naam Bron 3 
Locatie ţx,Y) jôjoą, 
Uitstoothoogte 5»2 m 

Warmteinhoud 0,0 ľ ĩ l W 

NHĩ 187,20 kg/j 

Dier RAVcode Omschrijving Aantal Stof Emissiefactor 
dieren (kg/dier/j) 

Emissie 

fļl D gedeeltelijk roostervloer; mestkelders 
3.2.7.1.1 met (water- en) mestkanaal; 

mestkanaal met schuine putwand; met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 per varken 
(Varkens; vleesvarkens, opfokberen van 
circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen 
van circa 25 kg to t eerste dekking) 
(BWL 2004.03.V2) 

1.248 NH3 1,000 1.248,00 kg/j 

D gedeeltelijk roostervloer; NH3 187,20 kg/j 
3.2.15.4 luchtwassystemen anders dan 

biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85^0 emissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser (Varkens; vleesvarkens, 
opfokberen van circa 25 kg tot 7 
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 
tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2) 
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AE Rl US B CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

Naam B ľ O n C\ 

Locatie(X,Y) 76688, (\Q~ļļĄO 
Uitstoothoogte 5,2 m 

Warmte inhoud 0,0 iïlW 

N H 3 187,20 kg/j 

Dier RAVcode Omschri jving Aantal Stof 
dieren 

Emissiefactor 
(kg/dier/j) 

Emissie 

aţļl D gedeeltelijk roostervloer; mestkelders 
3.2.7.1.1 met (water en) mestkanaal; 

mestkanaal met schuine putwand; met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 per varken 
(Varkens; vleesvarkens, opfokberen van 
circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen 
van circa 25 kg tot eerste dekking) 
(BWL2004.03.V2) 

1.248 NH3 1,000 1.248,00 kg/j 

D gedeeltelijk roostervloer; NH3 187,20 kg/j 
3.2.15.4 luchtwassysternen anders dan 

biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85

0

A emissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser (Varkens; vleesvarkens, 
opfokberen van circa 25 kg tot 7 
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 
to t eerste dekking) (BWL 2009.12.V2) 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

^ j 

Naam B ľ O n 5 

Locatie (X,Y) 76674,403345 
Uitstoothoogte 5,2 m 

Warmteinhoud 0,0 ľTIW 

NH3 171,60 kg/j 

Dier RAVcode Omschri jving Aantal Stof 
dieren 

Emissiefactor 
(kg/dier/ j) 

Emissie 

D gedeeltelijk roostervloer; mestkelders 
3.2.7.1.1 met (water- en) mestkanaal; 

mestkanaal met schuine putwand; met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 per varken 
(Varkens; vleesvarkens, opfokberen van 
circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen 
van circa 25 kg tot eerste dekking) 
(BWL 2004.03.V2) 

1.144 NH3 1,000 1.144,00 kg/j 

D gedeeltelijk roostervloer; NH3 171,60 kg/j 
3.2.15.4 luchtwassystemen anders dan 

biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85^0 emissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser (Varkens; vleesvarkens, 
opfokberen van circa 25 kg tot 7 
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 
tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2) 
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A E R I U S Ĥ CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

Naam B T O n 6 

Locatie (X,Y) 76658,403350 
Uitstoothoogte 5,2 m 

Warmte inhoud 0,0 ľ ĩ l W 

NH3 148,20 kg/j 

Dier RAVcode Omschri jving Aantal Stof Emissiefactor Emissie 
dieren (kg/dier/ j) 

D gedeeltelijk roostervloer; mestkelders 988 NH3 1,000 gŭũ.oo kg/j 
3.2.7.1.1 met (water en) mestkanaal; 

mestkanaal met schuine putwand; met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 per varken 
(Varkens; vleesvarkens, opfokberen van 
circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen 
van circa 25 kg tot eerste dekking) 
(BWL 2004.03.V2) 

D gedeeltelijk roostervloer; NH3 148,20 kg/j 
3.2.15.4 luchtwassysternen anders dan 

biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 8s

0

k emissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser (Varkens; vleesvarkens, 
opfokberen van circa 25 kg tot 7 
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 
tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2) 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

Depositie 
natuur

gebieden 

Kra mmer-VoKtfik 

Krammer-Volkerak 
Owt»r» 

5tnt PlrY^and 

Heen» Molen 

Mi BuwVosserneeí 2 km 

( Q \ Hoogste projectbijdrage 
\ S (KrammerVolkerak) 

Hoogste projectbijdrage per 
natuurgebied 

k Habitatrichtl i jn 

C Vogelrichtl i jn 

A Beschermd natuurgebied 

ļ Habitatr ichtl i jn, 
Vogelrichtl i jn 

A Habitatr icht l i jn, Beschermd 
natuurgebied 

A Vogelrichtl i jn, Beschermd 
natuurgebied 

ţ Habitatr icht l i jn, 
Vogelrichtl i jn, Beschermd 
natuurgebied 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekeningvoor 

eigen gebruik 

Depositie PAS-

gebieden 
Natuurgebied Hoogste 

depositie 
(mol/ha/ j) 

Overschrij- Ontwikkel ings-

ding KDW ru imte 
beschikbaar 

Krammer-Volkerak 1.55 

Oosterschelde o,ig 0 

Grevelingen O 

Q Geen overschri jding 

ţ Wel overschr i jd ing* 

^ Ontwikkel ingsruimte beschikbaar** 

^ Geen ontwikkel ingsru imte beschikbaar 

* Deze ui tkomst w o r d t niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet . Bij 
de toets ing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen 
waarvoor ontwikkel ingsru imte is gereserveerd. 

* * Bij beoordel ing van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet 
word t vastgesteld of er voldoende ontwikkel ingsruimte beschikbaar is en 
of dat signif icante verslechtering uitgesloten kan worden. 

Berekening voor eigen 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

Depositie per KrammerVolkerak 
habitattype 

Habitattype 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

1-1131 oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

Hoogste Overschri j Ontwikkelings¬

deposit ie ding KDW ruimte 
(mol/ha/ j ) beschikbaar 

1.55 

1.51 

1,17 

O 

O 

Oosterschelde 

Habitattype 

Hi33oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 

111320 Slijkgrasvelden 

Hi33oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 

Hi3ioA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

Hoogste Overschriļ Ontwikkelings¬

depositie ding KDW ruimte 
(mol/ha/ j ) beschikbaar 

0,19 

0,17 

0,16 

0,12 

O 

O 

O 

Grevelingen 

Habitattype 

H2i9oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

Hoogste 
depositie 
(mol/ha/ j ) 

X3,05 

Overschrij Ontwikkel ings

d ingKDW ruimte 
beschikbaar 

O 

Ç^) Geen overschrijding 

^ Wel overschr i jd ing" 

Ontwikkel ingsruimte beschikbaar** 

Q Geen ontwikkel ingsru imte beschikbaar 

Deze ui tkomst word t niet meegenomen in de toetsing aan de Nbwet. Bij 
de toets ing aan de NBwet gaat het om de relevante hexagonen 
waarvoor ontwikkel ingsruimte is gereserveerd. 

Bij beoordel ing van een vergunningaanvraag in het kader van de Nbwet 
word t vastgesteld of er voldoende ontwikkel ingsruimte beschikbaar is en 
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden. 
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A E R I U S B CALCULATOR 
Berekening voor 

eigen gebruik 

DİSCİ3İ mer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
verleend. De eigenaar van AERI US aanvaardt geen aansprakeli jkheid voo rde inhoud van de door de gebruiker aangeboden 
in format ie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar t o t er een nieuwe versie van AERI US beschikbaar is. AERIUS is een 
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. 

Reken baSIS D e z e berekening is t o t stand gekomen op basis van: 

AERIUS versie 2 0 i 5 - 2 0 i 5 i 2 i i - 3 d e c 7 4 e 7 e 2 

Database versie 2015,2015i2ľ i - 3dec7Ąe7e2 

Voor meer in format ie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/ factsheets/release/aerius-calculator-2014-handboek 
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