
 

  

           MEMO 

 

Toelichtende memo behorende bij Aerius-berekening  
Zwolseweg 582 te Apeldoorn  

Opdrachtgever: Ten Hoven Bomen 
Auteur: NOX Advies, Dhr. M.H. van der Wielen 
Datum: 7 januari 2021 
Bijlage: Aerius-berekeningen, januari 2021 

 
Inleiding  
Ten Hoven Bomen aan de Zwolseweg 582 te Apeldoorn (Wenum-Wiesel) is een kwekerij van bomen, 
struiken, tuin- en haagplanten en onderscheidt zich in duurzame teelt. Voor een optimale 
bedrijfsvoering wil Ten Hoven Bomen een aantal wijzigingen doorvoeren op het bedrijfsperceel. Het 
gaat om de volgende wijzigingen: 

- Bouw van een loods en kantoor met een totaaloppervlak van circa 1.214 m2; 
- Bouw van kas en kantine met een totaaloppervlak van circa 524 m2  
- Bouw van een woning met bijgebouw.  

 
De nieuwe gebouwen worden verwarmd middels zonnepanelen en een warmtepomp en krijgen 
derhalve geen aansluiting op het gasnetwerk.  
 
Er vindt geen sloop plaats. De aanwezige kantoorunits, zeecontainers en romneyloods worden te zijner 
tijd verkocht en opgehaald.  
 
Op een afstand van circa 1,2 kilometer is het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ gelegen. Om te weten te 
komen of significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van het project kunnen 
optreden, is een Aerius-berekening uitgevoerd (versie Aerius 2020). De Aerius-berekeningen zijn 
separaat bijgevoegd. In deze memo worden de uitgangspunten en conclusie beschreven. 
 

Uitgangspunten bouwfase 
In de bouwfase veroorzaakt het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen emissie van 
NOx en NH3. Op dit moment is er nog geen aannemer in beeld die de werkzaamheden zal uitvoeren.  
De ureninzet van mobiele werktuigen en transportbewegingen zijn daarom ingeschat op basis van 
vergelijkbare projecten. De werkzaamheden zijn eind 2021 voorzien en zullen circa 6 tot 8 maanden 
duren. Worst-case is het rekenjaar 2021 aangehouden.   
 
 
 



 

  

Mobiele werktuigen 
Voor de bouw van de loods, kas met kantine en woning is rekening gehouden met de volgende mobiele 
werktuigen. Heiwerkzaamheden zijn niet noodzakelijk, waardoor een heistelling niet is opgenomen. 
Volledigheidshalve is rekening gehouden met 50 uur aan overige (onvoorziene) werktuigen. 
 

 Vermogen  
in kW 

Uren-
inzet 

Brandstof-
verbruik 

Totaal  
brandstof 

Mobiele kraan 
(Stage IV) 

130-300 25 18l/uur 450 

Graafmachine 
(Stage IV) 

130-300 75 10l/uur 750 

Verreiker 
 (Stage IV) 

130-300 100 12l/uur 1.200 

Betonstorter 
(Stage IV) 

130-300 20 12l/uur 240 

Hoogwerker 
 (Stage IV) 

56 - 75 25 5l/uur 125 

Trilplaat 
(Stage IV) 

56 - 75 50 5 l/uur 250 

Onvoorzien 
(Stage IV) 

130-300 50 10l/uur 500 

 Totaal: 345 uur Stage IV 
Stage IV 

375 (< 75 kW) 
3.140 

 
 
Voor de inzet van alle mobiele werktuigen is uitgegaan van stageklasse mobiele werktuigen (bouwjaar 
2014 of later).  Voor de graafmachine en verreiker is het zonder meer aannemelijk dat deze werktuigen 
ten tijde van de bouw van stageklasse IV zijn. Op basis van het rapport EMMA1,  bijlage A, is de 
gemiddelde levensduur van een graafmachine en verreiker met een vermogen van 200/250 kW 
respectievelijk 7,4 en 8,5 jaar. Ten aanzien van de overige mobiele werktuigen wordt de aannemer te 
zijner tijd gevraagd mobiele werktuigen te leveren die van het bouwjaar 2014 of later zijn.  
 
Voor het stationair draaien van de mobiele werktuigen is uitgegaan van een percentage van 30% van de 
uren. Van de in totaal 345 uren zijn dus 104 uur ingevoerd met een hoge belasting van stationair draaien. 
Het percentage van 30% is gebaseerd op het uitgangspunt van TNO, dat voor de Klimaat- en 
Energieverkenning 2019 ook uitging van ditzelfde percentage2.  

Transportbewegingen 
Voor het aantal transportbewegingen wordt uitgegaan van respectievelijk 500, 50 en 150 lichte, 
middelzware en zware voertuigbewegingen. Dit betreft een worst-case aanname. De lichte voertuigen 

 

1 Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet, TNO, november 2009 
2 TNO, P12134. 



 

  

bestaan uit bestelbusjes en personenwagens voor bouwpersoneel. De middelzware en zware 
transporten bestaan uit vrachtwagens die benodigd zijn voor de levering van materiaal en materieel.  
 
Het lichte verkeer zal vrijwel direct opgaan in het heersende verkeersbeeld, omdat dit verkeer in deze 
intensiteit op jaarbasis niet opvalt tussen het overige aanwezige lichte verkeer. Het middelzware en 
zware verkeer wikkelt af op de Ramsbrugweg en Kanaaldijk Noord (richting A50) en zal op de Kanaaldijk 
Noord (na circa 200 meter) opgaan in het heersende verkeersbeeld. Op deze weg zal het aan- en 
afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheiden van het 
overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. 
 
In de Aerius-berekening wordt uitgegaan van het aantal vervoersbewegingen (dus heen- en 
terugbewegingen). Op het terrein wordt uitgegaan van een filepercentage van 100% voor eventuele 
congestie en manoeuvreren op de bouwplaats. 
 

 
Afbeelding 1: Uitsnede rekenmodel (bron: Aerius 2020) 
 

 
 
 
 
 



 

  

Uitgangspunten gebruiksfase 

 
In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt de gehele bedrijfsvoering als het project  
beschouwd. Omdat Ten Hoven Bomen niet beschikt over een eerder verleende Wnb-vergunning of 
andere natuurtoestemming, is de gehele bedrijfsvoering doorgerekend in het rekenprogramma Aerius.  
 
Formeel mogen de vergunde rechten ten tijde van de aanwijzing van de Vogel- en Habitatrichtlijn (in 
het geval van Veluwe is dat maart 2000 en december 2004) worden beschouwd in de referentiesituatie 
en mag de toekomstige gebruiksfase daar tegen afgezet worden. Voor de bestemmingsplanprocedure 
is het vaste (plan)jurisprudentie van de Raad van State dat de feitelijke en planologisch legale situatie 
ten tijde van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, de referentiesituatie betreft. In dit geval 
is worst-case rekening gehouden met een emissie van 0 in deze referentiesituatie. Dit is een belangrijke 
worst-case aanname in dit onderzoek.  
 
Omdat het leeuwendeel van het bedrijfsperceel bestaat uit kwekerijgronden (bomen, struiken, 
planten, met (half)verharding en gras), zoals weergegeven in afbeelding 2, is er relatief weinig NOx of 
NH3-emissie die wordt uitgestoten wanneer de kwekerij in bedrijf is. De inrichting kent vooral in het 
hoogseizoen (lente- en zomermaanden) een relatief drukke bedrijvigheid. De overige maanden is de 
bezettingsgraad en het bezoekersaantal lager. In onderstaande is rekening gehouden met het 
jaargemiddelde. 
 

  
Afbeelding 2: Foto van de kwekerijgronden (bron: Ten Hoven Bomen) 
 
De volgende emissiebronnen zijn binnen de perceelsgrenzen per 2022 aanwezig3:  

1. Een Ahlmann wiellader (2001, 51 kW). Deze wiellader wordt gebruikt voor het rooien, laden en 
lossen van grote bomen. Naar schatting is de inzet circa 50 uur op jaarbasis. Uitgangspunt is 
daarnaast dat de wiellader voor 25 uur per jaar stationair draait.  

2. Een Avant wiellader (2016, 36 kW). Deze wielladers wordt gebruikt voor kleinere bomen en 
voor circa 150 uur per jaar ingezet. Uitgangspunt is daarnaast dat deze wiellader voor 75 uur 
per jaar stationair draait.  

 

3 Bron: Ten Hoven Bomen 



 

  

3. Ten Hoven Bomen heeft recentelijk een nieuwe wiellader aangeschaft. Het betreft een Avant 
uit de 800-serie met een hefvermogen van 1.900 kg (2021, 42 kW). Deze wiellader is dit 
voorjaar beschikbaar en wordt voor circa 200 uur per jaar ingezet en draait circa 100 uur per 
jaar stationair. De verwachting is dat deze wiellader door zijn relatief hoge hefvermogen de 
Ahlmann wiellader (gedeeltelijk) gaat vervangen, waardoor de ingeschatte inzet van de 
Ahlmann mogelijk nog lager kan worden ingeschat. Volledigheidshalve is rekening gehouden 
met de onder 1) genoemde inzet. 

4. Een IHI Minigraver (2015, 6 kW). De minigraver wordt voor circa 100 uur per jaar ingezet. 
Uitgegaan is van 50 uur stationair draaien; 

5. Een Tym minitractor (2020, 19 kW). Dit werktuig wordt naar schatting voor 100 uur op jaarbasis 
gebruikt voor onderhoud van het groen. Bij dit werktuig is geen rekening gehouden met 
stationair draaien omdat dit niet of nauwelijks voorkomt.  

6. Diverse elektrische transportvoertuigen (golfkarren). Deze worden ingezet voor intern transport 
met o.a. klanten op het terrein. Deze voertuigen kennen geen emissie. 

7. Transportbewegingen door personeel, klandizie, loonwerkers, de zorgboerderij en projecten 
van de Hoveniersafdeling. Anno 2022 zijn er 8 personeelsleden, waarvan er enkele op de fiets 
komen. Daarnaast zijn er 4 bestelbussen aanwezig. Dagelijks komen er gemiddeld op jaarbasis 
enkele bezoekers per dag. In totaal wordt worst-case rekening gehouden met 40 
transportbewegingen aan licht verkeer (personenauto’s, bestelbussen) per etmaal. Voor de 
zware vrachtwagens is rekening gehouden met 8 bewegingen per week voor o.a. de 
handelskwekerij. Voor het zware verkeer is dezelfde route aangehouden als bij de bouwfase 
(richting A50). Voor het lichte verkeer en middelzware verkeer is een 50/50 verdeling 
aangehouden in oostelijke en westelijke richting.  

8. De nieuwe gebouwen worden verwarmd middels zonnepanelen en een warmtepomp en 
krijgen derhalve geen aansluiting op het gasnetwerk. In de huidige bebouwing is een 
verwarmingsketel aanwezig. Deze verwarmingsketel vervalt bij de ingebruikname van de 
nieuwe bedrijfsloods/kantoor en kantine.  

 
Bij alle mobiele werktuigen is rekening gehouden met een belasting van 50%. Samengevat is rekening 
gehouden met de volgende emissiebronnen: 
  



 

  

 Vermogen  
in kW 

Uren-
inzet 
per 
jaar 

Uren 
stationair 

Emissie- 
factor  
onbelast in 
g/l/uur  

Stationair 
emissie 
(kg/jaar) 

Ahlmann wiellader 
(2001) 

51 50 25 13,9 0,89 

Avant wiellader 
(2016) 

36 150 75 10 1,35 

Avant wiellader 
 (2021) 

42 200 100  10 2,1 

Minigraver 
 (2015) 

6 100 50 10 0,15 

Minitractor 
(2020) 

19 100 n.v.t. 10 n.v.t. 

Verkeer Licht verkeer (bewegingen)      40 per dag 
 Zwaar verkeer (bewegingen)    8 per week 416 per jaar 
       

 
De emissie voor het stationair draaien is als volgt berekend: 
Aantal uur x Hoeveelheid NOx in gram per liter x cilinderinhoud / 1000. De totale emissie bedraagt 4,5 
kg NOx/jaar. Deze emissiebron is ingevoerd als vlakbron. 
 

Conclusie en resultaat 
De emissie NOx in de aanleg-/bouwfase bedraagt circa 21,2 kg NOx/jaar. In de gebruiksfase komt een 
berekende hoeveelheid van circa 24,6 kg NOx/jaar vrij. Daarnaast komt een kleine hoeveelheid 
ammoniak (NH3) vrij in beide fases. 
 

 
Afbeelding 3: Resultaten berekening gebruiksfase (bron: Aerius 2020) 
 
In de bouwfase is de bijdrage aan stikstofdepositie 0,00 mol/ha/jaar. In de gebruiksfase leidt de emissie  
tot een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar. De bijdrage wordt geleverd op  
één hexagoon met kenmerk 5075767 van het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor dit hexagoon geldt 
echter dat de kritische depositiewaarde (KDW) niet wordt overschreden. Afbeelding 4 laat zien dat de 



 

  

KDW niet wordt overschreden. Het percentage van KDW is de maximale depositie gedeeld door de 
KDW. De berekening wijst uit dat met de bijdrage uit de gebruiksfase het percentage van de KDW 
97,8% bedraagt. (100% of meer betreft een overschrijding van de KDW). 
 

 
  
Afbeelding 4: Overzicht van mate van overschrijding KDW (bron Aerius 2020)  
 
Bij habitats zonder overschrijding van de KDW, is een toename van de stikstofdepositie mogelijk, mits 
de totale depositie lager blijft dan de KDW. In dit geval blijft de totale depositie in de gebruiksfase 
onder de KDW.   
 
Daarmee staat vast dat het plan onder de genoemde uitgangspunten geen bedreiging vormt voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Veluwe. Een vergunningsplicht Wet 
natuurbescherming is derhalve niet aan orde. Voor de haalbaarheid van het bestemmingsplan gelden 
vanuit het aspect stikstof geen belemmeringen.  
  



 

  

 

Aerius-berekeningen 

Bijlage 1: Aanlegfase  

Bijlage 2: Gebruiksfase  

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van 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.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S5e8P5xEpE2z (04 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

NOX Advies Zwolseweg 582 , 7345 Apeldoorn

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zwolseweg 582 te Apeldoorn
(Wenum-Wiesel)

S5e8P5xEpE2z

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

04 januari 2021, 21:08 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 21,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase loods/kantoor kas/kantine en woning

S5e8P5xEpE2z (04 januari 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 19,69 kg/j

Middelzwaar en zwaar bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,45 kg/j

Licht bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer op bouwplaats
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

S5e8P5xEpE2z (04 januari 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouwplaats
Locatie (X,Y) 193952, 475399
NOx 19,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2015
(Diesel)

Mobiele werktuigen
< 75 kW
(Stageklasse IV)

375 23 3,3 NOx
NH3

1,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Mobiele werktuigen
130-300 kW
(Stageklasse IV)

3.140 81 11,0 NOx
NH3

17,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Middelzwaar en zwaar
bouwverkeer

Locatie (X,Y) 195015, 475337
NOx 1,45 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 150,0 / jaar NOx
NH3

1,19 kg/j
< 1 kg/j

S5e8P5xEpE2z (04 januari 2021)Resultaten Aanlegfase
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Naam Licht bouwverkeer
Locatie (X,Y) 194038, 475446
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer op bouwplaats
Locatie (X,Y) 193946, 475396
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 150,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S5e8P5xEpE2z (04 januari 2021)Resultaten Aanlegfase
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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 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

S5e8P5xEpE2z (04 januari 2021)Resultaten Aanlegfase
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van 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.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

NOX Advies Zwolseweg 582 , 7345 Apeldoorn

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zwolseweg 582 te Apeldoorn
(Wenum-Wiesel)

RqXo4QXXXsAn

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 januari 2021, 22:59 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 24,59 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Veluwe 0,01

Toelichting Gebruiksfase gehele inrichting

RqXo4QXXXsAn (06 januari 2021)Resultaten Gebruiksfase
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Nieuwe gebouwen
Wonen en Werken | Woningen

- -

Zwaar verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,32 kg/j

Licht verkeer (Oost)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Licht verkeer (West)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Minitractor
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 19,62 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Veluwe 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RqXo4QXXXsAn (06 januari 2021)Resultaten Gebruiksfase
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Veluwe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Nieuwe gebouwen
Locatie (X,Y) 193952, 475399
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,5 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Zwaar verkeer
Locatie (X,Y) 194958, 475334
NOx 3,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 416,0 / jaar NOx
NH3

3,32 kg/j
< 1 kg/j

Naam Licht verkeer (Oost)
Locatie (X,Y) 193987, 475439
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RqXo4QXXXsAn (06 januari 2021)Resultaten Gebruiksfase
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Naam Licht verkeer (West)
Locatie (X,Y) 193886, 475420
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Minitractor
Locatie (X,Y) 193900, 475240
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Minitractor 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 193900, 475240
NOx 19,62 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Ahlmann Wiellader
(2001)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

8,67 kg/j
< 1 kg/j

AFW Avant Wiellader
(2016)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,43 kg/j
< 1 kg/j

AFW IHI Minigraver 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Avant wiellader
(2021)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,78 kg/j
< 1 kg/j

AFW Stationair draaien
alle werktuigen

4,0 4,0 0,0 NOx 4,50 kg/j
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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 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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