
 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

Gezien recente ontwikkelingen is groei  in kwetsbare locaties in het Centraal Veluwe 

Natuurmassief voor toeristische verblijfsrecreatie (toeristische verhuur van 

overnachtingeenheden), onder een bedrijfsmatige bedrijfsexploitatie van de terreinen mogelijk. 

Groei wordt ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van bedrijven. Ardoer camping en 

bungalowpark De Haeghehorst wil met haar kwalitatieve uitbreiding meer ruimte creëren voor 

kamperen, parkeren, spelen en natuur (-beleving). 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt 

aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid 

worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. 

 

1.2  Aanleiding 

Voor de uitbreiding van De Haeghehorst moet het bestemmingsplan Tonselse Veld worden 

aangepast. Daarnaast wordt het plan getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. Onderdeel 

hiervan is onderzoek naar stikstofdepositie. Door de toename van het aantal slaapplaatsen 

neemt het aantal verkeersbewegingen ook toe. Dit geeft een toename van stikstofdepositie op 

gekwalificeerde habitattypen (habitattypenkaart Gelderland) in de buurt van de 

uitbreidingslocaties (externe werking). Het effect van een toename van stikstofdepositie door de 

toename van het aantal verkeersbewegingen is onderzocht door middel van Aerius.  

 

1.3 Doel rapport en werkwijze  

Dit rapport gaat in op de resultaten van het onderzoek naar de veranderingen in 

stikstofdepositie door recreanten als gevolg van de uitbreiding van De Haeghehorst.  Hiervoor 

zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

1. Er is in beeld gebracht wat de verandering van het aantal staanplaatsen is op de groeilocatie 

De Haeghehorst 

2. De toe- of afname is voor het verkeer bepaald en gekeken is over welke wegen dit verkeer 

afgewikkeld wordt. 

3. Aan de hand van het computer model Aerius is berekend wat de gevolgen zijn van de 

uitbreiding voor stikstofdepositie. 

Dit stikstofberekening maakt duidelijk op welke plaatsen er sprake is van een toename van de 

stikstofdepositie. Hierbij wordt gekeken naar de verandering ten opzichte van de huidige 

situatie waarbij de autonome ontwikkelingen meegenomen worden.  



 

 

2.  Verkeersberekeningen  

Om de effecten voor het verkeer te bepalen zijn een aantal aannames gemaakt. Deze zijn 

gebaseerd op de aanwezige kentallen over verkeer, en andere aannames zijn gedaan om een 

uitspraak over de toename van het verkeer op wegvak niveau te kunnen bepalen. In paragraaf 

2.1 zijn alle aannames en uitgangspunten opgenomen.  

 

2.1 Aannames en uitgangspunten 

Voor De Haeghehorst  is het aantal kampeerplaatsen in de huidige en toekomstige situatie 

bekeken. Daarnaast is er gekeken naar de toe- en afname voor het verkeer door de uitbreiding. 

Om de toe- en afname voor het verkeer te berekeningen zijn een aantal aannames gedaan: 

• De Haeghehorst is het gehele jaar geopend, terwijl het gebruik van de uitbreidingslocatie zal 

liggen in de periode april tot en met oktober. 

• De verkeersgeneratie voor het gemiddelde weekdag is bepaald op basis van CROW 

publicatie 317 paragraaf 3.6. In deze paragraaf zijn de kentallen opgenomen voor de 

verkeergeneratie van een camping en van een bungalowpark. Voor de camping komt dit neer 

op 1,1 verplaatsingen per plek per gemiddelde weekdag.  

• Er is uitgegaan van een toename van 70 plaatsen 

• Er is rekening gehouden met een toename van het bezoekaantrekkende werking. Op basis 

van een eerder gedaan parkeeronderzoek van verkeerskundig adviesbureau Goudappel 

Coffeng kan hiervoor rekening gehouden worden met een factor 0,25 per plaats 

• De sanering van een twintigtal plaatsen op het huidige terrein is buiten wege gelaten. 

• De verkeersgeneratie is berekend voor het autoverkeer, zonder filevorming.  

• Om de effecten van de stikstofdepositie te kunnen berekenen dient het verkeer aan het 

netwerk van wegen te worden toegedeeld. De verdeling van het verkeer over de routes is op 

basis van expert judgement bepaald. Uitgangspunt is dat er een bepalende route is die het 

verkeer kan nemen om bij De Haeghehorst te komen of weg te rijden.  

• Uitgangspunt is dat het verkeer vanaf de N-wegen opgaat in het reguliere wegverkeer. 

Daarom is in de stikstofberekeningen alleen het verkeer tot aan de N-weg opgenomen.  

Bovenstaande aannames geven een vereenvoudigd beeld van de daadwerkelijke verplaatsingen. 

De fiets een belangrijk vervoermiddel voor de gast van De Haeghehorst. De camping ligt zeer 

centraal en zowel Ermelo als Harderwijk en de daarbij behorende attracties als Het Pakhuis, de 

molen, de schaapskooi en het Stadsmuseum Harderwijk en het Dolfinarium zijn per fiets goed te 

bereiken. Ook doen veel gasten hun boodschappen in het dorp op de fiets. Hierdoor zal de 

daadwerkelijke depositie lager uitvallen dan de berekening weergeeft. 

  



 

 

Voor de uitgevoerde berekeningen zijn best beschikbare gegevens gebruikt om een zo goed 

mogelijke inschatting te kunnen maken van de effecten die optreden door de verandering van de 

stikstofpositie. In onderstaande tabel zijn de gebruikte gegevens voor De Haeghehorst  

opgenomen.  

Bedrijfsnaam  

 

 

 

De Haeghehorst   

Locatie 

 

 

 

Ermelo  

Verandering 

#kampeerplaatsen  

(excl sanering) 

 

+ 70 

Toe- of afname 

verkeersbewegingen 

(mvt-etmaal) 

 

+ 95 

Tabel  1. Toe- of afname verkeer voor de Haeghehorst  op basis van in de tekst genoemde uitgangspunten 

 

3. Berekening stikstofdepositie 

 

3.1 Methodiek berekeningen stikstofdepositie 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de web-applicatie AERIUS calculator, ontwikkelt door 

Rijksoverheid en de gezamenlijke provincies. AERIUS  Calculator, rekeninstrument van de PAS, 

berekent de stikstofdepositie van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden. Hierbij kan 

het gaan om zowel aangepaste als nieuwe initiatieven. De resultaten kunnen worden 

geëxporteerd en gebruikt als bijlage bij een vergunningaanvraag voor de 

Natuurbeschermingswet 1998. AERIUS ondersteunt de vergunningverlening voor economische 

activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van stikstof en monitort of de totale stikstofbelasting 

blijft dalen. Ook faciliteert AERIUS ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. 

AERIUS rekent voor alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en voor alle sectoren die 

stikstof uitstoten: landbouw, industrie en verkeer & vervoer. Daarmee sluit AERIUS aan op het 

gebieds- en sectoroverstijgende karakter van de PAS. Deze berekeningen zijn uitgevoerd op een 

regelmatig grid immissiepunten van 250 bij 250 meter binnen de gehele Veluwe. 

 

3.2 Resultaten stikstofdepositie op habitattypen 

Uit de berekening van de AERIUS calculator blijkt dat uitbreiding van De Haeghehorst niet leidt 

tot een significante verhoging van de stikstofdepositie ter hoogte van kwalificerende 

habitattypen. Ondanks dat het aantal verkeersbewegingen beperkt toeneemt, is er bijna geen 

verandering te zien van de stikstofdepositie, mede doordat de technologie steeds beter wordt 

waardoor auto’s schoner worden. Zie de bijlage voor meer informatie over de resultaten. 

  



 

 

 

3.3 Effectbepaling verandering stikstofdepositie 

De problemen van de stikstofdepositie ontstaan vooral door de hoge verzadiging van de bodem 

met stikstof. Hierdoor is stikstof vrij opneembaar voor planten. Soorten van voedselarmere 

situaties worden hierdoor weg geconcurreerd door andere planten die beter zijn aangepast op 

de voedselrijke situaties. Binnen het Natura 2000-gebied de Veluwe is er bijna overal sprake van 

een te hoge achtergrond depositie. De beperkte verandering van de stikstofdepositie is zo klein 

dat dit niet waarneembaar zal zijn ter hoogte van de stikstofgevoelige habitattypen. De 

uitbreiding heeft daarom geen effect op het behalen van de instandhoudingdoelen binnen het 

Natura 2000-gebied Veluwe. 

 

4. conclusie 

De toename van het aantal verkeersbewegingen door de kwalitatieve uitbreiding van  

De Haeghehorst zal niet leiden tot significante verhoging van de stikstofdepositie ter hoogte van 

stikstofgevoelige habitattypen. Negatieve effecten op de aanwezige habitattypen zijn uit te 

sluiten. In dit rapport is alleen gekeken naar de effecten van de stikstofdepositie. 

 

Bijlagen 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kunt dit document onder meer
gebruiken voor een onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven stikstofeffecten van dit
project weer voor haar omgeving. Tot de
omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Enkel voor de Natura 2000-gebieden maakt
de Calculator inzichtelijk welke habitattypen er
voorkomen en of de zogenoemde kritische
depositiewaarde (KDW) wordt overschreden.
Mogelijke ontwikkelingsruimte maakt de
huidige versie van de Calculator nog niet
zichtbaar.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van het project
berekend en uitgewerkt in zowel maximale als
gemiddelde depositie per hectare. De
deposities zijn berekend tot een afstand van
15,0 km vanaf de bron.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Haeghehorst 2015

Kenmerken
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Depositie
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Project

Rechtspersoon De Haeghehorst BV

Projectnaam Uitbreiding Haeghehorst

Omschrijving locatie Ermelo

Datum berekening 29 mei 2015, 16:08

Rekenjaar 2015

AERIUS-kenmerk 6p9xmy95wn

Totale emissie

NOx 2 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Locatie

6p9xmy95wn (29 mei 2015)
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Emissie
(per bron) Naam 2015

Locatie (X,Y) 171458, 480625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2,0 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 95,0 NOx
NH3

2,0 kg/j
< 1 kg/j

Toelichting Voor de uitbreiding van De Haeghehorst moet het bestemmingsplan Tonselse Veld worden aangepast. Daarnaast wordt het plan
getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. Onderdeel hiervan is onderzoek naar stikstofdepositie. Door de toename van het
aantal slaapplaatsen neemt het aantal verkeersbewegingen ook toe. Dit geeft een toename van stikstofdepositie op
gekwalificeerde habitattypen (habitattypenkaart Gelderland) in de buurt van de uitbreidingslocaties (externe werking). Het effect
van een toename van stikstofdepositie door de toename van het aantal verkeersbewegingen is onderzocht door middel van Aerius.
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Depositie
natuurgebied

Natuurgebied Beschermingsregime Hoogste
achtergronddepositie

(mol/ha/j)

Hoogste
projectbijdrage

(mol/ha/j)

Overschrijding
KDW

Veluwe Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

3.043,2 0,000

Veluwerandmeren Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

2.609,5 0,000

Maximale rekenafstand

15,0km

Ondergrens

-

Rekenjaar

2015

Depositie projectbijdrage
(mol/ha/j)

0 15

1 20

2 30

3 50

5 75

7 100

10 150

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Hoogste totale depositie per
natuurgebied bij overschrijding van
KDW

Hoogste procentuele overschrijding per
natuurgebied
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Depositie
habitattype Veluwe

Habitats met overschrijding KDW KDW Oppervlakte (ha) Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Depositie
maximaal
(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

1.071 92,4 0,005 0,000 0,000

H2330 Zandverstuivingen 714 108,6 0,004 0,000 0,000

H4030 Droge heiden 1.071 299,1 0,008 0,000 0,000

H9120 Beuken-eikenbossen met
hulst

1.429 118,4 0,004 0,000 0,000

H9190 Oude eikenbossen 1.071 23,9 0,001 0,000 0,000

ZGH40
30

Droge heiden 1.071 0,7 0,000 0,000 0,000

Veluwerandmeren
Habitats met overschrijding KDW KDW Oppervlakte (ha) Depositie

projectbijdrage
(mol/j)

Depositie
maximaal
(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

H9999:
76

Habitattype
onbekend/onzeker KDW
op basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

571 2,2 0,000 0,000 0,000
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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 de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie BETA11_20150519_bc506cbd97

Database versie BETA11_20150421_7cd628b230

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek
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