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1.1 Inleiding 

Aan de Oude Wetering en de Woudwetering, respectievelijk ten noorden en ten zuiden van het 

Braassemermeer, is provincie Zuid-Holland voornemens om oeverconstructies te vervangen, 

herstellen of op te boeien. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid (<25km) van diverse 

Natura-2000 gebieden, waarvan De Wilck en de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck de meest nabij 

gelegen twee zijn. Ook Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein, Meijendel & Berkheide, 

Kennemerland Zuid, Coepelduynen en Botshol vallen binnen de straal van 25km. Onder de huidige 

wetgeving vallen de geplande werkzaamheden onder de wettelijke vrijstelling van AERIUS plicht 

omdat het gaat om een aanlegfase1. Ten behoeve van de aanmeldnotitie m.e.r. is echter toch een 

AERIUS-berekening uitgevoerd om eventuele risico’s bij wetswijzigingen verderop in het traject in 

kaart te brengen. De uitkomsten van deze AERIUS-berekening zijn in onderhavige notitie 

omschreven. In bijlagen 1 en 2 zijn de verkregen uitvoeren van de AERIUS Calculator bijgevoegd, met 

daarin kaarten van de omgeving en indicaties van waar een toename in stikstofdepositie is berekend. 

 

1.2 Berekening en aannames 

Voor het opstellen van de AERIUS-berekening is op basis van interne expertise binnen RPS, een 

overzicht van de werkzaamheden opgesteld. Deze inschatting van toe te passen machines, draaiuren, 

emissienorm en vermogen is gebruikt om het totale brandstofverbruik voor het gehele project te 

bepalen. Uitgangspunt hierbij is een worst case scenario. 

 

De werkzaamheden staan gepland in 2024 en 2025. Omdat momenteel nog geen concreet beeld 

beschikbaar is van welk deel van de werkzaamheden in welke jaargang wordt uitgevoerd is voor 

onderstaande berekening de aanname gedaan dat de werkzaamheden gelijkmatig verdeeld zijn over 

de twee jaargangen. Verder is de aanname gedaan dat gebruik wordt gemaakt van modern materieel 

(emissienorm klasse V). In tabel 1.1 is weergegeven welk materieel hoeveel brandstof (diesel) 

verbruikt per onderdeel van de werkzaamheden over de gehele duur van het project. 
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tabel 1.1: gebru kte rekenwaarden voor het gehele project. Het brandstofverbruik in de AERIUS bijlagen is de helft van het 

Verbruik totaal (L) uit de laatste kolom voor beide jaargangen. 

Activiteit Hoeveelheid Eenheid 

Leeftijd 
machine 
(jaartal) of 
emissienorm 
(klasse) 

Vermogen 
kW 
(geschat) 

Totaal 
aantal 
draaiuren 

Verbruik 
totaal (L) 

Opruimwerkzaamheden            
Hydraulische kraan - 
inzet verwijderen 
bestaande damwand 2302 m V 100 768 9792 

Vrachtwagen - inzet 
afvoeren van puin van 
bestaande damwand 69 rit V 370 28 660 

            

Damwanden           

Trilblok - inzet 
aanbrengen tijdelijke 
damwand en 
aanbrengen nieuwe 
damwand 3324 m V 75 3324 31786 

Trilblok - inzet 
verwijderen van 
tijdelijke damwand 1122 m V 75 374 3576 

Hydraulische kraan - 
inzet aanbrengen 
tijdelijke damwand en 
aanbrengen nieuwe 
damwand 3324 m V 200 3324 84762 

Hydraulische kraan - 
inzet verwijderen 
tijdelijke damwand 1122 m V 200 374 9537 

Hydraulische kraan - 
inzet aanbrengen ankers 1478 m V 100 528 6732 

Boormachine - inzet 
aanbrengen ankers 1478 m V 50 528 3366 

Hydraulische kraan - 
inzet aanbrengen 
gordingen en deksloof 2302 m V 100 921 11743 

Vrachtwagen - inzet 
transport damwanden 3650 ton V 370 24 566 

Vrachtwagen - inzet 
transport overig staal 391 ton V 370 3 71 

            

Grondwerk           

Hydraulische kraan - 
inzet ontlastingssleuf, 2302 m V 100 1842 23486 
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Activiteit Hoeveelheid Eenheid 

Leeftijd 
machine 
(jaartal) of 
emissienorm 
(klasse) 

Vermogen 
kW 
(geschat) 

Totaal 
aantal 
draaiuren 

Verbruik 
totaal (L) 

drainkoffer, grondwerk, 
etc. 

Vrachtwagen - inzet 
afvoer ontlastingssleuf 4144 ton V 370 46 1085 

Vrachtwagen - inzet 
aanvoer drainkoffer 4144 ton V 370 46 1085 

          0 0 

Afwerking, opboeien & 
herstel damwand         0 0 

Hydraulische kraan - 
inzet afwerking 
basaltsteen 742 m V 100 396 5049 

Hydraulische kraan - 
inzet afwerking 
betonschort 1560 m V 100 624 7956 

Vrachtwagen - inzet 
aanvoer basalt & 
betonelementen 2071,4 ton V 370 18 425 

            

Bouwplaatslogistiek           

Sleepboot - inzet 
vervoer hydraulische 
kranen op water     V 150 5760 55080 

Hydraulische kraan - 
inzet laden en lossen     V 200 2880 61200 

       

Totaal liters verbruik      150211,6 

 

1.3 Conclusie 

In de huidige versie van de AERIUS Calculator wordt een significante stikstofdepositie weergegeven 

binnen Kennemerland-Zuid, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Meijendel & Berkheide, 

Coepelduynen en Botshol. De hoogste stikstofdepositie over deze gebieden is 0,04 mol/ha/jaar.  

Zoals eerder vermeld is dit project onder de huidige regelgeving vrijgesteld van vergunningplicht.  

 

Indien door toekomstige wetswijzigingen de vrijstelling van de vergunningplicht komt te vervallen is het 

mogelijk dat de nieuwe maximum norm van <0,005 mol/ha/jaar stikstofdepositie wordt toegepast. In 

dat geval ligt het project boven de wettelijke norm en moeten de conclusies van deze notitie mogelijk 

worden herzien naar de nieuwe wetgeving. 

 

  



 

 

Bijlage 
 

1 AERIUS-berekening rekenjaar 2024 
 
  





















 

 

Bijlage 
 

2. AERIUS-berekening rekenjaar 2025 






















