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SAMENVATTING
De Provincie Brabant heeft aangegeven dat ze ten behoeve van de werkzaamheden in het kader
van de Reconstructiewet en de MER-richtlijn de beschikking wil hebben over een
computermodel waarbij deze werkzaamheden gefaciliteerd kunnen worden. Het computermodel
moet in staat zijn om voor het totale Brabantse gebied de emissies van ammoniak te berekenen,
de depositie van ammoniak (t.g.v. deze emissies) op de Brabantse natuur te bepalen en de
daaruit volgende overschrijding van de kritische deposities van die natuur. Het computermodel
moet daarnaast ook in staat zijn om het percentage stankgehinderde inwoners van de Provincie
Brabant te bepalen. De Provincie Brabant heeft ECN en TNO gevraagd dit computermodel te
maken, waarbij t.b.v. het ‘stankwerk’ additionele werkzaamheden uitgevoerd zijn door Bureau
Blauw.
Het systeem DIAS dat op basis van deze wensen ontwikkeld is, is opgebouwd uit een GIS
gebruikersschil op basis van ESRI ArcView. Vanuit deze schil zijn tevens diverse externe
modules bereikbaar die in het kader van dit project gebouwd, uitgebouwd of gekoppeld zijn. Dit
zijn een optimalisatie module, een stankmodule en een emissiemodule.
Dit rapport beschrijft de omvang en functionaliteit van de software, wijze van installatie en
gebruik en bevat enkele wenken voor het juiste gebruik van de programmatuur. Tevens bevat dit
rapport een verantwoording van de aan de software ten grond liggende berekeningen en de
keuzes zoals gemaakt wat betreft berekeningen, parametrisaties en basisbestanden.

ECN-C--03-044

7

8

ECN-C--03-044

1.

ALGEMEEN

DIAS is een model voor het ondersteunen van beslissingen in relatie tot de DIstributie van
Ammoniak en Stank dat door het ECN in opdracht van de Provincie Noord-Brabant is
ontwikkeld in samenwerking met TNO-MEP. DIAS is een hulpmiddel bij de opzet en evaluatie
van emissiereducerende maatregelen en bedrijfs-/emissie-verplaatsingen. Met het model kan de
depositie van stikstof berekend worden op grond van verschillende emissie-scenario’s van
ammoniak voor een deelgebied binnen de provincie. Daarnaast kan lokale stankoverlast worden
geëvalueerd binnen gemeenten of reconstructiegebieden. De gebruikerschil is ontwikkeld in de
scripttaal Avenue binnen ArcView versie 3.2 of 3.3.
In DIAS zijn drie modules opgenomen:
1. Een optimalisatiemodule: DIAS-Optimalisatie (ontwikkeld door het ECN)
2. Een verspreidingsmodule: DIAS-ABS (ontwikkeld door TNO-MEP, ontwikkeld in MSAccess)
3. Een stankmodule: DIAS-Stank (het onderliggende model is ontwikkeld door Buro
Blauw in opdracht van de Provincie Noord-Brabant)

BVB

Emissiemodule

Scenario’s

Import/Verdeling

Verspreiding ABS

Optimalisatie

Rapportage
Figuur 1

Stankhinder

Gebruikersschil
in ArcVIEW

Overzicht van de structuur van DIAS

Deze drie modules kunnen vanuit het in ArcView ontwikkelde user interface worden
aangeroepen. Het user interface biedt ook de mogelijkheden om de resultaten van deze modules
te presenteren / rapporteren. Voordat deze modules gedraaid kunnen worden, dienen eerst één of
meerdere scenario's met de emissiemodule (ontwikkeld door TNO-MEP) opgesteld en
doorgerekend te worden. De emissiemodule is geplaatst in de directory /dias/programs/emissie.
Dit Access-programma draait zelfstandig (dat wil zeggen buiten de DIAS-schil om, zie
Hoofdstukken 6 t/m 8).
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Dit rapport bevat een korte instructie voor installatie van het programma (Hoofdstuk 2). Daarna
volgt een handleiding voor DIAS voor zover dit onder ArcView draait met een beschrijving van
de werking van het systeem (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt de verspreidingsmodule ABS
beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de Optimalisatiemodule beschreven en hoofdstukken 6-8
behandelen de Emissiemodule.
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2.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

De directorystructuur voor DIAS met daarin opgenomen de gebruikte basisbestanden en de
programma’s voor de onderscheiden modules moeten vanaf de CD op de harde schijf worden
geïnstalleerd.
DIAS wordt geïnstalleerd vanaf CD met behulp van standaard installeer software. Deze
installatie kan op de standaard wijze ook weer ongedaan worden gemaakt. DIAS is ontworpen
voor installatie in de c:\dias of d:\dias directory, de default hierbij is d:\dias.
De volgende software is vereist om van DIAS gebruik te kunnen maken:
-

Besturingssysteem Windows NT V4, 2000 of XP
Database MS Access vanaf versie 97
Arcview versie 3.2 of 3.3

Voor gebruik van de ArcView omgeving en DIAS-ABS is minstens 512 MB werkgeheugen
vereist. Voor gebruik van DIAS-optimalisatie is minimaal 1 GByte werkgeheugen vereist. Op
de harde schijf dient minstens 1.5 GByte vrije ruimte te zijn.
Het ArcView project met het userinterface is te vinden onder:
/Dias/Programs/Stank/Calc/dias1_3.apr.
Op de desktop wordt een snelkoppeling naar deze file gecreëerd voor het aanroepen van het
programma DIAS. Ook in de startbalk worden iconen aangemaakt voor aanroep van de schil,
DIAS-ABS en DIAS-Optimalisatie.
De volgende extensies moeten binnen ArcView zijn geladen:
! Spatial Analyst
! Xtools 6/1/01; het DIAS script zorgt voor het laden van \dias\xtools.avx
! Dialog Designer
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3.

HANDLEIDING DIAS

3.1

Emissiemodule

Voorafgaand aan het runnen van DIAS onder ArcView moet de Emissiemodule worden
gedraaid. De resultaten hiervan worden per scenario weggeschreven in een subdirectory van
\dias\scenarios\/*. Deze output dient als input voor verschillende modules binnen DIAS. Bij de
start van DIAS moet worden aangegeven welk emissiescenario als uitgangspunt voor verdere
evaluatie van verspreiding/depositie en/of stank dient. Een duidelijke naamgeving bij het
wegschrijven van de output van de emissiemodule zorgt voor een duidelijk overzicht bij de
latere selectie binnen DIAS.
Voor een uitvoerige beschrijving van de emissiemodule wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 en
verder bevattende de gebruikershandleiding van de emissiemodule.

3.2

DIAS userinterface in ArcView

Deze sectie beschrijft de werking van het systeem voor zover dit onder ArcView plaatsvindt.
Stap 1 Starten
Het programma DIAS kan worden opgestart vanaf het bureaublad via de Shortcut to
dias1_3.apr , of via het Start menu->Programmas->DIA->Optimalisatie.
Bij opstarten wordt een groot deel van de benodigde ruimtelijke bestanden ingeladen en
verschijnt het openingsscherm. Dit openingsvenster kan gesloten worden door op het kruisje
rechtsboven te klikken.

Figuur 2

Openingsvenster
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In DIAS zijn vijf menu's beschikbaar, waarvan de eerste (Emissie-Scenario) en de laatste
(Exit) van belang zijn voor het starten en afsluiten van het programma. De tussenliggende
menu's zijn voor het runnen en verwerken/rapporteren van de resultaten van de
Verspreidingsmodule, de Optimalisatiemodule en de Stankmodule. De werking van de
verschillende menu's en de daaraan gekoppelde modules, wordt hieronder beschreven.

Figuur 3

Menu: Emissie-Scenario

Stap 2 Emissie-Scenario
Stap 2.1
Selecteer Uitgangsscenario Emissies:
Kies een *.em file uit één van de subdirectories onder /dias/scenarios die zijn aangemaakt door
de het runnen van de Emissiemodule (zie 3.1). De output van het emissiemodel voor het
gekozen scenario zal verder binnen DIAS worden gebruikt.

Figuur 4
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Dialoog: Selecteer uitgangsscenario voor de emissie
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Na selectie van een *.em file verschijnt een informatiescherm waarop de keuze voor het
emissiescenario wordt bevestigd. Vervolgens wordt het uitgangsbestand met puntemissies
geladen en toegevoegd aan het scherm Emissies Puntbronnen. Voor verder runnen van de
verspreidings- of stankmodule mogelijk is moet stap 2.3 worden uitgevoerd.
Stap 2.2
Bekijk Puntemissies van Huidige Scenario
Hierbij heeft U de mogelijkheid om vanuit een andere module (Verspreiding, Optimalisatie,
Stank) terug te gaan om het gekozen uitgangsscenario te bekijken.
Stap 2.3

Figuur 5

Specificatie Puntenbestand

Selectie maken van puntemissies

Kies voor een verdere evaluatie op basis van alle punten uit het emissiescenario of een selectie
daaruit. De mogelijkheid om een bepaalde diercategorie te selecteren kan via een menu.
Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een selectie te maken via een query. Deze stap moet
worden uitgevoerd voordat de Verspreiding of Geurhinder gestart kan worden. Voor eventuele
verdere aanpassing van de puntemissies dienen stap 2.4 en 2.5.
Na het maken van een keuze (al dan geen verdere selectie) wordt een puntenbestand gecreëerd
dat als basis dient voor verdere evaluatie met de DIAS deelmodellen. Dit bestand wordt als het
thema Selectie emissiebronnen toegevoegd aan het scherm.
Stap 2.4
Aanpassen Bestand Puntemissies
Mogelijkheid om met punten te schuiven of puntbronnen te verwijderen. Deze actie dient
gevolgd te worden door Stap 2.5 Wijzigingen in Puntemissies Bewaren.
Stap 2.5
Wijzigingen in Puntemissies Bewaren
Deze menu-optie zorgt er voor dat de bij 2.4 gemaakte wijzigingen worden opgeslagen en het
submenu Selectie emissiebronnen wordt aan het scherm toegevoegd dan wel aangepast (zie
ook stap 2.3), zodat het gewijzigde bestand van puntemissies als uitgangspunt dient bij verdere
evaluatie van de depositie en / of stank. Aan bronnen die verschoven zijn, worden nieuwe xycoördinaten toegevoegd.
Het blijft mogelijk om terug te gaan naar het volledige oorspronkelijke scenario met alle
puntbronnen. Daarvoor dient het Uitgangsscenario Emissies opnieuw geselecteerd te worden
(stap 2.1). Zo kunnen via een aantal runs van de modellen verschillende varianten binnen één
Scenario worden doorgerekend.
De toestand van de via selectie aangepaste emissiebronnen wordt na beëindiging van de DIAS
sessie niet opgeslagen. Bij opnieuw of verder rekenen aan een situatie in een nieuwe DIAS
sessie dient dus steeds de selectie actie exact herhaald te worden.
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Stap 3 Verspreiding (DIAS-ABS)
Stap 3.1
Basiskaarten ABS
De vier basiskaarten (Views) die worden gebruikt bij het runnen van de verspreidingsmodule
ABS verschijnen.

Figuur 6
!

!
!
!

Basiskaarten verspreidingsmodule ABS

Emissies Puntbronnen: het puntenbestand met alle agrarische bedrijven uit het
geselecteerde emissiescenario wordt getoond als ook de selectie die is gemaakt voor
verdere evaluatie (zie stap 2). Bij stap 3.3 wordt aan deze kaart een grid met
puntemissies toegevoegd.
Emissies Oppervlaktebronnen: aan deze kaart worden in stap 3.4 de emissies van
oppervlaktebronnen toegevoegd.
Selectie deelgebieden (25k): Vanuit deze kaart kan ABS worden gedraaid (stap 3.5)
nadat de punt- en oppervlaktebronnen zijn vergrid (stap 3.3 en 3.4).
Depositie: Op deze kaart worden de deelresultaten van ABS gepresenteerd: Dep_Pnt
(depositie puntbronnen), Dep_Opp (depositie oppervlaktebronnen), Omgeving
(Depositie in het geselecteerde deelgebied komende vanuit de rest van de provincie en
van buiten), Totale Depositie. Het thema Depositie_nl toont de depositie in de
provincie komende van buiten de provincie.

Stap 3.2
Basiskaarten ABS Opnieuw
Verwijder eerder ingevoerde en vergridde puntemissies en oppervlakte-emissies. De gebruiker
wordt gevraagd zelf een aantal bestanden uit de huidige scenario directory te verwijderen via de
ArcView Source Manager: oppthm.shp en de grids oppgrid, omg500, omgeving, tempgr* en
dep*. (Als een aantal van deze grids niet verwijderd kunnen worden – ArcView meldt dat ze
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nog in gebruik zijn – wordt geadviseerd terug te gaan naar stap 1. Selecteer opnieuw een
emissiescenario. Ga vanuit de actieve View via het menu File – Manage Data Sources naar de
ArcView Source Manager en verwijder de genoemde files). Als de bestanden oppthm.shp en
oppgrid al in de scenario-directory aanwezig zijn kunnen de oppervlakte emissies niet opnieuw
worden vergrid in stap 3.4 (foutmelding ArcView).

Figuur 7

ArcView Source Manager voor opruimen directory

Stap 3.3
Vergrid Puntbronnen
Kies via een tweetal keuze-menu’s voor vergridden van puntbronnen (Bedrijven, Stallen of
Opslag) op basis van BVB of CBS voor de huidige of de autonome situatie.

Figuur 8

Opties bij vergridden van puntemissies

NB: Als er een ArcView-melding komt dat er al een output grid bestaat, kan dit overschreven
worden.

Figuur 9

ArcView-melding: grid overschrijven

Er wordt tevens een grid als input voor DIAS-Optimalisatie gecreëerd (gerelateerd aan de keus
voor evaluatie van de huidige of de autonome situatie). Hierbij wordt uitgegaan van alle
bronnen in het oorspronkelijke puntbronnen bestand, aangezien het bij de berekening met
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DIAS-Optimalisatie gaat om de gehele bijdrage op de totale depositie van buiten een
geselecteerd deelgebied (en niet van bijvoorbeeld alleen de varkensbedrijven).
Stap 3.4
Vergrid Oppervlaktebronnen
Kies voor vergridding van de oppervlakte-emissies (Totaal, Aanwending, Kunstmest,
Beweiding of Anders) voor de huidige of de autonome situatie.
Er wordt – net als bij de puntbronnen - eveneens een grid als input voor DIAS-Optimalisatie
gecreëerd (gerelateerd aan de keus voor evaluatie van de huidige of de autonome situatie)
gebaseerd op alle oppervlakte emissies.

Figuur 10 Opties bij het vergridden van oppervlakte emissies
Stap 3.5
Depositie berekenen met ABS
Het runnen van ABS dient vanuit de View Selectie deelgebieden (25k) gestart te worden.

Figuur 11 View: Selectie deelgebieden (25k) voor runnen ABS
Daarvoor zijn de vier buttons toegevoegd:
! Selecteer 25k blok(ken): Eén, meerdere of alle blokken van 25x25 km2 (zgn. 25k
blokken) dienen voor de evaluatie van de depositie geselecteerd te worden.

18
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!

Run ABS: Per geselecteerd 25k blok wordt de achtergrond depositie vanuit de Provincie
Noord-Brabant, komende van buiten het geselecteerde deelgebied, berekend met DIASoptimalisatie (Resultaat in grid Omgeving). Na runnen van DIAS-Optimalisatie
verschijnt een informatiescherm dat bevestigd moet worden (klik OK) voordat de
berekeningen verder gaan (tussengevoegd om de werk volgorde van de modellen goed
te leiden).

!
!

Figuur 12 Informatiescherm
Vervolgens wordt met ABS de depositie vanuit punt- en oppervlaktebronnen berekend en wordt
ook een grid met de totale depositie berekend. Deze resultaten per 25k blok worden eveneens
aan de View Depositie toegevoegd (Dep_Pnt, Dep_Opp, Totale Depositie).
Alle
depositiewaarden worden gerapporteerd in mol/ha/jaar.

Figuur 13 Resultaten van ABS per 25k blok (mol/ha/jaar)
De grids die de depositie vanuit de omgeving weergeven worden gedeeltelijk over elkaar heen
gepresenteerd, omdat een buffer mee wordt genomen in de berekening. Bij de rapportage
worden de verschillende deelkaarten samengevoegd.
!

Rapportage: Verzorg rapportage van de berekende depositie. Er zijn drie
keuzemogelijkheden voor de rapportage:

ECN-C--03-044
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Figuur 14 Keuzemogelijkheden voor rapportageverspreiding
(NB: Het is mogelijk dat bij eerste aanroep van de rapportage een 25k blok maar half wordt
verwerkt bij de rapportage. De oorzaak is niet duidelijk. Door opnieuw dezelfde rapportage te
vragen via het menu Verspreiding – Rapportage ABS of via de button, wordt de rapportage wel
verzorgd voor het volledige gebied.)
Bij de rapportage van de Totale depositie / Totale emissie wordt een kaart voor het totale
geselecteerde gebied gecreëerd en een tabel met een samenvatting van de depositie / emissie per
gemeente, voor zover het gemeentegebied binnen het geselecteerde deelgebied valt. Het aantal
cijfers gepresenteerd in de overzichten is niet representatief voor de nauwkeurigheid van de
gegevens. Deze nauwkeurigheid hangt af van vele factoren maar is nooit groter dan enkele
honderden molen/ha/jaar.

Figuur 15 Voorbeeld rapportage: Totale Depositie N-Totaal
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Figuur 16 Voorbeeld rapportage: Emissie N-Totaal
Bij de keus voor Onder- / Overschrijding kd voor Totaal-N (kritische depositie waarde ofwel
critical load) als thema voor de presentatie, zijn er vervolgens twee opties: uitgaan van de
minimale kd voor Totaal-N per grid cell, waarbij het meest kwetsbare natuurtype het zwaarste
weegt, of de gewogen kd voor Totaal-N (mediaan), waarbij het oppervlakte van de
voorkomende natuurtypen mee worden genomen. Op grond van de gekozen kd-kaart wordt
vervolgens een overzichtskaart en een tabel met de overschrijdingen per gemeente gecreëerd.

Figuur 17 Keus voor rapportage onder-/overschrijding kd-waarden voor Totaal-N
Vervolgens is het ook mogelijk een overzicht te krijgen voor de situatie voor gebieden met
verschillende kwetsbaarheid binnen het geselecteerde deelgebied:
! A: zeer kwetsbare natuur (A) (WAV gebied)
! B: kwetsbaar gebied (B) (WAV gebied)
! CA: zeer kwetsbaar gebied (A) (geen WAV gebied)
! CB: zeer kwetsbaar gebied (B) (geen WAV gebied)
! D: overige EHS
! X: eilandpolygoon.
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Figuur 18 Voorbeeld rapportage: Overschrijding kd van natuurgebieden voor Totaal-N
!

Ruim op: De rapportage van de gedane berekeningen en de uitvoer van de
depositieberekeningen in de View Depositie worden uit het project verwijderd. Indien
meerdere rapportages zijn aangemaakt, dient deze button een aantal malen te worden
aangeklikt.

Stap 4 Optimalisatie
Stap 4.1
Basiskaarten Optimalisatie
De opsimalisatiemodule kan worden gebruikt om de optimale verdeling van de ammoniak
emissies van de puntbronnen te zoeken bij minimale overschrijding van de kd-waarden voor
natuurcellen.
De gebruikte input-kaarten voor de optimalisatie worden getoond op een resolutie van 500m.
Daarnaast is er een scherm voor presentatie van de resultaten van de verspreidingsberekeningen
voor en na optimalisatie.
! Provincie (500m grid)
! Concentratiegebied (500m grid)
! Natuur en kritische depositie (500m grid)
! Resultaat DIAS-Optimalisatie
Stap 4.2
Run DIAS-Optimalisatie
Start het programma DIAS-Optimalisatie (voor de beschrijving van de werking van de
optimalisatiemodule zie verder Hoofdstuk 5).
Stap 4.3
Rapportage Optimalisatie
Indien DIAS-Optimalisatie voor een deelgebied is gedraaid, waarbij de depositie en
overschrijding van de kd-waarden zowel voor als na optimalisatie is berekend, kan via deze
menu optie een overzicht (zowel in kaartvorm als in tabellen) van de berekeningen en de
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effecten per gemeente worden verkregen. Wanneer de optimalisatie opnieuw, bijvoorbeeld voor
een ander deelgebied, wordt gedraaid, worden de eerdere resultaten overschreven.
Indien de optimalisatie module buiten de DIAS schil gedraaid is, kan toch de rapportage binnen
de schil verzorgd worden. Volg hiertoe alle stappen tot het moment dat de module
daadwerkelijk gestart wordt. Sluit dan direct de module af zonder op de optimalisatie knop te
klikken. Alle bestanden blijven dan onveranderd en de rapportage wordt verder correct
verzorgd.

Figuur 19 Voorbeeld rapportage kaart DIAS-Optimalisatie

Figuur 20 Voorbeeld rapportage DIAS-Optimalisatie
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Stap 5 Geurhinder
Stap 5.1
Start DIAS-Stank
Het runnen van de stankmodule kan worden gedaan voor één of meer gemeenten of voor een
reconstructiegebied. Voorafgaand aan het draaien van de Stankmodule dient er een
emissiescenario geselecteerd en gespecificeerd te zijn (in stap 2.1 en 2.3).
Als uitgangssituatie voor het draaien van deze module kan worden gekozen voor de selectie van
één (of meerdere) gemeenten (View: Evaluatie stank in gemeenten) of selectie van één (of
meerdere) reconstructiegebieden (View: Evaluatie stank in reconstructiegebieden).

Figuur 21 Selectie gebied (gemeente) voor evaluatie stank
De Stankmodule kan binnen het gekozen View met behulp van een viertal buttons worden
gedraaid.
!

Selecteer gebied: Maak met de muis de Selecteer gebied button actief. Selecteer
vervolgens met de muis het gewenste deelgebied. De naam van het geselecteerde gebied
(gemeente / reconstructiegebied) verschijnt in de View. Wanneer meerdere gebieden
worden gekozen, verschijnt slechts één naam – in het midden van de selectie – op de
kaart.
! Run model: Click op de Run model button.
Er verschijnt een Select by Theme venster, waarin nader gespecificeerd kan worden op
welke wijze de geurhinder geëvalueerd zal worden.

Figuur 22 ArcView: Select by Theme
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Twee relevante mogelijkheden zijn:
•

Bij de keus voor Intersect wordt de geurhinder berekend voor het gebied en de
bedrijven en woningen binnen de geselecteerde gemeente(n)/reconstructiegebiede(n), of
wel samenvallend met de gemeente/reconstructiegrenzen.

•

Bij de keus voor Are Within Distance Off kan een buffer ingesteld worden rondom het
geselecteerde gebied. Bij Selection distance kan de breedte van de buffer in meters
worden ingesteld. Bedrijven en woningen binnen de aangegeven buffer worden ook in
de evaluatie meegenomen.

Een volgend keuze venster betreft de keus tussen gebruik van data gecorrigeerd voor BVBhuidig of CBS-huidig. Kies één van beide.
Het programma van Buro Blauw wordt vervolgens aangeroepen en voor het geselecteerde
gebied gedraaid. De resultaten van de berekeningen worden als thema Kans op hinder
toegevoegd aan de View. De tabel met attribuut-waarden die bij dit thema hoort bevat naast de
x- en y-coördinaten van de punten drie kolommen waarin de totale hinderkans is weer gegeven
(kolom F), de geurhinder ten gevolge van het toepassen van mest (kolom M) en de geurhinder
ten gevolge van stallen (kolom S) (zie rapportage Buro Blauw voor verdere informatie).

Figuur 23 Opties voor rapportage geurhinder
!

Rapportage: Via de Rapportage knop wordt een nieuwe View worden aangemaakt,
waarin de resultaten gepresenteerd worden. Er kan een thema voor de rapportage
worden gekozen en ook een thema voor de weergave op de rapportage-kaart.

Vervolgens is het mogelijk direct contouren toe te voegen. Hiervoor wordt een standaard
ArcView routine aangeroepen. Voor de meeste opties kan de default waarde worden gekozen.
Belangrijke instelling bij Interpolate Surface - Z Value Field: kolom F staat voor de hinderkans,
M voor mesthinder en S voor hinder van stallen). Contouren kunnen ook later worden
toegevoegd via het gebruik van het ArcView menu: Surface – Create Contours.
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Figuur 24 ArcView: Create Contours
Het rapportage venster bevat als achtergrond een aantal basis-datasets:
- Bebouwing (kernen)
- Gemeenten
- Wegennet (hoofdwegen)

Figuur 25 Voorbeeld rapportage kaart Geurhinder
De gepresenteerde kaart kan door de gebruiker verder worden uitgewerkt (bijvoorbeeld zelf de
topografische kaart als ondergrond toevoegen, thema's toevoegen/ verwijderen, legenda
wijzigen).
Naast de weergave van de resultaten in een kaart, worden de resultaten van de stankevaluatie in
een aantal tabellen gepresenteerd. Hierin wordt per gemeente en per postcodegebied in het
geselecteerde studiegebied een overzicht gegeven van het aantal gehinderde woningen, het
aantal gehinderde personen en het percentage gehinderden. Ook wordt in een tabel een aantal
parameters gepresenteerd om inzicht te geven in verdeling van de hinderkans per gemeente
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(minimum, maximum en gemiddeld percentage). Om de verdeling van de hinderkans meer in
detail te bekijken, kan de tabel met attribuut-informatie worden geëxporteerd en bijvoorbeeld in
Excel verder worden geanalyseerd.

Figuur 26 Voorbeeld rapportage geurhinder
!

Opnieuw / Ruim op: Door deze knop te activeren wordt de werk-View opgeschoond en
kan de geurhinder opnieuw, voor een ander gebied, worden gedraaid.

Stap 6 Exit
Afsluiten van het programma.

Door van dit menu gebruik te maken om het programma te beëindigen, wordt
voorkomen dat er wijzigingen (zoals Views met resultaten, tabellen ...) definitief in
dias1_3.apr worden opgeslagen.

Opruimen
Het wordt aanbevolen om als gebruiker regelmatig de directories van test-runs op te ruimen,
omdat er door het werken met ArcView een groot aantal bestanden wordt aangemaakt, die
kunnen zorgen voor een groot ruimtebeslag. Grid- en shape-files kunnen via de Source Manager
verwijderd worden. Opruimen door het handmatig verwijderen van bestanden via bijvoorbeeld
de Windows Verkenner wordt afgeraden.
Directories kunnen ook opgeschoond worden na sluiting van DIAS via Exit:
! run de file clear.bat onder .\DIAS\Programs\Stank\calc
! copieer de file clear.bat van .\DIAS\Scenarios naar de scenario-sub-directory waarop is
gewerkt en run vervolgens deze batch-file.

3.3

Organisatie van bestanden

3.3.1 Algemeen
Op de hoofddirectory (bv. D:\ of C:\)zijn onder \DIAS\ vijf subdirectories of mappen te vinden
(zie Figuur 27). In de directory \DIAS\AV\ zijn een aantal legenda-files en figuren te vinden. In
de directory .\DIAS\Basisbestanden zijn alle benodigde kaarten en tabellen opgeslagen. Onder
\DIAS\Programs staan de programma's van de verschillende modules met een aantal
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bijbehorende files. De map \DIAS\Scenarios\ bevat mappen met uitvoer per gedraaid
emissiescenario. Tenslotte is er de directory \DIAS\Temp voor tijdelijk gebruik.

Figuur 27 Organisatie van mappen onder \DIAS\
Een meer gedetailleerd overzicht van de directorystructuur is weergegeven in Figuur 28. De
volgende sectie gaat specifiek in op de Basisbestanden en de mogelijkheden om bepaalde
datasets te vervangen.
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Figuur 28 Detailoverzicht directorystructuur \DIAS\

3.3.2 Basisbestanden
De basisbestanden zijn verdeeld over vier mappen:
! Algemeen
! Depositie
! Emissie
! Optimalisatie
! Stank.
De bestanden onder .\DIAS\Basisbestanden\Algemeen zijn voor een groot deel afkomstig van
de Digitale Altlas RLG van de Provincie Noord-Brabant. Tabel 1 geeft een overzicht van de
bestanden in deze directory en hun betekenis.
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Tabel 1
Algemene basisbestanden
Shape files
Bron
Inhoud
blokken100m ECN
Raster met gridcellen van 100x100m, dat over de provincie
Noord-Brabant gelegd kan worden.
blokken1k
ECN
Raster met gridcellen van 1x1km, dat over de provincie NoordBrabant gelegd kan worden.
blokken25k
ECN
Raster met gridcellen van 25x25km, dat over de provincie
Noord-Brabant gelegd kan worden.
blokken500m ECN
Raster met gridcellen van 500x500m, dat over de provincie
Noord-Brabant gelegd kan worden.
brab10-2001
PNB
Bestand met grenzen van de gemeenten binnen Noord-Brabant.
brabant2001
PNB
Grens van de provincie Noord-Brabant.
conc_geb
PNB
Grens concentratiegebied.
abcd
PNB
Natuurkaart, met daarin aangegeven codes voor kwetsbaarheid
van gebieden (WAV en overig).
pc4reg_2002
PNB
Grenzen van postcodegebiede (4 cijfers).
recongeb
PNB
Grenzen van reconstructiegebieden.
Grid files
Bron
Inhoud
kd500m_gmin ECN,
Grid met de gebiedsgewogen kritische depositie over
afgeleide oppervlakten natuurgebied per 500m gridcel.
kaart
kd500m_min
ECN,
Grid met de minimale kritische depositie waarde voor natuur
afgeleide binnen een 500m gridcel.
kaart
nat500m
ECN,
Oppervlaktepercentage natuur per 500m grid.
afgeleide
kaart
provgrd
ECN,
Grid van de provincie Noord-Brabant (25x25m), vergridde
afgeleide provinciegrenskaart van de atlas (PNB).
kaart
Excel files
Bron
Inhoud
kdwaarden.txt PNB
Natuurtypen met min., max. en gemiddelde kritische
depositiewaarden.
PNB: Provincie Noord-Brabant
afgeleide kaart: tot stand gekomen door combinatie van basisgegevens afkomstig van de
provincie Noord-Brabant
In de subdirectory top25 zijn verder nog de bebouwing en het wegnet van afkomstig van de
topografische kaart als shapefiles opgenomen.
Een overzicht van de bestanden onder .\DIAS\Basisbestanden\Depositie is weergegeven in
Tabel 2.
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Tabel 2
Basisbestanden voor depositieberekeningen
Grid Files
Bron
Inhoud
bouwland_nb
PNB
/ Klassificatie van LGN-4 kaart (LandGebruik Nederland) voor
Alterra / Noord-Brabant, naar bouwland en overig (25x25m).
TNO
afgeleide
kaart
concgeb1k
PNB
/ Grid met het percentage concentratiegebied per cel van 1x1km,
concgeb500m ECN
dan wel 500x500m.
depositie_nl
RIVM
Achtergronddepositie van buiten de provincie.
grasland_nb
PNB
/ Klassificatie van LGN-4 kaart (LandGebruik Nederland) voor
Alterra / Noord-Brabant, naar grasland en overig (25x25m).
TNO,
afgeleide
kaart
kd100m_gmin ECN,
Grid met de gebiedsgewogen kritische depositie over
afgeleide oppervlakten natuurgebied per 100m gridcel.
kaart
kd100m_min
ECN,
Grid met de minimale kritische depositie waarde voor natuur
afgeleide binnen een 100m gridcel.
kaart
nat100m
ECN,
Oppervlaktepercentage natuur per 100m grid.
afgeleide
kaart
opp50km

TNO

prov500m

ECN,
afgeleide
kaart
TNO

punt50km

Kernel voor berekening van de verspreiding van
oppervlaktebronnen met ABS
Grid van het oppervlaktepercentage natuur per 500m gridcel.

Kernel voor de berekening van de verspreiding van puntbronnen
met ABS
PNB: Provincie Noord-Brabant
afgeleide kaart: tot stand gekomen door combinatie van basisgegevens afkomstig van de
provincie Noord-Brabant
Onder \DIAS\Basisbestanden\Emissie staan geen ruimtelijke bestanden voor gebruik binnen
ArcView. De bestanden in deze directory worden verder behandeld in Hoofdstuk 5.
In de subdirectory \DIAS\Basisbestanden\Optimalisatie\kaart staan een aantal ascii files (*.asc)
die met ArcView zijn gemaakt en als input dienen voor de optimalisatiemodule (zie Hoofdstuk
5). Dit zijn bestanden van het oppervlaktepercentage provincie, concentratiegebied en
natuurgebied op 500m en 1000m resolutie. En kaarten die zijn afgeleid van de natuurkaart,
betreffende de verdeling van de kritische depositiewaarden over gridcellen.
Indien er een nieuwe natuurkaart of een nieuwe tabel met kritische waarden (kdwaarden.xls)
beschikbaar komt dienen een aantal van deze input files voor DIAS-Optimalisatie opnieuw
gegenereerd te worden. Een beschrijving van de verwerking van de natuurkaart en de locatie
van de te genereren bestanden is beschreven in Bijlage C.
De basisbestanden die specifiek zijn voor de stankmodule staan ten slotte in de subdirectory
\DIAS\Basisbestanden\Stank. Deze shape files zijn hieronder beschreven (Tabel 3).
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Tabel 3
Basisbestanden voor de Stankmodule
Shape File
Bron
Inhoud
brab10-2001
PNB
Bestand met grenzen van de gemeenten binnen NoordBrabant.
opp_areaal
TNO
Bestand met de fractie landbouwgrond per 100m grid
punt.
soc_ec-gemgeg2001 PNB
Bestand met sociaal-economische gegevens per
gemeente.
won100gempc4
ECN,
Koppeling van woning100gem met pc4reg_2002,
afgeleide waardoor ook de Pc4code per 100m gridpunt beschikbaar
kaart
is (voor rapportage).
woning_100
TNO,
Bestand met het aantal woningen per 100m gridpunt.
afgeleide Gemaakt door vergridding van het woningenbestand van
kaart
de provincie.
woning100gem
ECN,
Koppeling van woning_100 met soc_ec-gemgeg2001,
afgeleide waardoor de kolom met de gemiddelde woningbezetting
kaart
(Wonbezet) per gemeente beschikbaar is.
PNB: Provincie Noord-Brabant
Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen betreffende woningdichtheid en woningbezetting
dienen voor gebruik binnen DIAS, moeten de verschillende bestanden weer gekoppeld worden
met het bestand van de postcodegebieden (pc4reg_2002) tot won100gempc4.
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4.

BESCHRIJVING ABS

Het Ammoniak Beheers Systeem (ofwel ABS) is een systeem waarbij in een ArcView
omgeving ammoniak deposities op een hoge resolutie berekend kunnen worden. Deze
berekeningen worden gedaan op basis van informatie over locaties van en emissies uit
verschillende bronnen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen emissies vanuit
punt- en oppervlaktebronnen. Door de implementatie van het systeem in ArcView kunnen
bronnen op een eenvoudige wijze verplaatst en/of veranderd worden m.b.t. hun emissiesterkte.
De feitelijke berekening van de depositie gebeurt met behulp van de zogenaamde convolutieprocedure, waarvan hierna een beschrijving volgt.

4.1

Depositieberekening

De methode voor het berekenen van de depositie in het ABS is een mathematische procedure
genaamd ‘convolutie’. Deze procedure kan gebruikt worden om twee functies te
vermenigvuldigen. Volgens Press et al. (1986) is convolutie de ‘som van de producten van de
waarden van twee functies, waarbij één van de functies gespiegeld wordt in de oorsprong’. Deze
definitie is redelijk abstract, maar in grote lijnen komt het er op neer dat de methode gebruik
maakt van zowel emissiegegevens (als functie van hun locatie) en informatie over de NHx
verspreiding en depositie patronen. Hiermee kan vervolgens de NHx depositie berekend worden.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de convolutie procedure is hier niet op zijn plaats,
maar kan gevonden worden in Press et al. (1986). In de volgende paragrafen zal wat meer
algemene informatie gegeven worden om inzicht te krijgen in de convolutie procedure.
Figuur 29 laat in grote lijnen het principe van de convolutie procedure zien. De waarde in elke
cel van het (in dit geval 1-dimensionale) invoer grid, is de totale ammoniak emissie vanuit alle
landbouwbedrijven binnen dat grid. Figuur 29a laat de distributie van de ammoniak emissie naar
de buurcellen zien, proportioneel naar de emissie waarde in elke gridcel. Elke pijl in figuur 29
staat voor de vermenigvuldiging van de invoercel met een waarde (afhankelijk van de
ruimtelijke relatie tussen emissie en depositie) en de sommatie van dat resultaat tot een totale
uitvoer. Een vergelijkbare set pijlen kan voorgesteld worden komend vanuit elke invoer cel.
Wanneer figuur 29a omgekeerd wordt, wordt figuur 29b verkregen, waarbij alle pijlen
aankomen bij een uitvoercel. Er kan nu een vergelijking opgesteld worden voor elke waarde in
elke uitvoercel, nadat er namen opgesteld zijn voor a) de uitvoercel zelf (depositie), b) de
invoercel (emissie) en c) the vermenigvuldigingen (aangegeven als pijlen). De pijlen worden
gewoonlijk ook wel aangeduid als “kernels” en representeren in feite het specifieke
verspreidings- en depositiepatroon van NHx. De vergelijking ziet er als volgt uit:

Uitvoeri = ∑ (Invoeri , j ∗ Kernel j )
De index “j” bij de kernel staat voor een verschuiving ten opzichte van de invoercel. De formule
zoals hier weergegeven staat bekend als een “convolutie” en beschrijft expliciet hoe elke cel i’s
buurcel (i-j) bijdraagt aan de depositie in cel i. In de praktijk komt het er op neer dat de emissie
van elke boerderij in een studiegebied vermenigvuldigd wordt met de kernel. Vervolgens
worden de vermenigvuldigde waarden gesommeerd met als resultaat de totale depositie in het
uitvoergrid.
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Figuur 29 Verdeling van ammoniak op basis van het convolutieprincipe
De kernels die gebruikt worden in de convolutie methode zijn gebaseerd op berekeningen met
behulp van het zogenaamde OPS1.2 model (Van Jaarsveld, 1990). Voor het construeren van de
kernels worden gemiddelde waarden met betrekking tot bronhoogte, warmte-inhoud, etc. zijn
gebruikt als invoer in het OPS model. Daarnaast is een standaard emissie van 1 kg NH3 per jaar
gebruikt. Het OPS model is lineair voor wat betreft de relatie tussen emissie en de resulterende
depositie. Dit betekent dat een toename van de NH3 emissie met een factor twee, een zelfde
toename van de depositie tot gevolg heeft. Op deze manier kan het depositie patroon berekend
met behulp van het OPS model, en de daarvan afgeleide kernel, vermenigvuldigd worden met
de actuele emissie, om zodoende de depositie op een specifieke locatie te berekenen ten gevolge
van de NH3 emissie van een bepaalde boerderij.
De convolutie procedure werkt niet alleen voor emissie vanuit puntbronnen, maar ook vanuit
oppervlaktebronnen. Dit vereist echter een andere kernel, waarin met name de
bronkarakteristieken anders zijn in vergelijking met die van de puntbronnen. In tabel 4 is een
overzicht gegeven van de bronkarakteristieken zoals ze gebruikt zijn voor het maken van de
kernels voor punt- en oppervlaktebronnen.
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Tabel 4

Bronkarakteristieken gebruikt voor het creëren van convolutiekernels voor
respectievelijk punt- en oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Oppervlaktebronnen
Bron hoogte (m)
5
1
Bron diameter (m)
30
100
Warmte inhoud (MW)
0
0
3.17x10-5 (= 1 kg.j-1)
3.17x10-5 (= 1 kg.j-1)
Bron sterkte (g.s-1)
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5.

OPTIMALISATIE MODULE

5.1

Beschrijving

Het doel van de optimalisatiemodule is om de ammoniakemissies uit puntbronnen behorende bij
landbouw zodanig te herverdelen dat het oppervlak natuur met overschrijdingen van de kritische
waarden zo minimaal mogelijk wordt bij gelijkblijvende totale emissie binnen de provincie. De
oppervlakte emissies worden constant gehouden. De verschillen tussen de emissiesterkten van
de puntbronnen voor en na optimalisatie geven een indruk waar ruimte is voor eventuele
inplaatsing en waar het beste uitplaatsing van emissies van puntbronnen kan plaatsvinden;
bovendien geeft de optimalisatie een indruk van de maximaal te behalen winst in het oppervlak
te beschermen natuur bij een gegeven emissieplafond. Een aantal randvoorwaarden is daarbij
van belang, onder andere om te voorkomen dat de depositie afgewenteld wordt op gebieden
buiten de provincie.
De benadering die gekozen is komt ruwweg overeen met die gevolgd door RIVM zoals
beschreven in Van Dam et al. (2001) en Heuberger & Aben (2002).
Belangrijkste verschil met de RIVM oplossing is dat in DIAS-optimalisatie alle berekeningen
samengevat zijn in een enkel programma. Ook de afleiding van de Source Receptor Matrix
(SRM) vindt plaats binnen DIAS-Optimalisatie. DIAS-Optimalisatie kan daarom ook als
verspreidingsmodel gebruikt worden om de gevolgen van veranderende emissies te evalueren.
De basisresolutie van het depositiegrid van DIAS-Optimalisatie is 500 of 1000 meter. DIASOptimalisatie is volledig geïntegreerd in de DIAS gebruikersschil, maar kan ook separaat van de
ArcView omgeving toegepast worden.

Figuur 30 Opstartscherm van DIAS-Optimalisatie

5.2

Werking van de verspreidingsberekeningen

De verspreidingsberekening binnen DIAS-Optimalisatie is sterk geoptimaliseerd. Gebruik wordt
gemaakt van een methode die sterk lijkt op die van ABS maar die zelfs nog iets sneller werkt.
Bovendien wordt in DIAS-Optimalisatie rekening gehouden met de invloed van
oppervlakteruwheid op de verpreiding en depositie. Voor iedere puntbron en oppervlaktebron
worden door OPS gegenereerde velden van de droge plus natte depositie van NH3 plus NH4 in
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equivalenten/ha/jaar benut. Deze velden zijn beschikbaar voor vijf ruwheidslengte klassen en
voor een 500, 1000 meter en een 5 kilometer resolutie grid van 61 bij 61 gridpunten.
Voor iedere bron wordt allereerst op het 500, 1000 en 5000 meter grid de ruwheidslengte
bepaald. Vervolgens wordt afhankelijk van deze ruwheid voor dicht bij de bron de verspreiding
berekend op het fijne grid afhankelijk van het type bron (oppervlak/punt) en voor buiten het
hierbij bepaalde 30 bij 30 km gebied wordt het 5 km resolutie depositie grid gebruikt, zodat de
invloed van iedere bron tot een gebied van 300 bij 300 km doorgerekend wordt. Voor alle
bronnen worden de bijdragen vervolgens vermenigvuldigd met hun bronsterkte en opgeteld om
te komen tot de totale bijdrage van de beschouwde landbouwbronnen aan de totale depositie van
stikstof.
In bijlage D worden de parameterfiles getoond die gebruikt kunnen worden zijn om met OPS de
voor DIAS-Optimalisatie benodigde depositiegrids (totaal 5 ruwheidsklassen*2 brontypen*3
resoluties= 30 bestanden) te genereren.

5.3

Gebruik

DIAS-Optimalisatie kan opgestart worden vanuit de schil of direct vanuit windows via
bijvoorbeeld een snelkoppeling op het buroblad of via het startmenu. Na het opstarten wordt als
eerste gezocht naar het DIAS_Optimalisatie.INI bestand met de definitie van de door te rekenen
situatie. Standaard wordt geheel Noord-Brabant gekozen en alle gegevens voor het basisjaar
2010. Na het tonen van het opstartscherm (figuur 30) worden alle benodigde gegevens ingelezen
vanaf de harddisk. De plaats en naam van de bestanden wordt bepaald door de instellingen in
het INI bestand.
Het inlezen van deze invoerbestanden neemt enkele seconden in beslag.
Vervolgens komt het hoofdscherm van DIAS-Optimalisatie op (zie figuur 31). Het bevat een
gedeelte waarin alle ruimtelijke gegevens getoond worden door middel van een kaart en
gekleurde cirkels, waarbij de diameter en de kleur van de cirkels afhankelijk zijn van de
waarden van het gewenste gegevens in de gridcel behorende bij de ruimtelijke coördinaat.
Verder is er een selectie mogelijk van het te tonen gegeven. De mogelijkheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NHx depositie waarden schaal 5 km [mol[N]/ha/yr] (bron: RIVM)
NHx depositie waarden schaal 500/1000 m [mol[N]/ha/yr] (bron: RIVM)
NOy depositie waarden uit bronnen van Nederland en buitenland [mol[N]/ha/yr] (bron: RIVM)
NHx depositie waarden afkomstig uit emissies buitenland [mol[N]/ha/yr] (bron: RIVM)
NHx depositie waarden uit emissies van overige bronnen binnen Nederland [mol[N]/ha/yr]
(bron: RIVM)
NHx depositie waarden schaal uit emissies van landbouwbronnen binnen Nederland excl.
Noord-Brabant [mol[N]/ha/yr] (bron: RIVM)
Ruwheidslengte schaal 500/1000 m (bron: KNMI)
Ruwheidslengte schaal 5km (bron: KNMI)
N-totaal depositie waarden [mol[N]/ha/yr]
Percentage natuur per cel 500/1000m (bron: Provincie)
Kritische waarden voor verzuring [mol(N)/ha/yr] (bron: Provincie)
Percentage cel behorende tot concentratiegebied (bron: Provincie)
Overschrijding van de kritische waarde
Percentage cel behorende tot Provincie (bron: Provincie)
Percentage cel behorende tot de rand grenzend aan de provincie
Aanwendings emissies [kg(NH3)/s]
Puntbronnen emissies [kg(NH3)/s]
Verschil tussen N-totaal depositie voor en na optimalisatie
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Figuur 31 Hoofdscherm van DIAS-Optimalisatie
Door met de muis over de kaart te bewegen kunnen de actuele waarden van de cellen getoond
worden in de kleine box tezamen met de rijksdriehoekcoördinaten van het punt onder de muis.
Het kleurenverloop van de cirkels als functie van de waarde is in te stellen door de twee
gekeurde blokjes aan te klikken en een nieuwe kleur te kiezen. Voorts is het minimum en het
maximum van de schaal vast te zetten door de bijbehorende 'checkbox' aan te klikken en een
waarde in te vullen in de corresponderende invulbox.
Verder kan gekozen worden voor het tonen van gegevens op het 500 of het 1000 meter grid.
Deze keuze bepaalt tevens voor welk resolutie van het grid de berekeningen uitgevoerd zullen
worden.
Berekeningen worden gestart door op de knop Dispersie of Optimalisatie te klikken. De
dispersieberekening berekent de totale NHx depositie als gevolg van de punt- en
oppervlaktebronnen binnen de provincie zoals die in het gekozen scenario bepaald zijn.
Vervolgens kan de som van deze depositie en die ten gevolge van de overige bronnen van Ntotaal en de overschrijding van de kritische waarden getoond worden. De dispersieberekening
kost maar enkele seconden rekentijd. De optimalisatie berekening kost aanzienlijk meer
rekentijd en kan enkele dagen rekentijd vergen. Na afloop van deze berekening kan afwisselend
de situatie voor en na optimalisatie bekeken worden door het aan- of afvinken van de Optimaal
checkbox voor wat betreft de relevante emissie- en depositiekaarten en de overschrijdingen.
Via het menu kan het huidige getoonde gegeven opgeslagen worden als plaatje in een bestand,
naar het clipboard of worden geëxporteerd naar een ArcView ASCII gridded bestand (.asc).
Verder kunnen de instellingen gewijzigd worden via het Instellingen menu, dat behandeld wordt
in de volgende paragrafen. De instellingen kunnen bewaard worden als INI bestand of worden
opgehaald uit een INI bestand. Het laden van een nieuw INI bestand heeft tot gevolg dat alle
huidige gegevens uit het geheugen verwijderd worden en opnieuw geladen worden volgens de
instellingen in het nieuwe INI bestand. De INI-bestanden zijn in principe platte-tekst bestanden
die eventueel ook met een tekstverwerker geschikt voor platte tekst (wordpad, notepad) bewerkt
kunnen worden.
De berekeningen t.o.v. de optimalisatie kunnen enkele dagen rekentijd vergen. Om ondertussen
gebruik te kunnen maken van de overige functies van DIAS verdient het aanbeveling om DIASOptimalisatie daarom buiten de schil om te starten, na het genereren van de emissiebestanden
voor punt- en oppervlaktebronnen binnen DIAS. Om verder gebruik van de PC te
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veraangenamen is een mogelijkheid ingebouwd om de prioriteit die het optimalisatie
rekenproces krijgt te verlagen. Kies daarvoor in het menu Instellingen de optie Reken Prioriteit.
Vervolgens wordt een formulier getoond met mogelijke keuzes voor de reken prioriteit (zie
figuur 32). Het beste werkt een prioriteit IJdel, waarbij de berekeningen alleen uitgevoerd
worden als geen overige taken uitgevoerd worden, normaal gesproken is dan nog steeds meer
dan 99% van de processor capaciteit ter beschikking. Sommige programma's die ook gebruik
maken van de IJdel prioriteit voor achtergrondsbewerkingen kunnen enorm vertraagd worden
als DIAS-Optimalisatie aan het rekenen is. Voorbeelden van programma's die hier last van
hebben zijn Microsoft Word en Acrobat Reader bij het afdrukken en SAP bij het opstarten. Via
het scherm van figuur 32 kan dan de berekening tijdelijk gestopt worden door Pause te kiezen.
De berekening kan weer voortgezet worden door een andere prioriteit te kiezen.

Figuur 32 Prioriteitsstelling scherm van DIAS-Optimalisatie (Menu Instellingen -> Reken
prioriteit)

5.4

Invoerparameters

Na het selecteren van het Hoofdmenu van het hoofdscherm kan gekozen worden voor
Instellingen->Wijzigen. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster bestaande uit meerdere
tabbladen.

5.4.1 Projectinstellingen
Het eerste tabblad (figuur 33) bevat enkele zeer belangrijke instellingen die niet standaard te
wijzigen zijn. De parameter van belang voor de gebruiker is de definitie van de basismap met
gegevens. Deze parameter geeft aan vanaf welke plaats de directory structuur begin waar alle
DIAS-Optimalisatiebestanden gevonden kunnen worden. Standaard is dit de plaats waar DIAS
geinstalleerd is met als toevoeging "basisbestanden\optimalisatie". De grijs gemarkeerde
gegevens zijn alleen te wijzigen door in een tekstbewerker het te gebruiken INI bestand te
veranderen. Het verdient aanbeveling het nieuwe gewijzigde INI bestand op te slaan onder een
nieuwe bestandsnaam. Vervolgens kan deze INI file via het menu Instellingen-Ophalen
ingeladen worden. DIAS-Optimalisatie zal dan zich dan geheel opnieuw instellen op de
gegevens in de opgegeven INI file.
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Figuur 33 Veranderen van de basismap met gegevens en tonen project definitie

Figuur 34 Veranderen van de bestanden met getoonde basiskaarten en geografische gegevens
NB: Door op het knopje naast de definitie van een map te klikken kan voor iedere mapdefinitie binnen de instellingendialoog eenvoudig een nieuwe map opgezocht worden via
een gebruikersvriendelijke dialoog, tevens kan het pad 'hard' gewijzigd worden in het
invulveld.
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NB: Iedere bestandsnaam in de instellingendialoog kan gewijzigd worden door deze direct
in het invulveld 'hard' in te typen/wijzigen of door na dubbelklikken op het betreffende
invulveld gebruik te maken van de dan verschijnende bestandsdialoog.

5.4.2 Instellingen ruimtelijke gegevens ruwheidslengte
Het tweede tabblad definieert de plaats en naam van de invoergegevens met de ruimtelijke
verdeling van de ruwheidslengte in het studiegebied. Normaal gesproken zijn de instellingen
van deze gegevens voor de gebruiker niet van belang.

5.4.3 Instellingen overige ruimtelijke gegevens
Het derde tabblad van de instellingen (zie figuur 34) definieert welke ruimtelijke gegevens in de
kaart getoond worden en in welke map deze te vinden zijn. Tevens worden hier de grid
bestanden gedefinieerd die de ruimtelijke condities voor de optimalisatie bepalen, zoals
natuurwaarden, randcellen, concentratiegebied etc. Na verandering van de instellingen worden
deze grid bestanden pas opnieuw ingelezen na opslaan van de instellingen in een nieuw of het
default INI bestand en opnieuw inlezen van dat INI bestand of herstart van het programma.

5.4.4 Instellingen gegevens bronnen
Het vierde tabblad definieert de plaats en naam van de invoergegevens met de ruimtelijke
verdeling van de oppervlakte en puntbronnen in het studiegebied. Normaal gesproken zijn de
instellingen van deze gegevens voor de gebruiker niet van belang.

5.4.5 Instellingen achtergronddepositie
Het vijfde tabblad van de instellingen definieert de instellingen voor de plaats en naam van de
bestanden met de waarden van de achtergrondsdepositie (zie figuur 35). Deze ArcView asciigrid bestanden zijn jaar specifiek. Wel kan een schalingsfactor in procenten opgegeven worden
om een reductie of toename van de bijdrage van bepaalde bronnen te simuleren.

Figuur 35 Instellen van de bestanden met de te gebruiken achtergrond depositiewaarden
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Meegeleverd zijn de bestanden voor het basisjaar 2010. De gegevens van 1998 waren bij het
klaarmaken van deze versie nog niet beschikbaar, maar kunnen eenvoudig toegevoegd en
gedefinieerd worden met schalingsfactoren. De gegevens voor 2030 kunnen doorgerekend
worden door de schalingspercentages bij te stellen volgens tabel 5.
Tabel 5

Factoren ontwikkeling emissies 2030 t.o.v. basisjaar 2010 (T = emissieplafond NH3
= 93, 60, 50, 40, 30, 20 kton/jaar)
Component
Percentage
NOy
25.7
NHx buitenland
T/0.93
T/0.93
NHx overig
T/0.93
NHx landbouw

5.4.6 Instellingen optimalisatie
Het zesde tabblad (zie figuur 36) bevat de instellingen voor gebruik van de optimalisatie.
Wijzigingen in de opties voor optimalisatie worden ook opgeslagen in de INI file en zijn altijd
direct actief nadat het instellingenformulier afgesloten is met de OK-knop. Na het kiezen van de
cancel-knop worden de instellingen van direct voor het aanroepen van het instellingenformulier
weer teruggeroepen.

Figuur 36 Instellen van de parameters voor de optimalisatieberekening
Een belangrijke voorwaarde voor een goede optimalisatie is de optie: 'geen toename depositie
buiten de provincie'. Hiermee wordt voorkomen dat emissies naar de rand van het gebied
geduwd worden om depositie binnen de provincie te minimaliseren ten koste van een toename
van de deposities buiten de provincie en dus een toenemende export van NHx. Door de definitie
van een zone van 5 km rond de provincie en deze randvoorwaarde wordt voorkomen dat de
totale export van NHx vanuit de provincie naar buiten de provincie toeneemt.
Door selecteren van de optie 'geen emissies in natuurcellen' worden de emissies van
puntbronnen in gridcellen die als natuur beschouwd worden (criterium Beschouw… (zie verder
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in tekst)) op nul gesteld en de daarin aanwezige emissies verdeeld over de overige gridcellen
met emissies.
Door selecteren van de optie 'geen toename emissies in natuurcellen' worden de emissies van
puntbronnen in gridcellen die als natuur beschouwd worden (criterium Beschouw… (zie verder
in tekst)) vastgesteld op maximaal de initiële waarde.
Het criterium voor het beschouwen van een gridcel als natuur is in te stellen door op te geven
welk percentage van de cel minimaal natuur moet zijn.
Verder kan optioneel vastgesteld worden wat de minimale en wat de maximale emissie van een
emitterende gridcel moet zijn.
De optie 'user epsilon' bepaalt het convergentie criterium van de gebruikte optimalisatie routine
(Simplex optimalisatie). Deze epsilon kan eventueel verhoogd worden als de optimalisatie niet
binnen enkele dagen rekentijd tot resultaten leidt. Te hoge waarden van epsilon kunnen echter
tot het vinden van een oplossing leiden die niet aan alle randvoorwaarden voldoet, DIASoptimalisatie zal aangeven indien dit optreedt.

5.4.7 Instellingen uitvoerbestanden
Het zevende tabblad (zie figuur 37) bevat de instellingen voor plaats en naam van de
uitvoerbestanden van de dispersieberekeningen.

Figuur 37 Instellen van de naam en plaats van de uitvoerbestanden
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6.

EMISSIEMODULE: GEBRUIKERSHANDLEIDING

6.1

Algemeen

6.1.1 Opbouw van de emissiemodule
Een essentieel onderdeel van DIAS is een ‘emissiemodule’, welke ontwikkeld en uitgewerkt is
door TNO. De emissiemodule is in feite een Access-database en kan de emissie van ammoniak
voor de gehele Provincie Brabant bepalen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt in punt- en
oppervlaktebronnen. De puntbron-emissies worden met name veroorzaakt door stal- en opslagemissies, terwijl de oppervlaktebronnen veroorzaakt worden door het aanwenden van dierlijkeen kunstmest en door weide-emissies. De resultaten van de emissiemodule dienen als invoer
voor het vervolg van het computermodel, waarbij de depositie van ammoniak op
natuurgebieden berekend kan worden en/of voor het bepalen van de hinder van de bevolking
door geur vanuit de verschillende bronnen.
De beschrijving van de emissiemodule is opgesplitst in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk
(hoofdstuk 6) beschrijft de manier waarop de emissiemodule geïnstalleerd en bediend kan
worden, terwijl het tweede hoofdstuk (hoofdstuk 7) op de meer inhoudelijke kant van de module
ingaat.
Alvorens in te gaan op de inhoudelijke kanten van de emissiemodule wordt in dit hoofdstuk een
aantal zaken verder uitgewerkt met betrekking tot het feitelijke ‘bedienen’ van de module.
Hierbij wordt allereerst een beschrijving gegeven van de manier waarop de installatie van de
module uitgevoerd kan worden, waarna aangegeven wordt hoe nieuwe gegevens toegevoegd
kunnen worden aan de module. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een beschrijving
van de verschillende invoerschermen die de module kent.

6.1.2 Scenario's; de begrippen huidige situatie en autonome ontwikkeling
Een algemene opmerking met betrekking tot de begrippen scenario en autonome ontwikkeling is
hier op zijn plaats. De emissiemodule, zoals hier beschreven, kent een aantal situaties die door
de manier van naamgeving mogelijkerwijs tot verwarring zou kunnen leiden. In het geval van
een ‘standaardberekening’ is er sprake van een huidige situatie en de situatie na autonome
ontwikkeling (zie hiervoor ook de volgende paragrafen). De situatie na autonome ontwikkeling
is in de emissiemodule het gevolg van twee zaken: a) implementatie van de AMvB-Huisvesting
(stalemissies) en b) implementatie van het systeem van mestcontracten (aanwendings- en
kunstmestemissies).
Echter, er bestaat ook de mogelijkheid om scenario’s te definiëren. Hierbij kan op basis van de
uitgangssituatie (huidige situatie) of reeds bestaande scenario’s een nieuw scenario gedefinieerd
worden. In dat geval kan er sprake zijn van het aanpassen van een aantal invoerparameters ten
gevolge van mogelijk wijzigende voederregimes, uitrijtechnieken, etc.
Deze wijzigende parameters zullen dan niet alleen een effect hebben op de resultaten voor de
‘nieuwe’ huidige situatie, maar ook op de ‘nieuwe’ autonome ontwikkeling. De naamgeving van
de varianten wordt in de emissiemodule echter niet aangepast: autonome ontwikkeling betekent
in dat geval dus een vorm van autonome ontwikkeling die alleen plaatsvindt bij doorwerking
van de wijzigende parameters voor het betreffende scenario (AMvB-Huisvesting +
mestcontracten + effecten wijzigende parameters) en moet niet verward worden met de
autonome ontwikkeling zoals doorgerekend wordt tijdens de ‘standaardberekening’ (alleen
AMvB-Huisvesting + mestcontracten). Hetzelfde geldt voor de huidige situatie: de huidige
situatie is in dat geval de situatie na het doorvoeren van wijzigende parameters.
Bij het beschouwen van de verschillende emissievarianten moet met deze opmerkingen
rekening worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten, om problemen met betrekking
tot de naamgeving te voorkomen.
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6.2

Installatie

De installatie van de emissiemodule is relatief eenvoudig en geschied door de aangeleverde
bestanden te kopiëren in de betreffende directories/mappen. De structuur van de mappen voor
de emissiemodule is in de onderstaande schermafdruk weergegeven. De belangrijkste mappen
onder (in dit geval) C:\DIAS zijn de mappen: .\Basisbestanden, .\Programs en .\Scenarios. In
deze mappen zijn vervolgens weer de verschillende modules opgenomen; hier wordt echter
alleen aandacht besteed aan de benodigde gegevens voor de emissiemodule.

De map ‘Basisbestanden’ bevat de uitgangsgegevens voor de emissiemodule, de map
‘Programs’ bevat de feitelijke Access-database van de emissiemodule en in de map ‘Scenarios’
worden de verschillende emissiescenario's opgeslagen.
Het bestand padnamen.xls in de map ‘.\Basisbestanden\Emissies’ bevat de informatie die de
emissiemodule nodig heeft m.b.t. de plaats waarop de verschillende gegevens zich bevinden. In
de onderstaande schermafdruk staat de inhoud van padnamen.xls weergegeven. In het bestand
worden het volgende vastgelegd:
drive
save_dir

:
:

main_dir
prog_dir
basis_dir
scen_dir
temp_dir

:
:
:
:
:

schijf waarop de emissiemodule geplaatst is
deze map wordt vanuit de emissiemodule aangepast en hoeft bij de
installatie niet veranderd te worden.
‘hoofd’-map van de emissiemodule
map waarin de Acces-database zich bevindt
map waarin zich de basisgegevens bevinden
map waarin de scenario's geplaatst worden
map waarin tijdelijke gegevens van de module weggeschreven worden

In principe kan de emissiemodule op elke gewenste plaats geplaatst worden, interactie met de
overige modules vereist echter de toepassing van de emissiemodule binnen de ‘standaard’structuur. Hierdoor zal over het algemeen alleen de schijf waarop de module geplaatst wordt een
te wijzigen variabele zijn.

Wanneer de variabelen in padnamen.xls aangepast zijn, dient de emissiemodule gestart te
worden. In het overzicht van de tabellen van de database bevinden zich nu alleen nog maar de
tabel punt_bron_basis en padnamen (zie schermafdruk). De koppeling naar de tabel
padnamen.xls moet opnieuw gemaakt worden, alvorens de wijzigingen van kracht worden.
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Dit kan door in het tabellenoverzicht de klikken met de rechter muisknop. Selecteer de optie
‘Tabellen koppelen’, kies via het keuzescherm het bestand padnamen.xls en druk dan op
‘Koppelen’. In het scherm dat dan volgt dient de optie ‘Eerste rij bevat kolomkoppen’
aangevinkt te worden. Druk dan op ‘Voltooien’ en bij de vraag of hierbij de ‘bestaande tabel of
query overschreven moet worden’, kies ‘Ja’. De koppeling is nu opnieuw gemaakt.

6.3

Invoeren nieuwe data

Voor het invoeren van nieuwe data in de database moet er voor gezorgd worden dat de structuur
dezelfde is als de huidige data heeft. Indien dit gewaarborgd is, kan het invoeren van nieuwe
data op een vrij eenvoudige wijze plaatsvinden. Aangezien de data aan het begin van een
nieuwe sessie telkens opnieuw gekoppeld wordt aan de database en aan het eind van een sessie
ontkoppeld, kan het invoegen van de nieuwe data zich beperken tot het koppelen van een nieuw
bestand onder dezelfde naam.
Om dit te kunnen doorvoeren moeten op een tweetal plaatsen de koppeling aangepast worden.
In de subroutine ‘Make_dir_Click’ van het formulier ‘Maak_dir’ en de subroutine
‘Rapp_oud_scen_Click’ van het formulier ‘Rapp_oud_scen’ worden de feitelijke koppelingen
tussen de fysieke bestanden en de tabellen in de database gelegd. Hierbij kunnen, indien
gewenst, allerlei bestanden gekoppeld worden waarbij de bestandsnamen anders zijn dan de
initiële bestandsnamen. Echter, de tabelnaam waar het bestand aan gekoppeld wordt dient wel
gelijk te blijven, om zodoende een goede werking van de database te kunnen garanderen.
Een voorbeeld van de koppelingsroutine is hieronder gegeven. In het geval van de eerste
koppeling wordt bijvoorbeeld het tabblad ‘WUM’ van de excel spreadsheet ‘koppel_codes.xls’
gekoppeld aan de databasenaam ‘WUM_cijfers’.

6.4

Invoerschermen

In deze paragraaf worden de verschillende invoerschermen van de emissiemodule beschreven.
Bij deze beschrijving wordt zoveel mogelijk meest logische scherm-volgorde aangehouden.

6.4.1 Start van de database
Bij het starten van de database verschijnt automatisch het onderstaande invoerscherm. Via dit
scherm kan een nieuwe berekening gestart worden, maar kunnen ook de resultaten van een
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eerder gemaakt scenario nogmaals bekeken worden. De derde optie is het sluiten van de
database, waarna de database en het programma Access afgesloten worden.

6.4.2 Nieuwe berekening
Wanneer gekozen wordt voor de optie ‘Nieuwe berekening’ wordt het volgende invoerscherm
actief. In dit invoerscherm moet de naam van een scenario opgegeven worden. Bij de
emissiemodule wordt er van uitgegaan dat elke berekening een nieuw scenario oplevert en
derhalve ook een nieuwe naam opgegeven dient te worden.
Er zijn dan twee mogelijkheden: a) geheel nieuw scenario, uitgaande van de basisgegevens of b)
scenario o.b.v. bestaand scenario, uitgaande van de invoergegevens van het bestaande scenario.

ad a) wanneer er een geheel nieuw scenario gemaakt wordt hoeft alleen het venster ‘Nieuw
scenario’ ingevuld te worden. Hier kan de naam van het scenario ingevuld worden, waarbij in
het venster ‘Aanwezige scenario's gecontroleerd kan worden of het betreffende scenario al
bestaat. Wanneer nu op de knop ‘Maak scenario’ gedrukt wordt gebeuren er een aantal zaken.
Allereerst wordt in de map ‘.\Scenarios’ een nieuwe map aangemaakt met de naam van het
scenario. Vervolgens worden alle koppelingen naar de verschillende tabellen aangelegd.
ad b) wanneer er een nieuw scenario gemaakt moet worden o.b.v. een bestaand scenario dient
de optie ‘o.b.v. bestaand scenario’ aangevinkt te worden. Vervolgens wordt uit het veld
‘Aanwezige scenario's een bestaand scenario geselecteerd en in het veld ‘Nieuw scenario’ een
scenarionaam opgegeven. Nu kan weer op de knop ‘Maak scenario’ gedrukt worden en
vervolgens hetzelfde afgehandeld als bij a) beschreven is.
Na het aanmaken van de map voor een nieuw scenario en het koppelen van de verschillende
tabellen, wordt het volgende scherm actief.

48

ECN-C--03-044

Bij het bovenstaande keuzescherm zijn een aantal mogelijkheden voorhanden. Deze zullen in de
volgende paragrafen afzonderlijk worden behandeld.
Emissies berekenen
Wanneer gekozen wordt voor ‘Emissies berekenen’ worden achtereenvolgens de oppervlakteen puntbron-emissies berekend en worden de resultaten opgeslagen in de hiervoor al
gedefinieerde scenario-map. Voor een beschrijving van de feitelijke berekening van de emissies
wordt verwezen naar Hoofdstuk 7, waar de inhoudelijke kant van de emissieberekening wordt
beschreven.

Parameters aanpassen
Bij de optie ‘Parameters aanpassen’ bestaat de mogelijkheid om de initiële parameters te
bekijken en, indien gewenst, deze aan te passen. De voor een bepaald scenario gebruikte
parameters (al dan niet aangepast) worden na afloop van een sessie opgeslagen in de betreffende
scenario-map in het bestand tabellen.xls.
De huidige in het systeem opgenomen waarden voor de parameters zijn grotendeels afkomstig
uit de milieubalans (zie bv. RIVM, 2002). Sommige getallen zijn gebaseerd op persoonlijke
mededelingen van ter zake deskundigen of expert judgement van TNO-MEP.
De invoerschermen die gebruikt kunnen worden bij het bekijken en/of aanpassen van de
verschillende parameters zullen hierna afzonderlijk aan de orde komen. Het onderstaande
invoerscherm is het centrale scherm waar telkens weer naar terug gegaan wordt wanneer de
verschillende parameters zijn bekeken/gewijzigd.
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Het centrale parameter-scherm is verdeeld in een blok voor de oppervlaktebronnen en voor de
puntbronnen. Daarnaast bevat het een knop om terug te gaan naar het beginscherm (met
mogelijkheid om vervolgens de emissies te berekenen). De overige knoppen van dit centrale
parameter-scherm zullen hierna afzonderlijk besproken worden.
Emissiefactoren (Oppervlaktebronnen)
Voor het wijzigen van de emissiefactoren van de oppervlaktebronnen wordt een onderscheid
gemaakt tussen emissiefactoren voor weide-, kunstmest- en aanwendingsemissie. Om deze
emissiesoorten te wijzigen kan het onderstaande invoerscherm gebruikt worden.

Voor het bekijken/veranderen van de weide-emissiefactor wordt het onderstaande scherm
gebruikt. De standaardwaarde die hiervoor gehanteerd wordt is 8%. In het invoerveld kan echter
elke gewenste waarde ingevuld worden.
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Het onderstaande scherm wordt gebruikt voor het bekijken/veranderen van de kunstmest
emissiefactor. De standaard waarde hiervoor is 2,7%.

Voor het bepalen van de emissies ten gevolge van het aanwenden van mest, wordt gebruik
gemaakt van een tweetal aspecten, te weten: a) de feitelijke emissiefactoren per
aanwendingswijze en b) de gebruikspercentages voor deze aanwendingswijzen. Voor het
bekijken/veranderen van de één van deze aspecten wordt allereerst een keuze gemaakt via het
onderstaande scherm.

De emissiefactoren per aanwendingstype kunnen via het onderstaande scherm worden
bekeken/gewijzigd. Voor de verschillende aanwendingstypes wordt hierbij een onderscheid
gemaakt tussen aanwending op respectievelijk gras- en bouwland. De standaardwaarden die
hiervoor gebruikt zijn opgenomen in het onderstaande scherm. Bij selectie van een bepaalde
aanwendingswijze kan vervolgens de bijbehorende emissiefactor gewijzigd worden in het
invoerveld.
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Voor het bekijken/wijzigen van de gebruikspercentages wordt een onderscheid gemaakt tussen
een viertal gedefinieerde gebieden binnen de Provincie Brabant. Deze definitie van deze
gebieden is volgens de zgn. oude LEI-indeling en wordt voor een aantal toepassingen nog
gehanteerd. De vier gebieden die hier gebruikt zijn, zijn het Zuid-Westelijk Zeekleigebied,
Rivierkleigebied, Westelijk Weidegebied en het Zuidelijk Zandgebied. Bij het selecteren van
één van de gebieden op het onderstaande scherm verschijnen twee afzonderlijke schermen met
gebruikspercentages per aanwendingstechniek voor het betreffende gebied.

Hieronder staan de twee invoerschermen voor het Zuid-Westelijk Zeekleigebied, waarbij een
onderscheid gemaakt is tussen een scherm voor grasland en één voor bouwland. De
gebruikspercentages kunnen afzonderlijk gewijzigd worden. Er moet echter rekening gehouden
worden met het feit dat de totale gebruikspercentage (de afzonderlijke gebruikspercentages
opgeteld, apart voor gras- en bouwland) 100% moet zijn. Op dit moment wordt niet automatisch
aangegeven of hier al dan niet sprake is en zal de gebruiker er zelf zorg voor moeten dragen dat
de gebruikspercentages optellen tot 100%.
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Mestgegevens
Voor het bepalen van de hoeveelheid stikstof die via kunstmest op het land gebracht wordt,
moet de hoeveelheid minerale of dierlijke mest die op het land gebracht wordt omgerekend
worden naar een hoeveelheid werkzaam stikstof. Het verschil tussen de adviesgift (zie verderop)
en de hoeveelheid actief stikstof wordt dan via kunstmest op het land gebracht.
Voor het bepalen van de hoeveelheid actief stikstof per ton mest wordt gebruik gemaakt van
gegevens over de hoeveelheid stikstof per ton mest (in onderstaande scherm mest2stikstof), de
fractie minerale stikstof in de mest (in onderstaande scherm Nm) en de fractie organische
stikstof in de mest die in het eerste jaar na aanwenden zal mineraliseren (in onderstaande
scherm Ne). In het onderstaande invoerscherm kunnen deze gegevens per afzonderlijke
mestsoort bekeken/aangepast worden.
Naast het gebruik van Nm voor de berekening van de kunstmestgift, wordt Nm ook gebruikt
voor het berekenen van de aanwendingsemissie. Alleen het minerale deel van de stikstof in de
mest kan na aanwenden vervluchtigen, waarvoor Nm gehanteerd kan worden.

Adviesgift wijzigen
Zoals hiervoor al aangegeven, wordt de adviesgift gebruikt om de kunstmestgift te bepalen. In
het onderstaande invoerscherm kan voor respectievelijk gras-, maïs- en overig bouwland de
adviesgift opgegeven worden. De factor 1,11 die ook in het onderstaande scherm weergegeven
is, is bedoeld als correctiefactor ter compensatie van het verschil tussen berekende kunstmestgift
en verkochte kunstmesthoeveelheden. Op dit moment kan deze factor niet via het invoerscherm
gewijzigd worden. Echter, aanpassing van het bestand tabellen.xls biedt wel de mogelijkheid
om deze parameter te wijzigen.
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Mest normen aanpassen
Voor het maken van een inschatting van de autonome ontwikkeling m.b.t. de aanwendings- en
kunstmest-emissies worden de ‘actuele’ mestgiften geschaald op basis van de toegestane
toekomstige giften. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde verliesnormen in
combinatie met de hoeveelheid fosfaat en stikstof die afgevoerd wordt via het gewas. Voor een
nadere beschrijving van deze schalingsmethode wordt verwezen naar Hoofdstuk 7.
In de onderstaande invoerschermen kunnen waarden voor de verschillende parameters
bekeken/gewijzigd worden. Hierbij gaat het dan om:
verliesnorm voor fosfaat
afvoer via gewas van fosfaat
verliesnorm voor stikstof – normale grond
verliesnorm voor stikstof – uitspoelings gevoelige grond
afvoer via gewas van stikstof
In het onderstaande scherm kan een keuze gemaakt worden uit deze verschillende
mogelijkheden, waarna nieuwe schermen verschijnen waarin de betreffende gegevens
bekeken/gewijzigd kunnen worden.
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Emissiefactoren (Punt bronnen)
De emissiefactoren voor puntbronnen zijn gerangschikt volgens de zogenaamde RAV codes.
Deze codes staan voor een unieke dier/stal combinatie. In de emissiemodule zijn de
dieraantallen per bedrijf volgens het BVB vertaald naar corresponderende RAV codes, waarna
deze gecombineerd kunnen worden met de verschillende emissiefactoren.
In het onderstaande scherm staan de emissiefactoren voor stallen volgens de RAV weergegeven
(kol. ‘Stal’) per afzonderlijke RAV code (kol. ‘RAV code’), tezamen met de emissiefactoren
volgens de AMvB-Huisvesting (kol. ‘Stal(AMvB)’). Tevens zijn de ammoniak
vervluchtigingsfactoren voor mestopslag buiten de stal (kol. ‘Opslag’) en geuremissie factoren
(kol. ‘Geur’) in het scherm weergegeven en kunnen ze per RAV code bekeken en/of gewijzigd
worden.
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Rapportage
Een rapportage van het huidige scenario bevat informatie over de gebruikte parameters en een
samenvatting van de resultaten. Wanneer er een rapportage gemaakt moet worden, kan de
gebruiken een keuze m.b.t. de manier waarop de rapportage beschikbaar moet komen. Er is de
mogelijkheid om de rapportage te bekijken en om deze af te drukken. Het afdrukken gebeurt
naar de ‘actieve’ printer.

Sluit database
Bij het sluiten van de database wordt, naast het afsluiten van de database en van MS-Access,
een aantal bewerkingen uitgevoerd. Allereerst worden alle koppelingen uit de database
verwijderd, behalve die naar het bestand padnamen.xls. Daarnaast wordt het aangepaste bestand
tabellen.xls opgeslagen in de scenario-map waarvoor de betreffende berekeningen zijn
uitgevoerd.
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7.

EMISSIEMODULE: BESCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt de methodiek beschreven waarmee in de emissiemodule de emissie
vanuit punt- en oppervlaktebronnen wordt berekend. In de volgende paragrafen wordt voor deze
twee broncategorieën inzicht gegeven in de manier waarop de berekening plaatsvindt.

7.1

Emissies uit puntbronnen

De berekeningswijze voor de emissie vanuit puntbronnen is gebaseerd op gegevens voor
individuele bedrijven voor wat betreft aanwezige dieraantallen. In figuur 38 is een overzicht
gegeven van de benodigde gegevens welke uiteindelijk leiden tot emissies vanuit stallen en
mestopslag per bedrijf. De gegevens voor de individuele bedrijven worden voor de
emissiemodule betrokken uit het BVB van de Provincie Brabant. De emissies uit puntbronnen
kunnen onderverdeeld worden in emissies vanuit stallen en vanuit mestopslagen.

CBS
dieraantal
per gemeente

dieraantal
corr.factoren
per gemeente

gecorr.
dieraantallen

NH3 stal
emissie

BVB dieraantal

WUM excretie
factoren

N excretie per
bedrijf

Totaal N na
stalemissie
NH3 opslag
emissie

RAV emissiefactoren

Vervl. perc.
opslag

Invoer

Uitvoer

Figuur 38 Datastroom ten behoeve van de berekening van puntbronemissie

7.1.1 Emissie uit stallen
De emissie vanuit stallen wordt veroorzaakt door verdamping van ammoniak uit de aanwezige
mest. De hoeveelheid emissie vanuit de stal wordt bepaald door de hoeveelheid stikstof die een
dier uitscheidt (stikstofexcretie), het aantal dieren en het stalsysteem.
De dieraantallen die in de module gebruikt zijn en de verschillende stalsystemen waarin de
dieren gehuisvest zijn, zijn afkomstig uit het BVB (versie 2001). In het BVB zijn gegevens per
individueel bedrijf opgenomen aangaande de vergunde emissies. De gegevens in het BVB zijn
opgenomen op basis van de situatie op het moment van vergunningverlening. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat coderingen van dier/stal combinaties conform de toen geldende
uitvoeringsregelingen van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij opgenomen zijn in het
BVB.
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Om te komen tot een uniforme codering is er voor gekozen om een koppelingstabel te
construeren waarin alle unieke jaar/code combinaties vertaald worden naar de meest recente
coderingen van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV d.d. 7 mei 2002).
Voor elk stalsysteem wordt dan een emissiefactor gebruikt, die aangeeft welk deel van de
stikstof in de mest als ammoniak uit een stal emitteert. De gehanteerde factoren voor zijn
overgenomen uit de RAV en worden weergegeven in Bijlage B. Voor de autonome
ontwikkeling wordt aangenomen dat de AMvB-Huisvesting volledig geïmplementeerd is. Een
overzicht van de AMvB-emissiefactoren ten opzichte van de RAV emissiefactoren voor de
huidige situatie is eveneens terug te vinden in Bijlage B.
Een aspect waaraan in de emissiemodule aandacht geschonken is, heeft betrekking op het
verschil tussen de dieraantallen in het geval van het BVB en de zgn. jaartelling. Bij het BVB
zijn de dieraantallen opgenomen waarvoor maximaal een vergunning verleend wordt, terwijl de
jaartelling de actuele situatie weergeeft op het moment van de telling (april-mei). Het gebruik
van beide varianten heeft voordelen, maar ook nadelen. Het gebruik van de dieraantallen
volgens het BVB kan gezien worden als een theoretisch maximum, aangezien deze dieraantallen
volgens de vergunning gerealiseerd zouden kunnen worden. De dieraantallen volgens de
jaartelling geven een beter beeld van de actuele situatie en de daarmee berekende emissie zal
dientengevolge beter overeenkomen met de ‘werkelijke’ emissie.
Om nu inzicht te krijgen in beide varianten met betrekking tot de dieraantallen, zijn de BVB
dieraantallen ‘gecorrigeerd’ o.b.v. CBS gegevens over de diertellingen volgens de jaartelling.
De CBS informatie is beschikbaar op gemeente niveau, hetgeen inhoud dat de feitelijke
correctie ook op dat niveau zal plaatsvinden. Per individuele gemeente wordt een
schalingsfactor afgeleid per diercategorie. De diercategorieën die gehanteerd worden zijn
volgens het CBS, hetgeen inhoudt dat ten behoeve van de deze schaling de BVB gegevens op
hetzelfde aggregatieniveau gebracht moeten worden.
De afgeleide gemeentelijke schalingsfactoren worden vervolgens vermenigvuldigd met de
dieraantallen per individueel bedrijf voor de verschillende diercategorieën. Er zijn nu
dieraantallen per bedrijf verkregen, waarbij het totaal per gemeente in grote lijnen overeen komt
met de gegevens van het CBS. De vertaling van de CBS gegevens naar ‘gecorrigeerde’
dieraantallen moet echter met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. Een belangrijke
aanname bij deze methode is dat de CBS gegevens per gemeente gelden voor dezelfde bedrijven
als die in het BVB bestand zijn opgenomen. Wanneer dit echter niet het geval is, door bijv.
missende BVB bedrijven, foute codering, etc., zal dit rechtstreekse gevolgen hebben voor de
gehanteerde schalingsfactoren. Hierdoor kunnen de ‘geschaalde’ dieraantallen per individueel
bedrijf veel hoger of lager uitvallen dan waarvan in werkelijkheid sprake is.

7.1.2 Emissie uit mestopslag buiten de stallen
Op veehouderijbedrijven is de mestproductie gedurende een aantal maanden van het jaar groter
dan afgezet of aangewend kan worden. Deze mest wordt dan tijdelijk opgeslagen in een
mestopslag buiten de stal. Een deel van de stikstof zal uit de opgeslagen mest vervluchtigen als
ammoniak. De berekening van de hoeveelheid emissie gebeurt op basis van het aantal dieren, de
jaarlijkse stikstofexcretie, de stalemissie en de vervluchtigingsfractie van mestopslag buiten de
stal. De fractie is afhankelijk van de diercategorie en combineert de opslagduur, -hoeveelheid en
–wijze (open of gesloten opslag).
De vervluchtigingsfracties zijn afgeleid uit de fracties van de zogenaamde standaard opslag die
gebruikt wordt in de emissieschattingen door het LEI en RIVM. Voor een standaard open en
standaard afgedekte opslag zijn de emissieniveaus en de opslagduur vastgesteld door het LEI en
het RIVM. De daadwerkelijke emissie van een mestopslag wordt uit de standaard opslag
berekend door de standaard opslagduur te corrigeren met de daadwerkelijke duur.
Het is onbekend welke veehouder een mestopslag buiten de stal heeft en of deze afgedekt is of
niet. Ten behoeve van de Milieuverkenningen-4 is daarom een aanname gemaakt voor het
percentage van de veehouderijbedrijven met opslag buiten de stal en het percentage opslag dat
afgedekt is (Hoogervorst, 1998). Hiermee zijn vervolgens de gemiddelde vervluchtigingsfracties
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bepaald die voor de berekeningen in de emissiemodule zijn gebruikt. De fracties zijn
weergegeven in Bijlage B.
De hoeveelheid stikstof die in de stal wordt uitgescheiden wordt, na correctie voor de
hoeveelheid stikstof die rechtstreeks vanuit de stal emitteert, vermenigvuldigd met de
vervluchtigingsfracties voor mestopslagen. Voor de stikstofexcretie van de diersoorten zijn de
getallen van de WUM (Werkgroep Uniformering Mestcijfers) voor 1998 gebruikt (Van Eerdt,
1999). Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de excretie gedurende de stal- en de
weideperiode.

7.2

Emissie uit oppervlaktebronnen

De berekening van de emissie vanuit oppervlaktebronnen is grotendeels gebaseerd op
gemeentelijk gegevens met betrekking tot mestgebruik en –productie. Deze gegevens zijn
ontleend aan Statline van het CBS voor het jaar 2000. In figuur 39 is een overzicht gegeven van
de benodigde gegevens voor het berekenen van de verschillende emissiecategorieën voor de
oppervlaktebronnen.
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Figuur 39 Datastroom ten behoeve van de berekening van oppervlaktebronnen

7.2.1 Emissies tijdens beweiding
De emissies tijdens beweiding zijn afhankelijk van de N-excretie in de weide en de
vervluchtingingsfractie tijdens beweiding. De N-excretie tijdens beweiding wordt door het CBS
gerapporteerd per gemeente. De N-excretie wordt vervolgens vermenigvuldigd met een
vervluchtingsfractie van 8%, welke ook voor studies ten behoeve van de Milieubalans gebruikt
wordt (Van der Hoek, 2001). Dit resulteert in een emissie per gemeente tijdens beweiding, die
vervolgens o.b.v. informatie met betrekking tot landgebruik (LGN4) kan worden verdeeld over
afzonderlijke gridcellen (100x100m).
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Voor de emissiemodule is met betrekking tot de beweidingsemissies geen onderscheid gemaakt
tussen de huidige en toekomstige situatie.

7.2.2 Emissies tijdens aanwending van dierlijke mest
De berekening van de emissie tijdens aanwending is grotendeels gebaseerd op CBS data met
betrekking tot het gebruik van dierlijke mest per gemeente. Het minerale deel van de
aangewende mest (Nm) kan na aanwending vervluchtigen, waarbij de mate waarin dit gebeurd
afhankelijk is van vervluchtigingspercentages voor respectievelijk grasland en bouwland. De
fractie minerale stikstof in de aangewende mest is afhankelijk van de mestsoort en is o.a.
gerapporteerd in Hoogervorst (1991).
De vervluchtigingspercentages voor aanwending zijn afhankelijk van de regio waarin emissie
plaatsvindt. Van der Hoek (2001) heeft de gemiddelde percentages voor gras- en bouwland
gerapporteerd voor de verschillende regio’s in Nederland. In de emissiemodule worden de
gemiddelde vervluchtigingspercentages per regio afgeleid uit de emissiepercentages per
aanwendingstechniek in combinatie met een gebruikspercentage per aanwendingstechniek. Dit
is reeds in eerder nader beschreven. In tabel 6 zijn de percentages opgenomen voor de gebieden
die in de Provincie Brabant onderscheiden kunnen worden.
Tabel 6

Gemiddelde vervluchtingspercentages t.b.v. het berekenen van aanwendingsemissies
voor gras- en bouwland zoals gebruikt voor de verschillende regio's in deze studie
(volgens Van der Hoek, 2001)

Regio
Rivierklei
West. Weidegebied
Zuid. Zandgebied
ZW. Zeekleigebied

Vervluchtigingspercentage (% Nm)
Grasland
23,9
26,2
17,6
45,4

Bouwland
36,8
39,3
32,2
34,0

De verdeling van de mest over gras- en bouwland is gebaseerd op het door het CBS
gerapporteerde areaal van deze twee landbouwtypes. Hierbij is ook rekening gehouden met de
maximale stikstofgift welke volgens de stikstof adviesgift per landbouwtype aanbevolen worden
(oa. gerapporteerd door Hoogervorst, 1991).
De minerale stikstoffractie van de aangewende mest, verdeeld over gras- en bouwland, wordt
vermenigvuldigd met de respectievelijke vervluchtigingspercentages, hetgeen resulteert in
aanwendingsemissies per gemeente. Deze emissie per gemeente kan vervolgens o.b.v.
informatie met betrekking tot landgebruik (LGN4) worden verdeeld over afzonderlijke
gridcellen (100x100m).
Voor de autonome ontwikkeling is uitgegaan van de implementatie van het systeem van
mestcontracten. Implementatie van dit systeem zal er voor zorgen dat de afzet van mest
gelijkmatig verdeeld zal worden over het beschikbare oppervlak. Voor de emissiemodule is de
plaatsingsruimte voor fosfaat gebruikt als uitgangspunt voor de mate waarin de mest verdeeld
kan worden. In tabel 7 is deze plaatsingsruimte voor fosfaat weergegeven, opgebouwd uit de
verliesnorm volgens het bijgestelde mest- en ammoniakbeleid (brief aan de Tweede Kamer van
25 februari 2000) en een gemiddelde afvoer zoals gehanteerd wordt door het CBS ten behoeve
van het berekenen van de plaatsingsruimte. De berekende emissie voor de huidige situatie wordt
met behulp van informatie over de plaatsingsruimte voor fosfaat per gemeente geschaald,
hetgeen resulteert in een aanwendingsemissie voor de toekomstige situatie.
Tabel 7

Plaatsingsruimte voor fosfaat en stikstof voor de toekomstige situatie (conform CBS)
-1

Fosfaat (in kg.ha )
Verlies-norm Afvoer
Grasland
Bouwland

60

20
20

80
65

-1

Stikstof (in kg.ha )
PlaatsingsVerlies-norm
Afvoer
ruimte
100
180
300
85
100
165

Plaatsingsruimte
480
265
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7.2.3 Emissies ten gevolge van kunstmestgift
De ammoniakemissie ten gevolge van kunstmestgift wordt bepaald door het verschil tussen de
stikstof adviesgift en de werkzame fractie van de aangewende dierlijke mest. Het verschil tussen
deze twee waarden is de hoeveelheid stikstof die via kunstmest wordt toegediend.
De werkzame fractie van de dierlijke mest wordt bepaald door de minerale fractie gecorrigeerd
voor ammoniakemissie tijdens aanwenden, te vermeerderen met de organische fractie die tijdens
het eerste jaar na toedienen mineraliseert (zie ook Hoogervorst, 1991).
De gehanteerde stikstof adviesgift is 410, 170 en 170 kg/ha voor respectievelijk gras-, maïs- en
overig bouwland (Hoogervorst, 1991).,
Wanneer de stikstofgift via kunstmest bepaald is, kan deze vermenigvuldigd worden met een
vervluchtingsfractie. Voor de emissiemodule is een vervluchtigingsfractie van 2,7% gehanteerd,
zoals ook gebruikt voor de recente Milieubalansen (Van de Hoek, 2002).
Op bedrijfsniveau wordt de bovenstaande methode ook door LEI/RIVM gehanteerd om de
emissie te gevolge van kunstmestgift te bepalen. Echter, de totale kunstmestgift wordt op deze
manier te laag ingeschat in vergelijking met verkoopcijfers per mestregio. Hiertoe wordt door
het LEI de berekende kunstmestgift op bedrijfsniveau zodanig verhoogd dat deze per mestregio
overeenkomt met de verkoopcijfers. Aangezien de verkoopcijfers per mestregio niet
beschikbaar zijn kan deze correctie van de berekende kunstmestgift niet plaatsvinden. Het
verschil in berekende en verkochte hoeveelheid kunstmest is in eerdere studies (Hoogervorst,
1991) verklaard door aan te nemen dat vanwege het aanwenden van dierlijke mest buiten de
daarvoor geschikte periode de werkzame fractie lager is dan vooraf aangenomen. Ter bepaling
van de kunstmestgift werd in onderhavige studie de hoeveelheid aangewende mest
overeenkomstig voornoemde publicatie met circa 11% verlaagd (hetgeen overeenkomt met het
verhogen van de adviesgift met 11%).
Voor de toekomstige situatie is er vanuit gegaan dat de ruimte tussen de stikstofgift door de
geschaalde aanwendingsemissies en de plaatsingsruimte voor stikstof opgevuld wordt door
kunstmestgiften. Er is dus vanuit gegaan dat overal de plaatsingsruimte voor stikstof opgevuld
wordt. De in de emissiemodule gehanteerde plaatsingsruimte is weergegeven in tabel 7. In het
geval de plaatsingsruimte voor stikstof al volledig gevuld is ten gevolge van de aanwending van
dierlijke mest, wordt een éénmalige kunstmestgift van 50 kg N/ha verondersteld (de zgn.
startgift).
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BIJLAGE A

EMISSIEMODULE: BESCHRIJVING QUERIES

Algemeen
In deze bijlage wordt meer in detail een overzicht gegeven van de gevolgde procedure in de
emissiemodule en de daarbij gebruikte queries voor de verschillende ‘emissiecategorieën’.
Hierbij is een onderscheid te maken tussen puntbronnen en oppervlaktebronnen. In de volgende
paragrafen worden deze categorieën afzonderlijk behandeld. Naast de gebruikte queries en hun
onderlinge relaties wordt, daar waar relevant, een overzicht gegeven van gebruikte
basisbestanden. De gebruikte rekenregels worden hier niet beschreven; hiervoor wordt
verwezen naar de feitelijke queries en de beschrijving van de gehanteerde rekenmethode in de
verschillende hoofdstukken van deze beschrijving/handleiding.

Puntbronnen
De berekening van de puntbronemissies wordt uitgevoerd met behulp van 10 verschillende
queries. Deze worden hierna afzonderlijk (kort) beschreven.
pnt1_BVB_RAV

Het betreft hier een tabelmaakquery met als resultaat de tabel ‘pnt1_BVBtab’. In deze query
wordt o.b.v. een UAV tabel code (TABEL_1 en TABEL_JJ-N) en een UAV code (UAV en
UAVCODE) een vertaling gemaakt van de originele BVB diercategorie- en staltype-informatie
naar coderingen volgens de meest recente versie van het RAV.
pnt2_som_CBS
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Dit is een selectiequery, waarbij de dieraantallen volgens de CBS-indeling worden gesommeerd
per gemeente. De door het CBS gehanteerde namen worden hierbij o.b.v. een vertaaltabel
(Aantal_afkort) omgezet naar kortere/handzamer coderingen.
Het is belangrijk om bij toekomstig invoegen van nieuwe data m.b.t. de CBS dieraantallen, de
hier gehanteerde afkortingen te gebruiken. Dit kan het opnieuw construeren van de tabel
‘Aantal_afkort’ betekenen.
pnt3_som_BVB

Dit is een selectiequery, waarbij de dieraantallen volgens het BVB worden gesommeerd per
gemeente. De toekenning van de RAV-codes aan de verschillende CBS-categorieën gebeurd
o.b.v. de tabel ‘Koppel_RAV-CBS’
pnt4_ratCBS-BVB

In deze selectiequery wordt per CBS-categorie en per gemeente de ratio tussen CBS en BVB
dieraantallen berekend. De hier berekende ratio wordt in de navolgende queries gebruikt om de
BVB-dieraantallen te ‘corrigeren’.
pnt5_aantal-cor
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Het betreft hier een selectiequery waarbij de dieraantallen volgens het BVB-bestand
(pnt1_BVBtab) worden ‘geschaald’ o.b.v. de CBS/BVB ratio’s (pnt4_ratCBS-BVB).
pnt6_BVB-new

In deze tabelmaakquery worden de originele BVB dieraantallen en de ‘geschaalde’ dieraantallen
gecombineerd en opgenomen in de tabel BVB_new
pnt7_stal-em

In deze selectiequery worden de dieraantallen vermenigvuldigd met een emissiefactor uit de
tabel temp_ravfac. Het betreft hier in feite 2 emissiefactoren: de feitelijke rav-factor
(NH3FACTOR) en de emissiefactor bij implementatie van de AMvB-Huisvesting
(NH3AMVB). Deze query resulteert in vier verschillende emissies:
BVB dieraantallen i.c.m. rav-factoren
CBS dieraantallen i.c.m. rav-factoren
BVB-dieraantallen i.c.m. amvb-factoren
CBS-dieraantallen i.c.m. amvb-factoren
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pnt8_opsl-em

In deze selectiequery wordt de emissie vanuit mestopslagen berekend. Hierbij wordt o.b.v. van
de dieraantallen uit BVB_new (BVB en CBS) de N-productie in stallen berekend (tabel
WUM_cijfers), waarna deze verminderd wordt met de hoeveelheid die via de stalemissies
verdwijnt. De hoeveelheid stikstof die overblijft zal vervolgens in opslag komen. De emissie
vanuit mestopslagen wordt nu berekend door deze hoeveelheid stikstof te vermenigvuldigen met
een emissiefactor voor mestopslagen (OPSLAG in tabel temp_ravfac).
pnt9_stank-em

In deze selectiequery wordt de emissie van geur in grote lijnen op dezelfde manier berekend als
eerder beschreven voor de ammoniakemissie vanuit stallen. Het enige verschil is dat nu
GEURFACTOR uit de tabel temp_ravfac gebruikt wordt als ‘geuremissiefactor’.
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pnt10_tot_em

Het betreft hier een toevoegquery waarbij aan de basistabel punt_bronnen de resultaten van de
vorige queries worden toegevoegd. De resulterende tabel bevat naast de originele en
gecorrigeerde dieraantallen eveneens de BVB en CBS emissies vanuit stallen en opslagen en
van geur.

Oppervlaktebronnen
De queries die gebruikt worden voor het berekenen van de oppervlakte-emissies kunnen in grote
lijnen verdeeld worden in drie groepen. De eerste groep heeft betrekking op het inlezen van de
verschillende productie- en gebruiksgegevens van mest, de tweede groep wordt gebuikt voor het
bepalen van de hoeveelheid gebruikte fosfaat (nodig voor het ‘schalen’ van het mestgebruik
t.b.v. autonome ontwikkeling) en de derde groep queries wordt gebruikt voor het samenstellen
van een tabel met de huidige en toekomstige N emissies vanuit verschillende bronnen
(aanwenden, kunstmest en beweiding).
Naast de hier genoemde hoofdgroepen van queries, worden er nog een aantal ‘losse’ queries
gebruikt die nodig zijn voor het bepalen van de uiteindelijke emissies, maar niet duidelijk toe te
kennen zijn aan één van de drie groepen.
In de onderstaande beschrijving van de verschillende queries worden de hiervoor aangegeven
drie groepen aangehouden als leidraad. Allereerst worden echter de ‘losse’ queries kort
beschreven.

ECN-C--03-044

69

Enkele ‘losse’ queries
Opp_landgebruik

Met behulp van deze tabelmaakquery worden de oppervlaktes landbouwareaal per gemeente
vastgelegd in de tabel Oppervlaktes. Deze query maakt nog gebruik van de kruistabelquery
1_kruis_gebruik.
1_kruis_gebruik

Deze kruistabelquery geeft de CBS-mestgebruiksstatistieken weer per gemeente. De door het
CBS gehanteerde namen worden hierbij o.b.v. een vertaaltabel (Gebruik_afkort) omgezet naar
kortere/handzamer coderingen.
Het is belangrijk om bij toekomstig invoegen van nieuwe data m.b.t. het CBS mestgebruik, de
hier gehanteerde afkortingen te gebruiken. Dit kan het opnieuw construeren van de tabel
‘Gebruik_afkort’ betekenen.

70

ECN-C--03-044

Tot_Nm_q_74

Met behulp van deze tabelmaakquery wordt voor de verschillende mestsoorten de hoeveelheid
minerale mest per gemeente vastgelegd in de tabel Nm_totaal. Hiervoor worden oa. queries
gebruikt waarbij het stikstofgebruik per gemeente voor verschillende mesttypes is bepaald
(N_gebruik_N_q_41 t/m …_q_47). Deze queries komen hierna nog aan de orde. Ook wordt hier
de tabel ‘CBS schalingsfactor’ gebruikt, welke eveneens hierna wordt beschreven.
Tot_Ne_q_75

Met behulp van deze tabelmaakquery wordt de hoeveelheid organische mest bepaald welke in
het eerste jaar na toedienen nog kan mineraliseren. De resultaten worden opgeslagen in de tabel
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Ne_totaal. De gebruikte queries zijn dezelfde als hiervoor beschreven voor Tot_Nm_q_74 en
zullen hier derhalve niet verder beschreven worden.
Queries t.b.v. inlezen productie- en gebruikscijfers
mest_transport_q_24 t/m …_q_30

Deze selectiequeries sommeren de mesttransporten voor verschillende mestsoorten per
gemeente. Hiervoor worden de CBS-mestgebruikstatistieken per gemeente gebruikt. De door
het CBS gehanteerde namen worden hierbij o.b.v. een vertaaltabel (Gebruik_afkort) omgezet
naar kortere/handzamer coderingen.
Het is belangrijk om bij toekomstig invoegen van nieuwe data m.b.t. het CBS mestgebruik, de
hier gehanteerde afkortingen te gebruiken. Dit kan het opnieuw construeren van de tabel
‘Gebruik_afkort’ betekenen.
mest_prod_q_5 t/m …_q_11

Deze selectiequeries sommeren de mestproductie voor verschillende mestsoorten per gemeente.
Hiervoor worden de CBS-mestproductiestatistieken per gemeente gebruikt. De door het CBS
gehanteerde namen worden hierbij o.b.v. een vertaaltabel (Productie_afkort) omgezet naar
kortere/handzamer coderingen.
Het is belangrijk om bij toekomstig invoegen van nieuwe data m.b.t. het CBS mestproductie, de
hier gehanteerde afkortingen te gebruiken. Dit kan het opnieuw construeren van de tabel
‘Productie_afkort’ betekenen.
N_gebruik_mest_q_34 t/m …q_40
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In deze selectiequeries worden gegevens m.b.t. transport en productie van mest per gemeente
samengenomen. Om dit te kunnen doen worden de gegevens uit de queries mest_transport_q_24
t/m …_q_30 en mest_prod_q_5 t/m …_q_11 gebruikt.
N_gebruik_N_q_41 t/m …_q_47

In deze selectiequeries worden de berekende hoeveelheid gebruikte mest uit de vorige queries
omgerekend naar stikstofhoeveelheden. Hiervoor wordt de tabel temp_Diereigenschappen
gebruikt, waarin per mestcategorie (diersoort) de conversiefactor mest-stikstof is opgenomen
(mest2stikstof)
Totaal_N_gebruik_q_48

Met behulp van deze selectiequery worden de resultaten van de vorige queries samengevoegd
tot een totaal overzicht van het mestgebruik per mestsoort en gemeente.
In de berekende hoeveelheid gebruikt N, zoals bepaald met de hiervoor beschreven queries, is
nog een hoeveelheid mest meegenomen die geproduceerd is tijdens beweiding. Aangezien deze
post in de verdere procedure afzonderlijk meegenomen wordt, moet hiervoor nog gecorrigeerd
worden. Uiteindelijk moeten de verschillende gebruikscijfers op elkaar afgestemd worden. Dit
gebeurt met behulp van de onderstaande queries.
tot_stal_prod_q_21
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Deze selectiequery bepaalt de stikstofproductie voor verschillende mestsoorten per gemeente
gedurende de stalperiode. Hiervoor worden de CBS-mestproductiestatistieken per gemeente
gebruikt. De door het CBS gehanteerde namen worden hierbij o.b.v. een vertaaltabel
(Productie_afkort) omgezet naar kortere/handzamer coderingen.
Het is belangrijk om bij toekomstig invoegen van nieuwe data m.b.t. het CBS mestproductie, de
hier gehanteerde afkortingen te gebruiken. Dit kan het opnieuw construeren van de tabel
‘Productie_afkort’ betekenen.

N_gebruik_CBS_q51

Deze selectiequery combineert de hoeveelheid stikstof tijdens de stalperiode (vorige query) met
de hoeveelheid stikstof die volgens de CBS gebruiksstatistieken aangewend wordt. Voor dit
laatste wordt de al eerder beschreven kruistabelquery 1_kruis_gebruik gebruikt.
CBS schalingsfactor gebruik tabelmaak

Met behulp van deze tabelmaakquery worden nu schalingsfactoren per gemeente voor de
berekende hoeveelheid totaal gebruikte stikstof bepaald. Deze schalingsfactor wordt in de
volgende stappen (oa. Tot_Nm_q_74 en Tot_Ne_q_75) toegepast om de berekende hoeveelheid
stikstof per mestsoort zodanig te schalen dat de totale hoeveelheid gebruikte mest overeenkomt
met de hoeveelheid volgens de CBS-statistieken.
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Queries t.b.v. bepaling fosfaat en stikstof normen
adviesgift_gras_q_79

Met behulp van deze selectiequery wordt de totale adviesgift van fosfaat op grasland per
gemeente bepaald. Voor maïs- en overige landbouwgrond zijn identieke queries aanwezig,
waarbij echter alleen een andere selectie gemaakt wordt uit de tabel Gebruik2000.
fractie_landgeb_q_80

In deze selectiequery worden de drie voorgaande queries gecombineerd en wordt per gemeente
een fractie afgeleid voor de verschillende landgebruikstypes (gras/maïs/overig).
plaatsingsruimte_P_N

In deze selectiequery wordt de plaatsingsruimte van zowel fosfaat als stikstof per gemeente
bepaald. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de normen zoals opgenomen in de tabel
temp_verliesnorm en, de al eerder bepaalde, oppervlaktes volgens de tabel Oppervlaktes. In
deze query wordt ook rekening gehouden met de bodemtype binnen de verschillende gemeentes
en de mate van uitspoelingsgevoeligheid van deze bodems. De informatie komt uit de tabel
bodem_type
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maak tabel gebruikt fosfaat

Met behulp van deze tabelmaakquery wordt per gemeente de tabel ‘gebruikt fosfaat’ gemaakt
waarin de hoeveelheid gebruikt fosfaat is weergegeven voor respectievelijk gras- en bouwland.
Tevens wordt berekend wat de toegestane hoeveelheid te gebruiken fosfaat is o.b.v. informatie
m.b.t. de plaatsingruimte van fosfaat. Dit laatste is afkomstig uit de query Plaatsingsruimte_P_N
(zie hiervoor).
Queries t.b.v. bepalen huidige en toekomstige emissies
De queries in deze groep kunnen verdeeld worden in drie duidelijke subgroepen. Allereerst
betreft het een groep voor het bepalen van de huidige emissie voor de verschillende
emissiecategorieën (aanwending/beweiding/kunstmest). De tweede groep heeft betrekking op
het vaststellen van de benuttingsgraad van fosfaat voor de huidige situatie t.b.v. het berekenen
van de autonome situatie. De derde groep queries wordt vervolgens gebruikt voor het berekenen
van de toekomstige (autonome) situatie m.b.t. de ammoniak emissie.
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Berekenen huidige ammoniak emissies
Huidige_N_emissie

Met behulp van deze selectiequery worden de huidige emissies voor beweiding
(tot_weide_prod_q_22 i.c.m. temp_emfac_beweiding), kunstmest (Ruimte_kunstmest_gras,
Ruimte_kunstmest_bouwland
i.c.m.
temp_emfac_kunstmest)
en
aanwending
(Em_aanw_N_q_85_86) berekend. Hierna worden de hier genoemde queries nader besproken.
tot_weide_prod_q_22

Deze selectiequery bepaalt de totale stikstofproductie per gemeente gedurende de weideperiode.
Hiervoor worden de CBS-mestproductiestatistieken per gemeente gebruikt. De door het CBS
gehanteerde namen worden hierbij o.b.v. een vertaaltabel (Productie_afkort) omgezet naar
kortere/handzamer coderingen.
Het is belangrijk om bij toekomstig invoegen van nieuwe data m.b.t. het CBS mestproductie, de
hier gehanteerde afkortingen te gebruiken. Dit kan het opnieuw construeren van de tabel
‘Productie_afkort’ betekenen.
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Em_aanw_N_q_85_86

Met behulp van deze query wordt de aanwendingsemissie voor gras- en bouwland bepaald.
Hierbij wordt uitgegaan van de hoeveelheid minerale mest per gemeente, zoals al eerder
berekend (Nm_totaal). Toekenning van de hoeveelheid stikstof aan de verschillende
landgebruikscategorieën gebeurt o.b.v. de fractie gras- en bouwland zoals opgenomen in de
tabel ‘gebruikt fosfaat’. Vervolgens wordt de hoeveelheid minerale stikstof vermenigvuldigd
met de emissiefactoren voor respectievelijk gras- en bouwland.
Ruimte_kunstm_bouw

Deze query wordt gebruikt om de hoeveelheid kunstmest te berekenen die op grasland
toegediend kan worden. De hoeveelheid hangt af van het verschil tussen de adviesgift voor gras
(Adviesgift_bouwland_q79) en de hoeveelheid actieve stikstof die daadwerkelijk opgebracht is
(actief_N_ha_bouwl_q_90).
Voor grasland wordt een zelfde soort query gehanteerd (Ruimte_kunstm_gras)
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adviesgift_bouwland_q79
Deze query is al eerder beschreven bij het vaststellen van de fosfaat en stikstof normen (identiek
aan adviesgift_gras_q_79).
actief_N_ha_bouwl_q_90

In deze selectiequery wordt de hoeveelheid actief stikstof per hectare landbouwgrond per
gemeente bepaald. Hiervoor is een belangrijke input de selectiequery actief_N_bouwl_q_89.
Voor de bepaling van de actief stikstof hoeveelheid op grasland worden identieke queries
gebruikt.
actief_N_bouwl_q_89

Deze selectiequery berekend o.b.v. de hoeveelheid minerale stikstof (Nm_totaal) en de
hoeveelheid organische stikstof die in het eerste jaar kan mineraliseren (Ne_totaal) de
hoeveelheid actief stikstof die overblijft na correctie met de hoeveelheid stikstof die vervluchtigt
(Em_aanw_N_q_85_86).
Berekenen fosfaat benuttingsgraad t.b.v. autonome ontwikkeling
benuttingsgraad_P_nieuw
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Deze selectiequery bepaalt de huidige benuttingsgraad van fosfaat per gemeente. Hiervoor
wordt informatie gebruikt die al eerder beschreven is (Plaatsingruimte_P_N en de tabel
‘gebruikt fosfaat). Daarom zal er hier niet verder op ingegaan worden.
Berekenen nieuwe ammoniak emissies
N_aanwending-Nieuw

M.b.v. deze selectiequery wordt de hoeveelheid mest die aangewend wordt volgens de
autonome ontwikkeling berekend. Om dit te kunnen bepalen wordt de hoeveelheid opgebrachte
stikstof (N_CBS_gras_bouw_q59, zie hierna) geschaald o.b.v. informatie over de hoeveelheid
gebruikt fosfaat en de plaatsingsruimte van fosfaat. Wanneer de nieuwe hoeveelheid aan te
wenden mest bepaald is, wordt het verschil van deze stikstofgift en de stikstof-plaatsingsruimte
aangehouden als nieuwe kunstmest gift (met een minimum van 50 kg N/ha)
N_CBS_gras_bouw_q59

Met behulp van deze selectiequery wordt de hoeveelheid gebruikte mest verdeeld over de
landgebruikscategorieën gras- en bouwland, waarbij de invoer oa. komt uit de query
N_gebruik_CBS_51 (al eerder beschreven).

Combinatie
De hiervoor beschreven onderwerpen worden nu in de onderstaande selectiequery
gecombineerd met als resultaat alle huidige en toekomstige emissies voor de verschillende
emissiecategorieën (aanwending/kunstmest/beweiding).
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Oude en Nieuwe N emissies

Deze emissies per gemeente worden vervolgens m.b.v. de query Emis_naar_Cel gedeeld door
het aantal gras- en landbouwgridcellen per gemeente, met als resultaat een emissie per gridcel
per gemeente. Deze kan vervolgens in Arcview toegekend worden aan de individuele gridcellen,
zodat een ruimtelijk gedifferentieerd beeld ontstaat.
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BIJLAGE B

RAV EMISSIEFACTOREN EMISSIEFACTOREN VOOR
DE PUNTBRONNEN

In deze bijlage is per RAV-diercategorie een overzicht gegeven van de emissiefactoren voor de
verschillende stalsystemen en de vervluchtigingsfactoren voor ammoniak vanuit mestopslagen.
Voor de stalsystemen zijn, naast de emissiefactoren volgens de Regeling Ammoniak en
Veehouderij (RAV), ook de emissiefactoren weergegeven zoals ze zullen gelden volgens de
AmvB-Huisvesting.
UAV code

Beschrijving

Emissiefactor (kg/jaar)

Vervl.
Percentage (%)

Huidig

AmvB

Mestopslag

A1.1

4.300

4.300

0.630

A1.2.1

7.500

7.500

0.630

A1.2.2

8.600

8.600

0.630

A1.3.1

7.500

7.500

0.630

A1.3.2

8.600

8.600

0.630

A1.4.1

6.800

6.800

0.630

A1.4.2

7.800

7.800

0.630

A1.5.1

7.700

7.700

0.630

A1.5.2

9.200

9.200

0.630

A1

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

A1.6.1

9.500

9.500

0.630

A1.6.2

11.000

9.500

0.630

A2

Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

5.300

5.300

0.630

A3

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

3.900

3.900

0.630

A4

Vleeskalveren tot 8 maanden

A4.1

0.300

0.300

0.000

A4.2

2.500

2.500

0.000

2.500

2.500

0.000

A6

Vleesstierkalveren tot 6 maanden
Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)

7.200

7.200

0.330

A7

Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

9.500

9.500

0.630

B1

Schapen ouder dan 1 jaar, incl. lammeren tot 45 kg

0.700

0.700

0.000

C1

Geiten ouder dan 1 jaar

1.900

1.900

0.000

C2

Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

0.800

0.800

0.000

C3

Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

0.200

0.200

0.000

D1.1.1.1

0.180

0.180

0.390

D1.1.1.2

0.230

0.200

0.390

D1.1.10.1

0.180

0.180

0.390

D1.1.10.2

0.230

0.200

0.390

D1.1.11.1

0.150

0.150

0.390

D1.1.11.2

0.190

0.190

0.390

D1.1.12.1

0.170

0.170

0.390

D1.1.12.2

0.210

0.200

0.390

D1.1.12.3

0.180

0.180

0.390

D1.1.13

0.200

0.200

0.390

D1.1.14.1

0.030

0.030

0.390

D1.1.14.2

0.040

0.040

0.390

D1.1.15.1

0.600

0.200

0.390

A5

D1

Fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

D1.1

Biggenopfok (gespeende biggen)
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D1.1.15.2

0.750

0.200

0.390

D1.1.2.1

0.210

0.200

0.390

D1.1.2.2

0.270

0.200

0.390

D1.1.3.1

0.130

0.130

0.390

D1.1.3.2

0.160

0.160

0.390

D1.1.4.1

0.260

0.200

0.390

D1.1.4.2

0.330

0.200

0.390

D1.1.5.1

0.340

0.200

0.390

D1.1.5.2

0.430

0.200

0.390

D1.1.6.1

0.160

0.160

0.390

D1.1.6.2

0.200

0.200

0.390

D1.1.7.1

0.220

0.200

0.390

D1.1.7.2

0.280

0.200

0.390

D1.1.8.1

0.200

0.200

0.390

D1.1.8.2

0.250

0.200

0.390

D1.1.9.1

0.180

0.180

0.390

D1.1.9.2

0.230

0.200

0.390

D1.2.1

3.300

2.900

0.390

D1.2.10

2.500

2.500

0.390

D1.2.11

2.500

2.500

0.390

D1.2.12

2.400

2.400

0.390

D1.2.13

2.900

2.900

0.390

D1.2.14

2.900

2.900

0.390

D1.2.15

0.420

0.420

0.390

D1.2.16

2.900

2.900

0.390

D1.2.17

8.300

2.900

0.390

D1.2.2

3.700

2.900

0.390

D1.2.3

4.000

2.900

0.390

D1.2.4

3.100

2.900

0.390

D1.2.5

3.200

2.900

0.390

D1.2.6

4.000

2.900

0.390

D1.2.7

5.000

2.900

0.390

D1.2.8

3.100

2.900

0.390

D1.2.9

2.500

2.500

0.390

D1.3.1

2.400

2.400

0.390

D1.3.10

2.600

2.600

0.390

D1.3.11

0.210

0.210

0.390

D1.3.12

4.200

2.600

0.390

D1.3.13

4.200

2.600

0.390

D1.3.2

1.800

1.800

0.390

D1.3.3

2.500

2.500

0.390

D1.3.4

1.800

1.800

0.390

D1.3.5

2.200

2.200

0.390

D1.3.6

1.300

1.300

0.390

D1.3.7

1.300

1.300

0.390

D1.3.8.1

2.200

2.200

0.390

D1.3.8.2

2.200

2.200

0.390

D1.3.9

2.300

2.300

0.390

D2.1

1.700

1.700

0.390

D2.2

1.700

1.700

0.390

D2.3

0.280

0.280

0.390

D1.2

D1.3

D2
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Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

Guste en dragende zeugen

Dekberen, 7 maanden en ouder
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D2.4

5.500

5.500

0.390

D3.1.1

3.000

1.200

0.390

D3.1.2

4.000

1.200

0.390

D3.2.1.1

3.000

1.200

0.390

D3.2.1.2

4.000

1.200

0.390

D3.2.10.1

1.400

1.200

0.390

D3.2.10.2

2.000

1.200

0.390

D3.2.11.1

1.800

1.200

0.390

D3.2.11.2

2.500

1.200

0.390

D3.2.12.1

1.000

1.000

0.390

D3.2.12.2

1.300

1.200

0.390

D3.2.13.1

1.200

1.200

0.390

D3.2.13.2

1.500

1.200

0.390

D3.2.14.1

0.130

0.130

0.390

D3.2.14.2

0.180

0.180

0.390

D3.2.2.1

1.400

1.200

0.390

D3.2.2.2

2.000

1.200

0.390

D3.2.3.1

1.400

1.200

0.390

D3.2.3.2

2.000

1.200

0.390

D3.2.4.1

0.800

0.800

0.390

D3.2.4.2

1.100

1.100

0.390

D3.2.5.1

1.100

1.100

0.390

D3.2.5.2

1.500

1.200

0.390

D3.2.6.1

1.200

1.200

0.390

D3.2.6.2.1

1.400

1.200

0.390

D3.2.6.2.2

2.000

1.200

0.390

D3.2.7.1.1

1.000

1.000

0.390

D3.2.7.1.2

1.400

1.200

0.390

D3.2.7.2.1

1.200

1.200

0.390

D3.2.7.2.2

1.500

1.200

0.390

D3.2.8.1

0.800

0.800

0.390

D3.2.8.2

1.100

1.100

0.390

D3.2.9.1

0.800

0.800

0.390

D3.2.9.2

1.100

1.100

0.390

D3.3.1

1.900

1.900

0.390

D3.3.2

3.000

3.000

0.390

D3.4.1

2.500

2.500

0.390

3.500

3.500

0.390

E1.1

0.045

0.006

3.040

E1.10

0.045

0.006

3.040

E1.11

0.170

0.170

3.040

E1.2

0.020

0.006

3.040

E1.3

0.011

0.006

3.040

E1.4

0.208

0.006

3.040

E1.5.1

0.020

0.006

3.040

E1.5.2

0.006

0.006

3.040

E1.5.3

0.002

0.002

3.040

E1.5.4

0.001

0.001

3.040

E1.6

0.010

0.006

3.040

E1.7

0.170

0.170

3.040

E1.8

0.050

0.050

3.040

E1.9

0.017

0.017

3.040

D3

Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25kg tot 7 maanden,
opfokzeugen van ca. 25kg tot eerste dekking

D3.4.2
E1

Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18
weken
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E2

Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

E2.1

0.100

0.013

3.040

E2.10

0.032

0.032

3.040

E2.11

0.090

0.090

3.040

E2.12

0.065

0.065

3.040

E2.13

0.100

0.013

3.040

E2.14

0.315

0.125

3.040

E2.2

0.042

0.013

3.040

E2.3

0.024

0.013

3.040

E2.4

0.463

0.013

3.040

E2.5.1

0.042

0.013

3.040

E2.5.2

0.012

0.012

3.040

E2.5.3

0.004

0.004

3.040

E2.5.4

0.001

0.001

3.040

E2.6

0.018

0.013

3.040

E2.7

0.315

0.125

3.040

E2.8

0.110

0.110

3.040

E2.9

0.125

0.125

3.040

0.250

0.250

3.040

E4.1

0.080

0.080

3.040

E4.2

0.170

0.170

3.040

E4.3

0.130

0.130

3.040

E4.4

0.250

0.250

3.040

E4.5

0.230

0.230

3.040

E4.6

0.058

0.058

3.040

E4.7

0.580

0.250

3.040

E5.1

0.005

0.005

3.040

E5.2

0.014

0.014

3.040

E5.3

0.005

0.005

3.040

E5.4

0.005

0.005

3.040

E5.5

0.045

0.045

3.040

0.080

0.045

3.040

E6.1.1

0.010

0.010

3.040

E6.2.1

0.015

0.015

3.040

E6.1.2

0.010

0.010

3.040

E6.2.2

0.015

0.015

3.040

E6.1.3

0.003

0.003

3.040

E6.2.3

0.005

0.005

3.040

E6.1.4

0.030

0.030

3.040

E6.2.4

0.050

0.050

3.040

0.150

0.150

3.040

F2

Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30
weken

0.470

0.470

3.040

F3

Ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

0.590

0.590

3.040

F4

Vleeskalkoenen

F4.1

0.360

0.360

3.040

F4.2

0.070

0.070

3.040

F4.3

0.680

0.680

3.040

0.320

0.320

3.040

G2.1

0.210

0.210

3.040

G2.2

0.019

0.019

3.040

E3

(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan
19 weken

E4

(groot-)ouderdieren van vleeskuikens

E5

Vleeskuikens

E5.6
E6

F1

Nageschakelde technieken

G1

Ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

G2

Vleeseenden
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H1

Nertsen, per fokteef

H1.1

0.580

0.580

0.000

H1.2

0.250

0.250

0.000

H2

Zilvervossen, per fokmoer

1.350

1.350

0.000

H3

2.700

2.700

0.000

I1

Blauwvossen, per fokmoer
Voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot
speenleeftijd

1.200

1.200

0.000

I2

Vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd

0.200

0.200

0.000

J1

Parelhoenders voor de vleesproductie

0.050

0.050

0.000

K1

Volwassen paarden (3 jaar en ouder)

5.000

5.000

0.000

K2

Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)

2.100

2.100

0.000

K3

Volwassen pony’s (3 jaar en ouder)

3.100

3.100

0.000

K4

Pony’s in opfok (jonger dan 3 jaar)

1.300

1.300

0.000

L1

Struisvogelouderdieren

2.500

2.500

0.000

L2

Opfokstruisvogels (tot 4 maanden)

0.300

0.300

0.000

L3

Vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)

1.800

1.800

0.000
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BIJLAGE C

VERWERKING VAN EEN NIEUWE NATUURKAART

Indien er een nieuwe natuurkaart beschikbaar komt dan moeten hiervan een aantal bestanden
worden afgeleid om DIAS volledig met de nieuwe gegevens te kunnen laten werken. Hiervoor
moeten een aantal bewerkingen op verschillende resoluties (100m, 500m en 1000m) worden
uitgevoerd. De gegenereerde bestanden moeten vervolgens de 'oude' bestanden in een aantal
directories vervangen. Om de verwerking van de natuurkaart te sturen is een apart project
toegevoegd onder de hoofddirectory: .\DIAS\dias_natuur.apr, waarvan de werking hier is
beschreven.
1. Voordat dias_natuur.apr wordt gestart dient de nieuwe natuurkaart met de naam abcd.shp,de
'oude' natuurkaart met dezelfde naam op de directory .\DIAS\Basisbestanden\Algemeen te
vervangen. De nieuwe natuurkaart dient in hetzelfde format te zijn als de huidige abcd.shp.
2. In dias_natuur.apr zijn aan de standaard ArcView opties een tweetal menu's toegevoegd:
Bewerking natuurkaart voor DIAS en Exit (zie figuur). Bij gebruik van Exit voor het verlaten
van het programma worden tussentijdse wijzigingen niet opgeslagen (aanbevolen optie).

Bestanden die tijdens het runnen van het programma worden aangemaakt dienen allemaal op de
..\Temp directory te worden opgeslagen. Voor de verschillende resoluties dient het programma
opnieuw te worden opgestart (tussentijds het programma verlaten).
3. Na de keus voor Start bewerking natuurkaart, dient vervolgens de gewenste resolutie
gespecifieerd te worden:
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4. Vervolgens start het programma met het combineren (Intersect) van de natuurkaart (abcd.shp)
met het veld Natuurtype:

en de Blokkenkaart op de bijbehorende resolutie (te specificeren door de gebruiker) met het veld
Index:

5. De outputfile dient op de directory .\DIAS\Temp\ de naam Inters1.shp te krijgen. Als deze
shapefile al bestaat kan deze worden overschreven.
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6. Als eerste afgeleide kaart wordt de kaart met het percentage natuur per gridcel berekend.

Afhankelijk van de gekozen resolutie dient deze kaart de naam nat1k, nat500m of nat100m te
krijgen.
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Na specificatie van deze naam en de locatie van de file, wordt de vergridding gestart. Hiervoor
dient de extent van de output te worden gespecificeerd (Blokken25k.shp is altijd goed), de cell
grootte (afhankelijk van de resolutie die wordt verwerkt). Op basis hiervan wordt het aantal
rijen en kolommen automatisch berekend.

Vervolgens dient het veld voor de conversie te worden gespecificeerd. Dit is voor de
natuurkaart: Opp_natuur.

Het berekende grid kan eventueel aan de View worden toegevoegd.
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7. Het grid moet worden omgezet naar een ascii bestand en daarvoor door de gebruiker worden
geselecteerd. Afhankelijk van de resolutie dient de naam van de outputfile te zijn: nat1k.asc,
nat500m.asc of nat100m.asc.

8. De volgende kaart die wordt afgeleid is de kaart met de minimale kritische depositie waarde
voor natuur per gridcel (kd1k_min, kd500m_min of kd100m_min). De instellingen voor de
conversies zijn hier analoog aan de keuzes bij de conversie van de kaart met het
oppervlaktepercentage natuur.

Het veld voor de conversie is in dit geval Min_Minimu. Eventueel kan het grid weer aan de
View worden toegevoegd.

ECN-C--03-044

93

9. De minimale kd-kaart dient ook weer te worden omgezet naar een ascii-file (kd1k_min.asc,
kd500m_min.asc of kd100m_min.asc).

10. Tot slot wordt een grid berekend met de (naar het oppervlak van de voorkomende
natuurtypen) gewogen kd-waarde per gridcel (mediaan). Verschil met de afleiding van de
voorgaande kaarten is dat hier bij de conversie het te selecteren veld is Gew_kd.
Op dit moment wordt altijd de minimale kd-waarde uit de tabel als uitgangspunt genomen. In
het geval de maximale of beijvoorbeeld gemiddelde kd-waarde als uitgangspunt gewenst is, dan
dient hiervoor in het script dias_natuur.apr een kleine wijziging aangebracht te worden.

Bij het omzetten naar een ascii-file dient hier de naam kd1k_gmin.asc, kd500m_gmin.asc of
kd100m_gmin.asc te worden gegeven.
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11. Zoals al eerder aangegeven dient het programma voor de verschillende resoluties
afzonderlijk te worden doorlopen. De verschillende bestanden die daarbij gegeneerd worden
dienen vervolgens naar de juiste directories te worden verplaatst (zie onderstaand schema).
Directory
.\DIAS\Basisbestanden\Algemeen
.\DIAS\Basisbestanden\Depositie
.\DIAS\Optimalisatie\kaart

ECN-C--03-044

Files
Grids: kd500m_gmin, kd500m_min en
nat500m
Grids:
kd100m_gmin, kd100m_min en
nat100m_min
Ascii
files:
nat500m.asc,
natik.asc,
kd500m_min.asc,
kd500m_gmin.asc,
kd1k_min.asc, kd1k_gmin.asc
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BIJLAGE D

OPS PARAMETERS VOOR BEREKENING DISPERSIE

De depositie van NHx-totaal is berekend met OPS V1.2 (Jaarsveld et al., 1990). OPS kan vrij
eenvoudig met behulp van parameter bestanden voor een setje berekeningen aangeroepen
worden, waarbij in ons geval alleen de ruwheidslengte, het brontype en grid definitie aangepast
worden. Zodoende kan vrij eenvoudig voor alle vijf onderscheiden oppervlakteruwheden, voor
punt- en oppervlakte-bronnen en voor het 1 en 5 km grid het uitvoergrid gegenereerd worden.
De door OPS gegenereerde PLT bestanden kunnen direct door DIAS-optimalisatie gebruikt
worden.
Het parameter bestand voor oppervlaktebronnen is als volgt (schuin cursief: te wijzigen):
y
*acceptance of user conditions
0
*save input parameters
oppbr.par
name of input parameter file
oppervlak
project name
-3
*substance to model (0=user spec. 1=SO2 2=NOx 3=NH3)
1
*emission data (0=from data file 1=manually entered)
.100E+01
source strength (g/s)
.000
heat content (MW)
.0
source height (m)
5000
*source diameter (m)
.0
std. dev. emission heights)
4
daily var. of emiss. (0=cont. 1=ind. 2=sp.h. 3=tr. 4,5,6=others)?
1
source category number
1
country or area identification number
0000000 0000000
coordinates x and y (m)
0
*enter another source ?
055 053 057 078 115 149 168 164 140 099 066 056
daily emis. var. in %
1
*save the data of the source(s) in a source data file ?
oppervla.brn
name of source data file ?
0
*gridded receptor points(=0) or spec. positions(=1) ?
1
*grid over the Netherlands(=0) or special grid(=1) ?
0000000 0000000 *x and y coordinates of grid centre (m) ?
61 61
number of grid elements in x and y direction
5000
grid resolution (m)
5
climatological area (0 t/m 7)
0
climatological period (0 - 15, 99 = special)
0.01
roughness length in m (0=equal to receptor area)
3
select the unit of deposition
1
*save the model results in a [.plt] file ?
nb1alo.plt
file name for saving conc. and dep. grids?
1
*special printer output file ?
nb1alo.lpt
name of printer output file ?
1
deposition grids also in printer output file ?

Het parameter bestand voor puntbronnen is als volgt (schuin cursief: te wijzigen):
y
*acceptance of user conditions
0
*save input parameters
puntbr.par
name of input parameter file
puntbron
project name
-3
*substance to model (0=user spec. 1=SO2 2=NOx 3=NH3)
1
*emission data (0=from data file 1=manually entered)
.100E+01
source strength (g/s)
.000
heat content (MW)
5.0
source height (m)
0
*source diameter (m)
4
daily var. of emiss. (0=cont. 1=ind. 2=sp.h. 3=tr. 4,5,6=others)?
1
source category number
1
country or area identification number
0000000 0000000
coordinates x and y (m)
0
*enter another source ?
083 079 082 095 111 119 120 118 110 101 094 088
daily emis. var. in %
1
*save the data of the source(s) in a source data file ?
puntbron.brn
name of source data file ?
0
*gridded receptor points(=0) or spec. positions(=1) ?
1
*grid over the Netherlands(=0) or special grid(=1) ?
0000000 0000000 *x and y coordinates of grid centre (m) ?
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61 61
5000
5
0
0.01
3
1
nb1plo.plt
1
nb1plo.lpt
1
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number of grid elements in x and y direction
grid resolution (m)
climatological area (0 t/m 7)
climatological period (0 - 15, 99 = special)
roughness length in m (0=equal to receptor area)
select the unit of deposition
*save the model results in a [.plt] file ?
file name for saving conc. and dep. grids?
*special printer output file ?
name of printer output file ?
deposition grids also in printer output file ?
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