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AERIUS @ PAS kennisdagen maart/april 2018 

‣Deze sessie gaat over: 

‣Het vinden, interpreteren en gebruiken van de open data over benutting van de DR in Register 

‣De relatie tussen de gegevens over actuele benutting en de ‘rode kruizen’ in calculator 

‣De open data, en dus ook deze sessie, geeft geen informatie over: 

‣Hoe de beschikbare depositieruimte eigenlijk tot stand is gekomen 

‣Wat de reservering is voor autonome ontwikkelingen (niet beschikbaar via Register) 

‣Wat de reserveringen van individuele prioritaire projecten zijn binnen de depositieruimte 

‣Welke aanvragen hoeveel ruimte hebben afgeboekt 
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Aftrap…
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‣Toelichting om goed te kunnen interpreteren (15 min)  

‣Puzzelopgave om het zelf toe te passen (15 min) 

‣Praktische demonstratie, zelf Open Data visualiseren? (10 min) 

‣Plenaire terugkoppeling en korte ‘sneak preview’ op Monitor(up) (10 min)

 3

Programma
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Is het een blackbox?

AERIUS @ PAS kennisdagen maart/april 2018



AERIUS @ PAS kennisdagen maart/april 2018 

1. De indeling in segmenten: depositieruimte is per hexagoon verdeeld over 3 ‘bakjes’ 

2. De relatie tussen ‘benutte ruimte’ uit de open data, en ‘rode kruizen’ uit Calculator/Register 

3. Het verschil in interpretatie van kolommen bij wel en niet (bijna) overbelaste hexagonen
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3 zaken die je moet weten over Open Data (in AERIUS)
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1. Depositieruimte per hexagoon verdeeld over segmenten 

Zonder vergunning

Met vergunning

Autonome ontwikkeling 
‣Vooraf gereserveerd en opzij gezet 
‣NIET opgenomen in Register 
‣NIET opgenomen in open data 
‣‘Benutting’ in beeld via jaarlijkse 
actualisatie

Grenswaarde reservering (GWR, of Meldingen) 
‣Voor meldingen 
‣Automatische verwerking (geen tussenkomst BG) 
‣Op gebiedsniveau wordt grenswaarde 
automatisch verlaagd, zodra op 1 hexagoon de 
ruimte voor meer dan 95% benut is

Segment 1 
‣Reservering Prioritaire Projecten 
‣Per project is er ruimte gereserveerd 
‣Afboeking kan in delen

Segment 2 
‣‘Vrije ruimte’ voor alle aanvragen 
‣Één ‘pot’, geen verdere onderverdeling 
‣‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’
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2. Relatie ’benutte ruimte’ met ‘rode kruizen’ 

De ruimte die je op dit hexagoon nodig hebt voor je aanvraag, is meer 
dan wat beschikbaar is in S2, als rekening wordt gehouden met alle 
afgeboekte ontwikkelingsruimte  

afboeken in Register gebeurt bij toekennen (of afwijzen met ruimte)

Benutte ruimte = afgeboekte ruimte + gereserveerde ruimte 

Gereserveerde ruimte is ruimte voor aanvragen die nog in behandeling zijn, mét OR
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3. Interpretatie open data verschillend per ‘type hexagoon’ 
Nederland

Doorgerekende
hexagonen

Relevante
hexagonen

bijsturing
OR-relevante
hexagonen

Buitenland

PAS-gebied Niet-PAS-gebied

Begrenzing
Natura 2000 gebied

Alle OR-relevante 
hexagonen zitten in 
Register 

(in principe alle relevante 
hexagonen binnen PAS 
gebieden)
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‣Op hexagonen met (dreigende) overbelasting, kan nooit meer uitgegeven worden dan de 
vooraf berekende hoeveelheid (die is meegenomen in ecologisch oordeel) 

‣Op hexagonen zonder (dreigende) overbelasting, kan wel meer uitgegeven worden dan de 
vooraf berekende hoeveelheid, zolang er maar niet alsnog een (dreigende) stikstofoverbelasting 
ontstaat 

‣Door strikte boekhouding wordt voorkomen dat het uitgeven van de extra ruimte kan leiden tot 
nieuwe (naderende) overschrijding (ophoging tot maximaal 70 mol/ha/jaar onder de KDW) 

‣De extra ruimte is alleen beschikbaar voor meldingen en aanvragen S2
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3. …Verschil zit in wel of niet (bijna) overbelast! 
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3. …Verschil zit in wel of niet (bijna) overbelast! 

Hectare zonder (naderende)
overbelasting

Hectare met (naderende)
overbelasting

      Depositie
(zonder economische groei)

Depositie
(zonder economische groei)

Depositieruimte

Depositieruimte

KDW

Naderende stikstofoverbelasting

Prioritaire projecten (segment 1)

Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Onder grenswaarde (meldingen)

Prioritaire projecten (segment 1)

Autonome ontwikkeling Autonome ontwikkeling

Onder grenswaarde (meldingen) en
Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Hectare zonder (naderende)
overbelasting

Hectare met (naderende)
overbelasting

      Depositie
(zonder economische groei)

Depositie
(zonder economische groei)

Depositieruimte

Depositieruimte

KDW

Naderende stikstofoverbelasting

Prioritaire projecten (segment 1)

Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Onder grenswaarde (meldingen)

Prioritaire projecten (segment 1)

Autonome ontwikkeling Autonome ontwikkeling

Onder grenswaarde (meldingen) en
Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)



AERIUS @ PAS kennisdagen maart/april 2018 11

3. …Verschil zit in wel of niet (bijna) overbelast! 

Hectare zonder (naderende)
overbelasting

Hectare met (naderende)
overbelasting

      Depositie
(zonder economische groei)

Depositie
(zonder economische groei)

Depositieruimte

Depositieruimte

KDW

Naderende stikstofoverbelasting

Prioritaire projecten (segment 1)

Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Onder grenswaarde (meldingen)

Prioritaire projecten (segment 1)

Autonome ontwikkeling Autonome ontwikkeling

Onder grenswaarde (meldingen) en
Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Hectare zonder (naderende)
overbelasting

Hectare met (naderende)
overbelasting

      Depositie
(zonder economische groei)

Depositie
(zonder economische groei)

Depositieruimte

Depositieruimte

KDW

Naderende stikstofoverbelasting

Prioritaire projecten (segment 1)

Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Onder grenswaarde (meldingen)

Prioritaire projecten (segment 1)

Autonome ontwikkeling Autonome ontwikkeling

Onder grenswaarde (meldingen) en
Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Hectare zonder (naderende)
overbelasting

Hectare met (naderende)
overbelasting

      Depositie
(zonder economische groei)

Depositie
(zonder economische groei)

Depositieruimte

Depositieruimte

KDW

Naderende stikstofoverbelasting

Prioritaire projecten (segment 1)

Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Onder grenswaarde (meldingen)

Prioritaire projecten (segment 1)

Autonome ontwikkeling Autonome ontwikkeling

Onder grenswaarde (meldingen) en
Vrije ontwikkelingsruimte
(segment 2)

Strikte boekhouding, 
per segment; geen extra ruimte mogelijk 

Extra ruimte beschikbaar tot maximaal 
70 mol onder KDW; gedeelde ruimte 
voor Segment 2 en Meldingen 
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‣Bij ‘non exceeding’ hexagonen wordt gewerkt met één gedeelde pot voor meldingen en aanvragen: 

‣Vooraf berekende ruimte voor meldingen + 

‣Vooraf berekende ruimte voor aanvragen + 

‣Ophoging tot 70 mol onder de KDW 

‣Dit betekent: 

‣Bij open data zie je bij beide segmenten (Meldingen en Segment 2) hetzelfde getal bij 
beschikbare en resterende ruimte. Dit is de gedeelde pot. De afboekingen zijn wel op segment 
niveau 

‣Bij een verlaagde grenswaarde in een gebied, blijft de gedeelde pot wel beschikbaar voor 
Segment 2
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3. Hoe werkt dat dan bij de ‘non exceeding’ hexagonen?



AERIUS @ PAS kennisdagen maart/april 2018 13

Puzzelopgave
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Het werkblad, met 2 opgaven

Resultaat in wachtrij
AERIUS Register

Hoogte grenswaarde

Resultaat beschikbare 
ontwikkelingsruimte in 

AERIUS Calculator

Benutting
Segment 1

Wel/geen
stikstofoverbelasting

Totale benutting
depositieruimte van het 

hexagoon 

receptor_id
296137

Benodigde 
ontwikkelingsruimte in 

segment 2
0,45 mol

of

of

Grenswaarde
1 mol?

Grenswaarde
0.05 mol! of

S1 S1of

> 25 mol < 25 molof

receptor_id
296139

Benodigde 
ontwikkelingsruimte in 

segment 2
1,60 mol

of
KDW KDW

Resultaat in wachtrij 
AERIUS Register

Hoogte grenswaarde

Resultaat beschikbare 
ontwikkelingsruimte in 

AERIUS Calculator

Wel/geen
stikstofoverbelasting

Benutting
Segment 1

Totale benutting
depositieruimte van het 

hexagoon 

Welk hexagoon heeft geen KDW overbelasting en welk hexagoon wel?

Per vraag heb heb je twee stickers beschikbaar, plak de goede sticker bij het juiste hexagoon op basis van de beschikbare Open Data

Welk symbool geeft AERIUS Calculator weer voor dit hexagoon bij de keuze optie “ontwikkelingsruimte”?

In welk hexagoon geldt welke grenswaarde?

In welk hexagoon komt minimaal 1x de status “in behandeling geen OR” voor?

In welk gebied is minder dan 50% van segment 1 (prioritaire projecten) benut en in welke meer dan 50%?

Is de totale benutting van de depositieruimte meer of minder dan 25 mol/ha/jaar?  

Samenvatting van 
de linker opgave in 
het roze hexagoon

Samenvatting van 
de rechter opgave in 
het roze hexagoon
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‣Hoe werkt het?  

‣ Je hebt gegevens uit de open data gekregen voor 2 hexagonen (tabellen) 

‣ In de twee paarse hexagonen op het antwoordvel zie je de ID’s van de hexagonen terug, plus je ziet hoeveel 
ontwikkelingsruimte (OR) je fictieve aanvraag nodig heeft uit S2 op het betreffende hexagoon.  

‣Per vraag bepaal je welk antwoord bij welk hexagoon hoort, en plak je het juiste ‘antwoordhexagoon’ in het 
goede vakje rondom het paarse hexagoon 

‣Denk terug aan toelichting van zonet…  

‣Depositieruimte in Register is verdeeld over 3 bakjes, dus let op naar welk bakje je kijkt! 

‣ ‘Benutte ruimte’ is méér dan alleen de ‘afgeboekte ruimte’ waar het rode kruis in Calculator op is gebaseerd! 

‣Op hexagonen zonder ‘naderende overschrijding’ van de KDW is sprake van een gedeelde pot! 

‣Voor vertaling / toelichting kolommen: zie uitgedeelde factsheet
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Tips…
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Kies welk hexagoon… 

‣ (bijna) Overbelast is, en welke niet 

‣Een groen vinkje krijgt, of juist een rood kruis 

‣ In een gebied ligt met verlaagde grenswaarde 

‣Aanvragen in de wachtrij (AERIUS Register) heeft ‘in behandeling – wel OR’, en welke alleen ‘in behandeling – geen OR’ 

‣Meer dan 50% van de S1 ruimte al benut heeft, en welke minder 

‣Meer dan 25 mol depositieruimte benut heeft, en welke minder
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Zelf aan de slag: puzzelopgave (fictieve getallen!) 

Benodigde ontwikkelingsruimte 
Segment 2: 
Hexagoon 296137: 0,45 mol/ha/jaar 
Hexagoon 296139: 1,6 mol/ha/jaar 
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1. In welk N2000 gebied liggen deze 2 hexagonen? 

‣ Let op! In de officiële Open Data service hebben deze 2 hexagonen andere getallen! 

2.Hoe ben je tot dit antwoord gekomen? 

‣ Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden
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Bonusvraag
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‣www.nationaalgeoregister.nl 

‣Zoeken op AERIUS – actuele depositieruimte 

‣Download knop (let op, aantal records beperkt tot 1 miljoen), of de URL (direct naar QGIS) 

‣QGIS: https://qgis.org/nl/site/
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Demo: Waar vind je de data en wat kun je visualiseren? 

http://www.nationaalgeoregister.nl
https://qgis.org/nl/site/
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Vooruitblik: Ontsluiting data via AERIUS Monitor (up)
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‣Ontwerp en ontwikkel een instrument dat voorziet in de informatie behoefte van de PAS voor: 

‣Vereenvoudigen werkproces Gebiedsanalyses 

‣Ondersteunt in het opstellen van de gebiedsrapportages 

‣ Inzicht verschaft in ontwikkelingen die relevant zijn voor de bestuurlijke tafel 

‣Ons ondersteunt in onze communicatie over de PAS
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De opdracht…

Januari Maart Mei Juli September November

Eerste demo beschikbaar waarmee 
gebruikers kunnen kennismaken

Opleveren gebiedsrapportages 
2016L

Toepassen Monitor 
voor Herziening PAS 
op basis van M18
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MONITOR
AERIUS

®

x: 261951 y:467520 20 km

Zoek op de kaart

Kaartlagen en legenda

? 32

Nederland     Natura 2000-gebieden     Locatie       
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Alle informatie MONITOR
AERIUS

® ? 32

Gebiedsinformatie

EZ 22 01 2017

Natuurinformatie

RIVM 01 01 2017

Stikstofdepositie

RIVM 01 01 2017 RIVM 01 01 2017

Hestelmaatregelen

RIVM 22 01 2017

Analyse

RIVM 01 01 2017

Metingen

RIVM 01 01 2017 RIVM 01 01 2017

Aamsveen

Stikstofdepositie in
relatie tot natuur

Depositieruimte
en benutting
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Nederland     Natura 2000-gebieden     Locatie       

MONITOR
AERIUS

®

Metingen Analyse

Depositieruimte
en benuttingNatuurinformatie HestelmaatregelenGebiedsinformatie Stikstofdepositie

Stikstofdepositie in
relatie tot natuur

Kaart

Grafiek

Tabel

Tekst

Typen

Basisgegevens

Documenten

Habitattypen

Soorten en leef-

gebieden

Habitattypen en

leefgebieden

Natuurkwaliteit

Landschapsecologische

systeemanalyse

Trend en verwachting

Realisatie doel-

stellingen

Totale stikstof-

depositie

Totale stikstofdepositie

gebiedsspecifiek

Ontwikkeling stikstof-

depositie op relevante

habitattypen en leef-

gebieden

Stikstofdepositie naar

oppervlakte

Aandeel depositieruimte

binnen totale stikstof-

depositie

Verdeling berekende

depositieruimte

Afstand tot de KDW

Afstand tot de KDW

per habitattype

Soortenrijkdom

Stikstofbelasting per

habitattype

Overschrijdingsindex per

habitattype

Depositieontwikkeling ten

opzichte van 2014

Depositieontwikkeling per

habitattype

Stijgende hexagonen op

overbelast gebied

Titelblad

Overzicht herstel-

maatregelen

Voortgang herstel-

maatregelen

Voortgang herstel-

maatregelen

Relevantie van uitwerking

maatregelen voor andere

habitatypen en natuur-

waarden

Synthese maatregelenpakket

Beoordeling effectiviteit

maatregelen

Borging uitvoering

Beschikbare gestelde

depositieruimte per

hectare

Totaal beschikbaar

gestelde depositieruimte

Actueel beschikbare

depositieruimte per

hectare

Actuele benutting van de

depositieruimte

... Verschil in stikstof-

depositie

Verschil in stikstof-

depositie per habitattype

Verschil in depositietrend

ten opzichte van basisjaar

2014 per habitattype

Verschil in KDW 

overschrijdingen

Ontwikkeling stikstof-

depositie in relatie tot KDW

per habitattype
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32

Aamsveen
Natuurinformatie

Sluit

Landschapsecologische systeemanalyse
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lobortis faucibus 

dolor, sed dapibus sapien elementum non. Cras quis massa ante. Etiam lacinia 

porta dui ac efficitur. Integer aliquam consectetur augue, sit amet dignissim libero 

placerat eget. Cras imperdiet erat quis leo aliquam, nec finibus est tincidunt. Cras 

ac mauris at leo mollis consectetur vel vel quam. Aenean mi risus, hendrerit vitae 

leo quis, feugiat sodales libero.

Sed nec tortor tincidunt, hendrerit tellus ut, lacinia enim. Aenean pharetra 

vestibulum quam, eu vulputate velit ullamcorper sit amet. Mauris ac risus quis felis 

pulvinar cursus. Fusce pellentesque augue in imperdiet tempus. Donec faucibus 

volutpat nulla pulvinar consequat. In ac pretium metus, sed lacinia sapien. Donec 

sit amet velit nulla. Sed non gravida dolor, in vehicula magna. Fusce aliquam 

vulputate rhoncus. sterkste kwelintensiteit en de hoogste doorlaatbaarheid, 
meestal de randen van het
veencomplex. 

Documenten
Systeemanalyse 
Aamsveen.pdf
29 februari 2018

M16

2030

Toelichting

Meta-gegevens

Legenda

Instellingen

Exporteren

MONITOR
AERIUS

®
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Leefgebieden

Aamsveen
Natuurinformatie

   H3150az - Meren met krabbenscheer
   en fonteinkruiden

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Cras et mi a urna mollis venenatis a sodales 
erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Quisque eget metus molestie, feugiat tortor eget, 
aliquet leo. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Phasellus aliquam ornare augue id mollis. 
Morbi ut nisi nec leo gravida imperdiet. Maecenas 
id purus porttitor, efficitur nulla eget, pulvinar elit. 
Pellentesque vitae velit sem. Mauris fringilla sem 
non ultricies commodo. Nam fermentum efficitur 
lorem, in pretium arcu lacinia a. Nulla at augue eu 
augue imperdiet tincidunt et id ligula. In suscipit 
mauris ut enim commodo pulvinar. Duis sed est 
lacus. Sed at sem luctus, rutrum ligula ut, aliquam 
lacus. Nunc fringilla laoreet mi.

Duis tincidunt mattis ante. Duis lobortis mollis leo, 
nec maximus dui malesuada vel. Donec interdum 
lectus nibh, vitae egestas ligula iaculis quis. Fusce 
aliquet accumsan orci, ac varius orci aliquam sed. 
Donec rutrum maximus metus, sed interdum lacus 
aliquam sit amet. Duis condimentum elit eu massa 
semper, sed iaculis diam porta. Etiam in hendrerit 
arcu. 

M16

2030

Toelichting

Meta-gegevens

Legenda

Instellingen

Exporteren

MONITOR
AERIUS

®
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x: 261951 y:467520 100 m

Aamsveen
Stikstofdepositie

Instellingen

Ontwikkeling stikstofdepositie
Stikstofdepositie in                   mol                   kg

Language                                   Nederlands

Getallen in hexagonen weergeven  
3,54

3,53

3,39

3,43

3,44

3,45

3,39

1,98

1,89

1,59

1,97

1,94

1,88

1,79

1,93

3,73

3,89

1,99

2,77

2,85

3,39

3,98

4,89

1,59

1,97

1,94

1,88

1,79

1,88

1,69

3,53

3,99

4,23

1,77

1,85

1,79

1,25

1,89

1,59

1,17

1,14

1,28

1,29

1,38

1,88

1,59

3,34

4,11

1,77

1,85

1,79

1,25

1,29

1,39

1,87

1,14

1,28

1,49

1,48

1,45

1,44

1,78

1,79

1,74

1,81

1,77

1,25

1,79

1,25

1,69

1,39

1,17

1,14

1,18

1,47

1,43

1,21

1,28

1,89

1,59

1,54

1,81

1,74

1,85

1,79

2,65

1,69

1,39

1,17

1,14

1,47

1,43

1,21

1,28

1,18

1,19

1,69

1,74

1,61

1,64

1,75

1,79

1,69

2,66

2,69

1,23

1,34

1,27

1,45

1,44

1,38

1,48

1,05

1,59

1,84

1,88

1,79

1,74

1,73

1,62

2,99

2,79

2,83

1,33

1,47

1,42

1,04

1,08

1,08

1,12

1,25

1,23

1,31

1,78

1,77

1,79

1,63

1,66

1,09

2,76

2,86

1,32

1,37

1,42

1,04

1,08

1,08

1,12

1,05

1,03

1,01

1,75

1,75

1,70

1,63

1,66

1,09

1,76

1,86

2,82

1,37

1,42

3,99

4,03

4,08

1,11

1,14

1,31

1,25

1,93

1,99

1,95

1,66

1,89

1,86

1,86

1,77

1,77

1,72

1,99

4,06

4,06

4,09

1,21

1,74

1,71

1,75

1,83

1,99

1,95

1,46

1,39

1,85

1,26

1,37

1,75

1,72

1,99

1.88

1,88

1,77

1,85

1,85

1,88

1,92

1,25

1,46

1,84

1,25

1,28

1,37

1,76

1,72

1,94

1,98

1,97

1,86

1,83

1,83

1,22

1,15

1,16

1,24

1,25

1,23

1,77

1,79

1,77

1,77

1,66

1,23

1,33

1,45

1,05

1,09

1,21

1,22

1,86

1,67

1,86

1,63

1,24

1,44

1,25

1,06

1,16

1,12

1,92

1,93

1,88

1,14

1,14

1,15

1,16

1,26

1,62

1,63

1,38

1,15

1,18

1,88

1,23

1,18

3,52

4,52

4,44
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32

Stikstofdepositie en daling (kg N/ha/j)
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   H2310 - Stuifzandheiden met
   struikhei

Aamsveen
Stikstofdepositie in relatie tot natuur

Depositiedaling 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nullam neque urna, vulputate eu ullamcorper 
non, ullamcorper egestas ligula. Donec dapibus urna 
sem, sed laoreet ex porta condimentum. Cras ut dui 
vitae odio vestibulum euismod. Pellentesque id 
sodales neque. Etiam id mattis mauris. Suspendisse 
eu sagittis urna, vel posuere augue. Phasellus fauci-
bus et urna eget fringilla. Sed malesuada lobortis leo 
nec accumsan. 
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x: 261951 y:467520 20 km

Zoek op de kaart

Kaartlagen en legenda
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x: 261951 y:467520 (1234567)Gebiedsinformatie x: 261951 y:467520 (1234567)
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Gebiedsinformatie

Verdeling depositie naar oppervlakte in dit natuurgebied

    Ecologisch Doelstelling Doelstelling 
Oppervlakte (ha)  Ingetekend Gekarteerd oordeel oppervlakte  kwaliteit

Totaal  25,9 23,8 1a Behoud Verbetering
Relevant deel  22,9 22,9

Depositie locatie (kg N/ha/j)   Depositie in dit habitattype in dit natuurgebied
    Laagste Hoogste KDW

12,9    8,9 58,5 20

20

15

10

5

0

Oppervlakte (ha)

Depositie (kg N/ha/j)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Stikstofbelasting per habitattype (2)

 ZGH3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

x: 261951 y:467520 200 m
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x: 261951 y:467520 200 m
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Stikstofdepositie x: 261951 y:467520 (1234567)

Depositieopbouw (kg N)

Land 2014  2020  Verschil

 België  540  500  40

 Duitsland  24  28  4

 Frankrijk  44  29  -15

 Luxemburg  27  29  2

 Verenigd Koninkrijk  136  112  -24

 Andere landen  30  26  -4

Totaal  801  724  -77

Sectoren

68%

Buitenland

29%

Overig

3%

Zoek



AERIUS @ PAS kennisdagen maart/april 2018 

‣Open Data is te vinden via www.nationaalgeoregister.nl 

‣Zoeken op AERIUS – actuele depositieruimte 

‣Via download knop kiezen voor formaat (CSV voor openen in excel) 

‣Onder download tab bij NGR staat óók de link naar factsheet met toelichting op de open data 

‣Factsheets direct via www.aerius.nl  

→ data en methode → factsheets zoeken → filter ‘AERIUS Connect webservices’ 

‣QGIS: https://qgis.org/nl/site/
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