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Gebruik LGN:

Modellen
• Beschrijving fysische processen
• Ruimtelijke verdeling van emissies

GIS analyses bij evaluaties



LGN in MNP Modellen / Evaluaties

LGN wordt gebruikt in:
• LUMOS; tbv scenariostudies naar 

toekomstig ruimtegebruik
• Landschap; o.a. Evaluatie nota Ruimte / 

Verrommeling
• Emissieregistratie; tbv verdeling fijnstof 

en verbrandingsemissies uit de 
landbouw.Emissies van koolwaterstof uit 
natuurlijke bronnen



• Natuurbalans; tbv berekening ligging en 
areaal natuurdoeltypen

• OPS; tbv berekening luchtverontreiniging

• EMPARA; tbv berekening 
geluidsbelasting

• SWAP, STONE en Geopearl; tbv 
de uitspoeling van N, P en pesticiden naar 
het grond- en oppervlaktewater met accent 
op landbouwkundige bronnen

LGN in MNP Modellen / Evaluaties (vervolg)



Ruimte en Landschap



2e Duurzaamheidsverkenningen; Nederland later



Evaluatie Nota Ruimte; Verrommeling
Maïs en bollen zijn aangemerkt als potentiële store nde 
elementen



Natuur en biodiversiteit



Bepaling oppervlakte en ligging van 
natuur- en landgebruikstypen



Emissieregistratie; regionaliseren van 
SO2 emissies vanuit de landbouw

Totale emissie landbouw:
2500 kilo/jaar



Ruwheidsberekening tbv OPS -model



Ruwheidsberekening tbv OPS -model





Neerschaling deposities uit het OPS model



LGN bij geluidsberekeningen in EMPARA

TW  = Tafs + Dbodem.w + Dmeteo.w + Dscherm + Dobj

Met:

Dbodem.w = 2(B-1) + 0,155B (1-e-0,028r) + 
(1+15,84e-0,65hweg) + 3(B-1) (1-e-

0,0065r/(hweg+5,4))

B is de bodemfactor afgeleid van LGN en 0 
voor een harde reflecterende bodem en 1 
voor een zachte absorberende bodem





Nutriënten en pesticiden



Onderverdeling van Nederland in 6405 unieke plots
ten behoeve van Modelberekeningen in 

SWAP, STONE en Geopearl



Elk van de plots gebruik in SWAP, STONE en 
Geopearl heeft een unieke verticale kolom

Een plot



Evaluatie Meststoffenwet 2004
Belasting oppervlaktewater met fosfor



Gebruik van LGN bij toelating bestrijdingsmiddelen

Substance with 
pH-dependent 
sorption behaviour

Light sandy clay
soils and ‘the 
Veenkolonien’

Slightly acidic sandy 
soils



Unsafe in potatoes

Safe in maize



Opmerkelijk

Modellen
• Gebruik van oude LGN versies (3 & 4)

GIS analyses bij evaluaties
• Zeer divers en indicator gericht
• Geen voorbeelden van monitoring 

grondgebruiksverandering



Wensen voor LGN 6

Voor modellen graag dezelfde inhoud als 
eerdere LGN versies tbv continuïteit 
analyses en mogelijkheid tot monitoring 

Voor natuur en binnen stedelijk gebied 
graag meer klassen en grotere 
geometrische nauwkeurigheid door 
combinatie met andere bestanden als 
TOP10NL


