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Woord vooraf

In opdracht van de Landinrichtingsdienst heeft DLO-Staring Centrum (SC-DLO)
de indit rapport beschreven Cultuurtechnische Inventarisatie (Cl)vanhet CI-gebied
Olst-Wesepe uitgevoerd.
De Cultuurtechnische Inventarisatie (Cl)is een geografisch informatiesysteem waarin
wordt vastgesteld wie welke grond waar en op welke wijze in gebruik heeft en heeft
vooral betrekking opagrarische bedrijven. De gegevens worden in hoofdzaak gebruikt
bij de voorbereiding van landinrichtingsprojecten, inhet bijzonder voorde gebiedstypering, deknelpuntenanalyse, het verrichten van toedelingsonderzoek en de agrarische
kosten-baten analyse als onderdeel van de evaluatie (HELP).
Het onderzoek is gerealiseerd door de afdeling Informatievoorziening Landelijke
Gebieden. Voor het vastleggen van de grondgebruikerssituatie is gebruik gemaakt
van de diensten van de afdeling Uitvoering Regelingen van de Provinciale Directie
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie.De verwerking vandegegevens is uitgevoerd door CCE Land Use Management B.V.

Samenvatting

In dit rapport worden deresultaten beschreven vaneen uitgevoerde cultuurtechnische
inventarisatie voor het gebied Olst-Wesepe. Hierbij is gebruik gemaakt van:
- de fotogrammetrische kaart 1: 10000 van de Topografische Dienst Nederland;
- een wegen- en waterlopenkaart, een kaart met de begrenzing van de bebouwde
kommen en een kaart met de gebiedsgrenzen, alle vervaardigd door de
Landinrichtingsdienst;
- een gebruikerskaart, een adressenbestand van geregistreerde agrarische bedrijven
met de daarbij behorende gegevens van de landbouwtelling geleverd door de
Directie Uitvoering Regelingen.
De gegevens zijn met behulp van moderne GIS-technieken verwerkt tot een aantal
computerbestanden. Hiermee zijn een overzichtskaart, een gebruikerskaart, een boerderijenkaart, een bedrijfskavelkaart, een afstandenkaart en bedrijfskaartjes vervaardigd. Ook zijn hiermee een aantal tabellen vervaardigd op basis waarvan debelangrijkste gebiedskenmerken in dit rapport zijn beschreven. Deze worden hierna kort
samengevat.
Het CI-gebied Olst-Wesepe ligt in de provincie Overijssel en is 4160 ha groot. Van
deze oppervlakte is 3150 ha in gebruik bij geregistreerde grondgebruikers. Het zijn
in totaal 204binnenblokbedrijven waarvan 137 grote bedrijven endaarnaast zijn er
57 buitenblokbedrijven die grond in het gebied in gebruik hebben. De gemiddelde
kavelgrootte in het gebied is 4,34 ha, de gewogen gemiddelde kavelafstand bedraagt
725m. In totaal heeft 1klein bedrijf het hoofdbedrijfsgebouw binnen een bebouwde
kom liggen. Van de totale geïnventariseerde oppervlakte cultuurgrond is 4,9% in
gebruik bij particuliere grondgebruikers.
Debedrijven zijn voornamelijk rundveehouderijbedrijven (72%), veredelingsbedrijven
(10%) en overige veehouderijbedrijven (8%).Van de grote binnenblokbedrijven hebben er 68 een ligboxenstal.
Een aantal kenmerken van de grote binnenblokbedrijven zijn:
- gemiddelde bedrijfsoppervlakte: 21,6 ha;
- gemiddelde bedrijfsomvang: 212 sbe's;
- gemiddeld aantal kavels: 4,70;
- gemiddelde kaveloppervlakte: 4,59 ha;
- gemiddeld aantal bedrijfskavels: 3,56;
- gemiddelde bedrijfskaveloppervlakte: 6,06 ha;
- gemiddelde perceelsoppervlakte: 2,58 ha;
- gewogen gemiddelde kavelafstand: 1989 m.
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1 Inleiding

Voor de voorbereiding van het landinrichtingsproject Olst-Wesepeheeft de Landinrichtingsdienst aan DLO-Staring Centrum een opdracht verstrekt voor het uitvoeren
van een Cultuurtechnische Inventarisatie. Dit systeem voorziet in het op uniforme
wijze verzamelen, verwerken en presenteren van gegevens (Van Wijk en Linthorst,
1977). De inventarisatie heeft ten doel gegevens te leveren over de landbouw, de
verkaveling en de ontsluiting die bij de voorbereiding worden gebruikt voor:
- de gebiedstypering en deknelpuntenanalyse (in het landbouwstructuuradvies en
het schetsontwerp);
- het toedelingsonderzoek (INTOVOL);
- de evaluatie (HELP) met name voor de agrarische kosten-batenanalyse.
De oplevering van de Cl Olst-Wesepe vindt in hoofdlijnen plaats opde wijze zoals
die in het rapport van deWerkgroep CCI, 'Herziening Cultuurtechnische Inventarisatie' (Werkgroep CCI, 1983),is voorgesteld. Dit betekent ondermeer dat een zekere
flexibiliteit voor dete verwerken gegevens is doorgevoerd en voorts dat het aantal
kaarten en tabellen isbeperkt. De oplevering van deCl voor het gebied Olst-Wesepe
bestaat uit:
- een overzichtskaart van het geïnventariseerde gebied (schaal 1:25 000, 1 blad);
- een gebruikerskaart (schaal 1 : 10 000, 2 bladen);
een gebruikerslijst (als print en op magneettape);
- een boerderijenkaart (schaal 1 : 10 000, 2 bladen);
- het basisbestand met bedrijfs- en kavelgegevens (op magneettape);
- detijdens het digitaliseren opgebouwde bestanden (zoals DIGTOP, opmagneettape);
- twee themakaarten;
- een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek (dit rapport).
Een dergelijke oplevering is gericht opdecentraal gebruik vande gegevensbestanden
direct op de werkplek (in deprovincie) waarbij naar eigen inzicht gegevens kunnen
worden geselecteerd, kengetallen kunnen worden bepaald en eventueel voor dat gebied specifieke gegevens kunnen worden toegevoegd. Hiervoor heeft deLD eentoepassingsprogramma ontwikkeld met de naam FOCUS.
Om goed van de gegevens gebruik te kunnen maken is in dit rapport weergegeven
welke gegevens zijn verzameld en op welke wijze deze in het basisbestand en tot
kaarten zijn verwerkt. Het basisbestand en een overzicht van de daarin opgenomen
gegevens zijn beschreven in aanhangsel 1.
Daarnaast zijn in dit rapport 17 tabellen gegeven met de belangrijkste kenmerken
van het gebied. Enerzijds dienen deze om de gebruiker van debestanden een eerste
indruk te geven op basis waarvan hij een verdere specificatie kan uitvoeren, anderzijds om gebruikers die niet over computerfaciliteiten beschikken toch enig inzicht
te geven in de verkavelingsstructuur in het gebied. Voor zover mogelijk binnen de
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verstrekte opdracht zijn deze tabellen voor ieder Cl gelijk, zodat ook onderlinge vergelijking mogelijk is.
In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde werkwijze beschreven. In het derde hoofdstuk volgt
een ruimtelijke beschrijving van het gebied en een beschrijving van de bedrijfsstructuur. De definities van de gehanteerde begrippen in deCl zijn eveneens opgenomen
in dit rapport.
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2 Werkwijze

2.1 Verzamelen van gegevens
Bij de uitvoering van de Cl van Olst-Wesepe zijn de volgende informatiebronnen
gebruikt:
- de topografische kaart;
- de wegen- en waterlopenkaart;
- naam, adres en woonplaats van de grondgebruikers (NAW-bestand);
- de gebruikerskaart;
- de bedrijfsgegevens volgens de landbouwtelling;
- de kaart met gebiedsgrenzen;
- de kaart met begrenzing van de bebouwde kommen.

2.1.1 Topografische kaart
Voor het bepalen envastleggen vaneen groot aantal geografisch gebonden gegevens
en het weergeven van in deCl opgenomen gegevens opkaarten wordt een topografische kaart gebruikt die indigitale vorm in een computerbestand wordt opgeslagen.
Als basis hiervoor is het meest recente fotogrammetrische kaartblad 1 : 10 000 van
de Topografische Dienst gebruikt (terreininformatie 1989). De kaart is, direct of
indirect, veelal op schaal 1 : 10 000, gebruikt voor:
- het maken van de wegen- en waterlopenkaart;
- het opnemen van de grondgebruikerssituatie en het vervaardigen van de gebruikerskaart;
- het vastleggen van de gebiedsgrenzen;
- het verwerken van het aantal percelen per kavel;
- het vervaardigen enverwerken van dekaart met debegrenzing van de bebouwde
kommen;
- het vervaardigen van de boerderijenkaart;
- het vervaardigen van themakaarten.

2.1.2 Wegen- en waterlopenkaart
Opde wegen- en waterlopenkaart is de ligging en de aard van het wegdek (verhard,
semi-verhard, onverhard) van alle wegen in het gebied weergegeven, voorzover deze
toegankelijk zijn voor landbouwvoertuigen. Tevens isdeligging van de waterlopen
alsmede van bos en woeste grond ingetekend. Dit dient ter oriëntatie tijdens de opname van de grondgebruikerssituatie alsmede om de ligging van de kavelgrenzen te
kunnen bepalen. De wegeninformatie is tijdens de verwerking van de gegevens gebruikt omkavelafstanden te kunnen bepalen. De wegen- en waterlopenkaart is door
15

de afdeling Onderzoek van de LD geleverd. Waar nodig is deze kaart tijdens het
vervaardigen van de gebruikerskaart geactualiseerd.

2.1.3 Naam, adres en woonplaats van de grondgebruikers
Voor het in kaart brengen van de grondgebruikerssituatie maar ook voor de verwerking en de presentatie van de gegevens is het nodig te beschikken over een bestand
waarin naast een gebruikersnummer de naam, het adres en de woonplaats van de
grondgebruikers zijn vermeld. Hiervoor is door de afdeling Uitvoering Regelingen
een NAW-bestand ter beschikking gesteld van alle geregistreerde bedrijven van de
gemeenten in het CI-gebied. In het gebied Olst-Wesepe zijn het de gemeenten Olst,
Raalte, Wijhe en Diepenveen. Van de grondgebruikers die niet in deze bestanden
voorkomen zijn deze gegevens tijdens de opname verzameld. Het zijn de particuliere
grondgebruikers en de buiten deze gemeenten woonachtige geregistreerden.

2.1.4 Gebruikerskaart
De belangrijkste informatiebron is de gebruikerskaart. Deze is gemaakt door medewerkers van de afdeling Uitvoering Regelingen en geeft de grondgebruikerssituatie
weer ten tijde van de landbouwtelling 1991. Doelstellingen bij deze opname zijn:
vastleggen van de volledige grondgebruikerssituatie van de binnenblokbedrijven;
vastleggen van de grondgebruikerssituatie van alle cultuurgrond binnen de gebiedsgrens.
Dit betekent dat zonodig ook zijn geïnventariseerd:
kavels van binnenblokbedrijven buiten de gebiedsgrens;
kavels van buitenblokbedrijven voorzover het cultuurgrond binnen de gebiedsgrens
betreft;
- kavels van niet bij de landbouwtelling 1991 geregistreerde grondgebruikers (particulieren) voorzover het cultuurgrond betreft en de kavels groter zijn dan 0,25 ha.
In het CI-gebied is het grondgebruik van de particulieren in de bebouwde kommen
niet opgenomen.

2.1.5 Bedrijfsgegevens volgens de landbouwtelling
DLO-Staring Centrum krijgt elkjaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij de beschikking over de gegevens van de landbouwtelling die nodig zijn
voor de CI's in de diverse landinrichtingsprojecten in dat jaar. In de Cl van OlstWesepe zijn bedrijfsgegevens verwerkt van de landbouwtelling van 1991.
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2.1.6 Kaart met gebiedsgrenzen
Deinformatie over degebiedsbegrenzing is opkaart aangeleverd door deLD(Landinrichtingsdienst, 1991).Indien kavels door de gebiedsgrens worden doorsneden is deze
gebiedsgrens zodanig verlegd dat deze doorsnijdingen worden vermeden. Binnen de
gebiedsgrens zijn geen deelgebieden onderscheiden. Om deze reden wijkt de
begrenzing van het CI-gebied Olst-Wesepe af van de grens zoals aangegeven in de
Nota Herinrichting Olst-Wesepe, Overwegingen en uitgangspunten (Landinrichting
1991).

2.1.7 Kaart met begrenzing bebouwde kommen
Een facultatief gegeven in de Cl is het inventariseren van hoofdbedrijfsgebouwen
die binnen de bebouwde kom liggen. Dit facultatief kavelgegeven wordt ligging bedrijfsgebouwen genoemd. Voor dit doel wordt de begrenzing van debebouwde kommen door deLD aangegeven opkaart. Voor het CI-gebied Olst-Wesepe zijn de grenzen van de bebouwde kommen van Den Nul en Wesepe aangegeven. Aan de hand
van deze kaart wordt vastgesteld van welke bedrijven de hoofdbedrijfsgebouwen
binnen een bebouwde kom vallen.

2.2 Verwerken van de gegevens
Bij het verwerken van de gegevens kan onderscheid worden gemaakt in:
- het vervaardigen van de digitale topografische kaart (DIGTOP);
- het vervaardigen van de digitale gebruikerskaart (DIGKAV);
- het vervaardigen van bedrijfskaartjes;
- het bepalen van de overige kavel- en bedrijfsgegevens;
- het globaal beschrijven van het onderzoek;
- het vervaardigen van themakaarten.
Het vervaardigen van DIGTOP, DIGKAV en het bepalen vande overige kavel-en
bedrijfsgegevens worden, in opdracht van het SC,uitgevoerd door CCE Land Use
Management BV in Eindhoven.

2.2.1 Vervaardigen van de digitale topografische kaart (DIGTOP)
Van de topografische kaart(en) wordt een digitaal bestand (DIGTOP) opgebouwd
(Van Kleef, 1985).Bebouwingen, symbolische weergaven als dammen en duikers
worden daarbij niet verwerkt. Bij lijnen die van het ene kaartblad doorlopen ophet
aanliggende kaartblad is voorzien in een correcte aansluiting, zodat een groep aaneenliggende kaartbladen als één groot bestand kan worden beschouwd. Gebruik makend
van dit bestand wordt het mogelijk om op geautomatiseerde wijze:
17

oppervlakten te berekenen zoals de kaveloppervlakten en het oppervlak van het
gebied;
themakaarten te vervaardigen op iedere schaal en met iedere indeling voorzover
de informatie die daaraan ten grondslag ligt in het BASISCI-bestand is opgenomen;
bedrijfskaartjes te vervaardigen.
Daarnaast is DIGTOP de basis voor het koppelen van bestanden met identieke lijnen.

2.2.2 Vervaardigen van de digitale gebruikerskaart (DIGKAV)
Bij het vervaardigen van de digitale gebruikerskaart worden kavelgrenzen, kavelontsluitingspunten, ontsluitingsroutes, kavelcentra, tekstpunten voor het gebruikers- en
kavelnummer alsmede eventuele grondwateronttrekkingspunten gedigitaliseerd. Dit
wordt uitgevoerd met behulp van een interactief grafisch systeem waarbij gebruik
wordt gemaakt van het DIGTOP-bestand. Kavelgrenzen die samenvallen met een
topografische grens zijn zodoende reeds digitaal beschikbaar en worden gekopieerd.
Tevens wordt het naam, adres en woonplaatsenbestand van de grondgebruikers aan
de bedrijfsgegevens van de landbouwtelling gekoppeld.
In deze fase vindt ook de afstemming op de sociaal-economische verkenning van
DLO-Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO) plaats. Voor dit gebied heeft deze
afstemming plaats gevonden.
Aan het eind van deze verwerkingsfase komen ten behoeve van de eindoplevering
aan de LD de gebruikerskaart, de gebruikerslijst en de boerderijenkaart beschikbaar.
De toelichting bij de gebruikerskaart en -lijst is opgenomen in aanhangsel 2.

2.2.3 Vervaardigen van bedrijfskaartjes
Van alle bedrijven kunnen met een laserprinter bedrijfskaartjes worden vervaardigd
op schaal 1 : 1 0 000. Hierbij wordt per bedrijf op één of meer kaartjes de ligging
van de kavels weergegeven. Voor het CI-gebied Olst-Wesepe zijn bedrijfskaartjes
voor de grote bedrijven vervaardigd.

2.2.4 Bepalen van de overige kavel- en bedrijfsgegevens
Bij het bepalen van de overige kavel- en bedrijfsgegevens worden het wegennet en
de gebiedsgrens gedigitaliseerd. Met de op deze wijze opgebouwde bestanden worden
automatisch de kavelafstanden en de gebiedscode bepaald. Tenslotte worden per
bedrijf en kavel de eventuele overige gegevens, zoals de gegevens over de ligboxenstallen toegevoegd. Op deze wijze ontstaat het basisbestand (BASISCI) met bedrijfs18

en kavelgegevens (Maassen, 1987). In deze fase komt ook de overzichtskaart met
de gebiedsgrenzen beschikbaar.

2.2.5 Beschrijven van het onderzoek en het vervaardigen van
themakaarten
Op basis van de beschikbaar gekomen bestanden wordt een beschrijving van het
onderzoek gemaakt, vastgelegd in dit rapport. Tevens wordt een eindcontrole uitgevoerd. In deze fase worden eveneens de themakaarten gemaakt (Van Capelleveen,
1988). Voor het CI-gebied Olst-Wesepe zijn de volgende themakaarten op schaal
1 : 10 000 vervaardigd: de bedrijfskavelkaart en de werkelijke afstandenkaart.
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3 Beschrijving van het gebied

3.1 Ruimtelijke beschrijving
3.1.1 Ligging en grootte
Het CI-gebied Olst-Wesepe (zie figuur) ligt in deprovincie Overijssel en ligt voor
het grootste gedeelte in de gemeente Olst (circa 3295 ha).Verder ligt in de gemeente
Raalte nog circa 900ha, in degemeente Diepenveen 50ha en in de gemeente Wijhe
circa 5ha. Het gebied maakt deel uit van het waterschap Salland en het zuiveringschap West-Overijssel. De oppervlakte van het gebied, verkregen door middel van
digitaliseren van de gebiedsgrens, bedraagt 4160 ha.

3.1.2 Grondgebruik
Detotale geïnventariseerde oppervlakte cultuurgrond (inclusief die van particulieren)
bedraagt 3865 ha (tabel 1);hiervan ligt 3313 ha binnen de begrenzing van het CIgebied. Van de totale oppervlakte binnen het CI-gebied (4160ha) is 3150ha ingebruik bij geregistreerde grondgebruikers en 164 ha is cultuurgrond in gebruik bij
particulieren; de resterende oppervlakte (847 ha) bestaat o.a. uit bos, woeste grond,
wegen, waterlopen en burgerbebouwing.
Tabel 1 De totale geïnventariseerde oppervlakte cultuurgrond (ha; kadastrale maat) binnen en buiten het CI-gebied naar categorie grondgebruiker
Grondgebruiker

Binnen het
CI-gebied

Buiten het
CI-gebied
452

Particulieren

2839
311
163

*)
*)

3391
311
163

Totaal

3313

452

3865

Binnenblokbedrijven
Buitenblokbedrijven

Totaal

*) niet geïnventariseerd

3.1.3 Aantal bedrijven
Tabel 2 geeft het aantal geïnventariseerde bedrijven weerinhet Cl gebied onderscheiden naar grote en kleine bedrijven. Het totale aantal binnenblokbedrijven bedraagt
204 (78,2%), daarnaast is van 57 (21,8%) buitenblokbedrijven het grondgebruik
binnen het CI-gebied opgenomen. Het aantal grote binnenblokbedrijven bedraagt 137
(67,2% van het totale aantal binnenblokbedrijven).
21

Tabel2Aantal grote en kleine bedrijvenbinnen en buiten het CI-gebied
Groot Bedrijf

Klein Bedrijf

Totaal

(abs.)

(%)

(abs.)

(%)

(abs.)

(%)

Binnen het CI-gebied
Buiten het CI-gebied

137
44

67,2
77,2

67

204

13

32,8
22,8

57

100,0
100,0

Totaal

181

69,3

80

30,7

261

100,0

3.1.4 Verkaveling
Tabel 3 vermeldt dat binnen de CI-gebiedsgrens 748 kavels van geregistreerden zijn
geïnventariseerd met een gemiddelde kavelgrootte van 4,34 ha. Het aantal topografische percelen per kavel bedraagt gemiddeld 1,7 met een gemiddelde oppervlakte van
2,58 ha.

Tabel3Aantal en gemiddeldegrootte(ha) vankavels en topografischepercelen binnen
het CI-gebied
Kavels
Topografische percelen
aantal
gem. grootte
aantal
gem. grootte
CI-gebied

748

4,34

1258

2,58

In tabel 4 zijn enige gegevens over de afstanden in het CI-gebied samengevat. De
afstanden hebben betrekking op alle binnen de gebiedsgrens gelegen kavels. Daarbij
is van kavels van de buitenblokbedrijven de afstand bepaald tussen de kavel en het
punt waar de buitenblokker, komende vanaf zijn bedrijfsgebouw, het CI-gebied binnenkomt.
De gewogen gemiddelde kavelafstand (tabel 4) bedraagt voor de kavels binnen de
CI-gebiedsgrens 725 m. Zoals te verwachten levert de verharde weglengte hieraan
de grootste bijdrage. Gemiddeld moet 17% (123 m) van de totale kavelafstand worden
afgelegd over de niet-verharde weg en over land.
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Tabel 4 Gewogen gemiddelde diepte en afstanden (m) van kavels binnen het CI-gebied
Kavel- Verharde
Semi- Onverhar- Over land
diepte
weg verharde
de weg

Kavelafstand

weg
CI-gebied (abs.)
%

196

602
27
83,0
3,7

73
10,1

23
72T
3,2 100,0

3.1.5 Grondgebruik particulieren
Van de totale geïnventariseerde oppervlakte cultuurgrond binnen het CI-gebied wordt
4,9% (163 ha) gebruikt door particuliere grondgebruikers. In totaal hebben 105particulieren te samen 121kavels in gebruik hebben; 1,15 kavels per particuliere grondgebruiker.

3.1.6 Ligging bedrijfsgebouwen
Van de 204 binnenblokbedrijven is er 1(0,5%) waarvan het hoofdbedrijfsgebouw
binnen de bebouwde kom ligt (tabel 5). Het betreft een klein bedrijf.

Tabel 5 Aantal grote en kleine bedrijven met de bedrijfsgebouwen binnen de bebouwde
kom en percentage to.v. het totale aantal bedrijven
Groot Bedrijf
Binnen het CIgebied

Klein Bedrijf

Totaal

(abs.)

(%)

(abs.)

(%)

(abs.)

0

0,0

1

1,52

1

(%)
0,5

3.2 Beschrijving van de bedrijfsstructuur
3.2.1 Bedrijfstype
In tabel 6is een overzicht gegeven van debinnenblokbedrijven verdeeld naar bedrijfstype. De bedrijven zijn ingedeeld op basis van het voorkomen van minimaal 60%
van het totale aantal standaardbedrijfseenheden (sbe's) in de betreffende produktierichting. Debedrijven dieniet aan dit criterium voldoen, worden toegedeeld aan het
bedrijfstype 'gemengd'. Deonderscheiden bedrijfstypen zijn: akkerbouw, rundveehouderij, veredeling, overige veehouderij, fruitteelt, glastuinbouw, overige tuinbouw en
gemengde bedrijven.
Van alle binnenblokbedrijven behoren 72,5% (148 bedrijven) tot het bedrijfstype
rundveehouderij. De veredelingsbedrijven nemen 10,3%(21 bedrijven) van het totale
aantal binnenblokbedrijven in en overige veehouderijbedrijven 8,3% (17 bedrijven).
23

Van het totale aantal grote bedrijven behoort 78,1% (107 bedrijven) tot de
rundveehouderijbedrijven, 9,5% (13bedrijven) tot deveredelingsbedrijven en 8,0%
(11 bedrijven) tot de overige veehouderijbedrijven. Ook bij de kleine bedrijven zien
we dat beeld met als bijzonderheid dat akkerbouw ook van betekenis is (13,4%, 9
bedrijven).
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Tabel 6Aantal binnenblokbedrijven naargrote enkleine bedrijvenperbedrijfstype
Bedrijfstype

Groot Bedrijf
(abs.)

Akkerbouw
Rundveehouderij
Veredeling
Overige veehouderij
Overige
Totaal

Klein Bedrijf
(abs.)

8
6

(%)
13,4
61,2
11,9
9,0

3

4,5

8

(%)
4,9
72,5
10,3
8,3
4,0

67

100,0

204

100,0

(abs.)

13
11
5

(%)
0,7
78,1
9,5
8,0
3,6

137

100,0

1
107

Totaal

9
41

10
148
21
17

3.2.2 Bedrijfsoppervlakte
Bij het vastleggen van de bedrijfsoppervlakte tijdens de opname wordt de situatie
weergegeven ten tijde van de landbouwtelling van hetjaar waarvan deze gegevens
worden gebruikt. Opgenomen wordt de grondgebruikerssituatie voor cultuurgrond
op langere termijn waarbij grond die structureel door een bedrijf wordt gebruikt bij
die gebruiker wordt opgenomen.Dit integenstelling totdelandbouwtelling dieuitgaat
van de oppervlakte die op dat moment in gebruik is.
De oppervlakte bos en woeste grond wordt niet geïnventariseerd; in de opgave aan
de landbouwtelling wordt deze oppervlakte wel opgegeven. Foutieve opgave in de
landbouwtelling kunnen leiden tot afwijkingen ten opzichte van de situatie zoals die
bij de opname van de grondgebruikerssituatie wordt vastgelegd. Gevolg is datpositieve of negatieve afwijkingen t.o.v. de oppervlakte volgens de landbouwtelling kunnen
ontstaan. Aangenomen wordt dat een afwijking kleiner dan 10%binnen de nauwkeurigheidsgrens valt. Uit tabel 7blijkt dat bij 19,6% (40bedrijven) van de binnenblokbedrijven het verschil tussen de geïnventariseerde en deoppervlakte volgens delandbouwtelling 10%of meer is.Van deze 40bedrijven hebben 21bedrijven een positieve
afwijking, d.w.z. dat de geïnventariseerde oppervlakte groter isdan de aan delandbouwtelling opgegeven oppervlakte en 19 bedrijven een negatieve afwijking.
In tabel 8is een overzicht gegeven van het aantal groteenkleine binnenblokbedrijven
per bedrijfsgrootte-klasse op basis van de geïnventariseerde oppervlakte. Van alle
binnenblokbedrijven heeft 16,2% (33 bedrijven) een bedrijfsoppervlakte tussen de
0 en 5ha, 52,0% (86bedrijven) heeft een oppervlakte tussen de5 en 20 ha,27,5%
(56bedrijven) heeft een oppervlakte tussen de 20en 40 ha.De resterende 9 bedrijven
(4,5%) hebben een oppervlakte van 40 ha en groter. Van de grote bedrijven heeft
80,3% (110bedrijven) een oppervlakte tussen de 10en40 ha. Verder heeft 13,1%
(18 bedrijven) van de grote bedrijven een oppervlakte kleiner dan 10 ha en 6,5%
(9 bedrijven) een oppervlakte groter dan 40 ha. Bij de kleine bedrijven heeft88,1%
(59 bedrijven) een bedrijfsoppervlakte kleiner dan 10ha.
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Tabel 7Aantal binnenblokbedrijven naar afwijking van de geïnventariseerde bedrijfsoppervlakte (kadastrale maat) t.o.v. de oppervlakte (kadastrale maat) volgens de
landbouwtelling
Afwijki ng (%)

Negatieve afwijking
(abs.)

<
10 <

10
20
30
40

20 <
30 <
40 <
50 <
60
70

<
<

50
60
70
80

80
90

<
<
>

90
100
100

Totaal

48
13
1
2
2
0

(%)
71,6
19,4

(abs.)

1,5

5
4
1
1

3,0
3,0
0,0
0,0
1,5

0
1

Positieve afwijking
(%)
84,7
5,9
3,7

116
8

2,9
0,7
0,7

0

0,0
0,0
0,0

1
0
1

0,0
0,0
0,7
0,0
0,7

67

100,0

137

100,0

0
0

0
0

Totaal
(abs.)

(%)

164
21

80,4
10,3
2,9
2,9

6
6
3
1
0
1

1,5
0,5
0,0
0,5

1
0
1

0,5
0,0
0,5

204

100,0

Tabel 8 Aantal binnenblokbedrijven naar grote en kleine bedrijven per bedrijfsgrootteklasse (ha) op basis van de geïnventariseerde oppervlakte
Bedn jfsgrootte
0,0
1,0
2,5
5,0
10,0
15,0

<
<

20,0
30,0
40,0
50,0

<
<
<
<

60,0
70,0

<
<
>

Totaal
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<
<
<
<

1,0
2,5
5,0
10,0
15,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
80,0

Groot Bedrijf

Klein Bedrijf

(abs.)

(%)

(abs.)

1
2
4
11

1
10

5
3

0,7
1,5
2,9
8,0
24,1
17,5
23,4
15,3
3,7
2,2

0
0
1

0,0
0,0
0,7

137

100,0

33
24
32
21

Totaal
(abs.)

0
0
0

{%)
1,5
14,9
22,4
49,2
7,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
1

2,4
1,5
0,0
0,0
0,5

67

100,0

204

100,0

15
33
5
0
3
0
0
0

2
12
19
44
38
24
35
21
5
3

(%)
1,0
5,9
9,3
21,6
18,6
11,8
17,1
10,3

3.2.3 Bedrijfsomvang
Tabel 9 geeft het aantal grote binnenblokbedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstype weer. Van het totale aantal grotebinnenblokbedrijven heeft 33,6% (46 bedrijven)
een bedrijfsomvang tussen de 50 en 150 sbe's.Verder hebben 73bedrijven (53,3%)
een bedrijfsomvang tussen de 150en 300 sbe's en 18bedrijven (13,1%) hebben een
bedrijfsomvang van 300 sbe's of groter.
Tabel9Aantalgrote binnenblokbedrijven naarbedrijfsomvang insbe-klassenper
bedrijfstype
<50 50-100

Bedrijfstype

100150

150200

200250

250300

>300

Totaal

26
2

22

12

11

107

2
4

2

13

0

0
0
1

3
2

11
6

28
20,4

13
9,5

18

137
100,0

Rundveehouderij

0

8

28

Veredeling
Overige veehouderij

0
0

4
2

Overige bedrijven

0

3
0
1

0
0,0

12
8,8

Totaal

(abs.)
(%)

0
34
24,8

2
2
32
23,4

13,1

Tabel 10 Aantal standaardbedrijfseenheden (sbe's) van de grote binnenblokbedrijven per
produktierichting en bedrijfstype
Bedrijfstype

Rundveehouderij
Veredeling
Overige veehouderij
Overige Bedrijven
Totaal

Akker- Rundvee- Tuinbouw Tuinbouw Intensieve
bouw houderij extensief intensief veehouderij
0
972
1225
19 214
50
188
0
0
1 911
136
52
0
0
1 255
1376
154
718
47
283
1 515

(abs.)
(%)

2 183
7,5

21009
72,2

1565
5,4

154
0,5

4 185
14,4

Totaal

21 461
2 235
2 683
2 717
29 096
100,0

3.2.4 Produktierichting
In tabel 10 is een overzicht gegeven van het aantal sbe's van de grote
binnenblokbedrijven per produktierichting en bedrijfstype. De 137 grote bedrijven
zijn gezamenlijk 29 096 sbe's groot; dit is gemiddeld 212 sbe's per bedrijf. Uit deze
tabel blijkt dat er sprake is van enige menging van produktierichtingen. De
rundveehouderijbedrijven hebben bijvoorbeeld een geringe menging met de
akkerbouw, de extensieve tuinbouw en de intensieve veehouderij. De meest
voorkomende produktierichting is derundveehouderij (72,2% van het totale aantal
sbe's).
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3.2.5 Bodemgebruik volgens de landbouwtelling
In detabellen 11en 12wordt het bodemgebruik volgens de landbouwtelling van de
grote en kleine binnenblokbedrijven per bedrijfstype weergegeven. Voor de grote
bedrijven (tabel 11)zijn grasland (78,2% van de totale oppervlakte), voedergewassen
(13,6%) en overig bouwland (7,5%) de belangrijkste bodemgebruiksvormen.

Tabel II Bodemgebruik (ha; gemeten maat) volgens de landbouwtelling van de grote
binnenblokbedrijven per bedrijfstype
Bedrijfstype

Grasland

Rundveehouderij
Veredeling
Overige veehouderij
Overige Bedrijven
Totaal

(abs.)
(%)

VoederOverig Tuinbouw Tuinbouw
gewas louwland
open
glas

1965,55
38,07
151,55
32,34

317,09

70,15

37,25
12,50
14,55

18,95
3,80
116,65

2187,51
78,2

381,38
13,6

209,55
7,5

Totaal

0,00

2354,94

15,15

0,00
0,00
0,35

94,27
167,85
179,04

17,30
0,7

0,35
0,0

2796,10
100,0

2,15
0,00
0,00

Het bodemgebruik van de kleine bedrijven (tabel 12) geeft vrijwel hetzelfde beeld.
Ook hier zijn grasland (71,6% van de totale oppervlakte bij de kleine bedrijven),
voedergewassen (17,9%) en overig bouwland (10,2%) de meest voorkomende bodemgebruiksvormen.

Tabel 12 Bodemgebruik (ha; gemeten maat) volgens de landbouwtelling van de kleine
binnenblokbedrijven per bedrijfstype
Bedrijfstype

Grasland

VoederOverig Tuinbouw Tuinbouw
gewas bouwland
open
glas

Rundveehouderij
Veredeling
Overige veehouderij
Overige Bedrijven

209,22
18,18
27,66
28,95

26,28
8,30
1,10

Totaal

284,01

(abs.)
(%)

28

71,6

Totaal

35,15

9,25
1,58
0,00
29,68

0,00
0,00
0,00
1,30

0,00
0,00
0,00
0,00

244,75
28,06
28,76
95,08

70,83
17,9

40,51
10,2

1,30

0,00

396,65

0,3

0,0

100,0

3.2.6 Verkaveling
Tabel 13bevat een overzicht van enkele verkavelingskenmerken van grote en kleine
binnenblokbedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte vande grote binnenblokbedrijven
(21,60 ha) is 3,3 maal zo groot als die van dekleine binnenblokbedrijven (6,45ha).
Naast de bedrijfsgrootte is het gemiddeld aantal (bedrijfs)kavels, topografische
percelen per bedrijf en de gemiddelde oppervlakte ervan bij de grotebedrijven groter
dan die bij de kleine bedrijven. In tabel 3 zijn enige verkavelingsgegevens binnen
hetCI-gebied van zowel binnen- als buitenblokbedrijven weergegeven. In tabel 13
zijn alleen dekenmerken van debinnenblokbedrijven weergegeven, waarbij zowel
de kavels binnen als buiten het CI-gebied zijn meegenomen. Dit betekent dat beide
tabellen niet met elkaar kunnen worden vergeleken.

Tabel 13 Enige verkavelingskenmerken voor binnenblokbedrijven naar grote en kleine
bedrijven
Gemiddelde oppervlakte (ha)

Gemiddeld aantal
kavels bedrijfstopogr.
kavels percelen

kavel bedrijfskavel

topogr.
perceel

bedrijf

Groot Bedrijf
Klein Bedrijf

4,70
2,09

3,56
1,69

7,58
3,15

4,59
3,09

6,06
3,80

2,58
2,04

21,60
6,45

Totaal

3,84

2,95

6,13

4,33

5,64

2,17

16,63

In tabel 13is bij debedrijfskavels geen rekening gehouden met de scheiding in de
huisbedrijfskavel. Er zijn 43 grote bedrijven waarbij de huisbedrijfskavel wordt
doorsneden door een doorgaande verharde weg die als niet overschrijdbaar wordt
beschouwd; in totaal betreft het 65 kavels. Voor de kleine bedrijven geldt dat 8
bedrijven een huisbedrijfskavel hebben die wordt doorsneden; het betreft 11kavels.
In tabel 13 is onder andere het gemiddeld aantal kavels per bedrijf weergegeven.
Tabel 14vormt hierop een aanvulling en geeft een verdeling van de bedrijven naar
het aantal kavels.Van het totale aantal binnenblokbedrijven heeft 78,4% (160 bedrijven) minder dan 6kavels. Voor de grote bedrijven geldt dat 69,3%(95 bedrijven)
minder dan 6 kavels heeft, waarvan 66bedrijven 3,4 of 5kavels hebben. Het aantal
kavels perbedrijf bij dekleine bedrijven ligt duidelijk lager; 97,0% (65 bedrijven)
heeft minder dan 6 kavels.
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Tabel14Aantal binnenblokbedrijvennaar aantal kavelsper bedrijf en grote enkleine
bedrijven
Groot Bedrijf
Klein Bedrijf
Totaal

(abs.)
(%)

1-2

3-5

6-8

9-11

12-15

>15

Totaal

29

66

2

0

19

26
2

14

46

0

0

0

137
67

75
36,7

85
41,7

28
13,7

14
6,9

2
1,0

0
0,0

204
100,0

De gewogen gemiddelde afstanden zijn voor de grote bedrijven ongunstiger dan die
voor de kleine bedrijven (tabel 15). Zo bedraagt bijvoorbeeld de afstand over de
verharde weg bij de grote bedrijven 1876 m en bij de kleine bedrijven 534 m. De
afstand over de niet verharde weg en over land is 6,0% (109 m) van de totale
gemiddelde kavelafstand; voor de grote bedrijven is dit percentage 5,7% (113 m)
en voor de kleine bedrijven 12,9% (79 m).
In tabel 15 zijn ook kavels van binnenblokbedrijven buiten het CI-gebied meegenomen. Bij de berekeningen van de afstanden in tabel 4 zijn de kavels buiten het CIgebied buiten beschouwing gelaten terwijl in deze tabel wel de kavels van de buitenblokbedrijven zijn meegenomen. Om deze redenen zijn de afstanden in tabel 15 niet
vergelijkbaar met die in tabel 4.

Tabel15Gewogen gemiddeldediepteen afstanden (m) vankavels vanbinnenblokbedrijven naargrote en kleinebedrijven
Kavel- Verharde Semi- verOnver- Over land
diepte
weg harde weg harde weg
Groot Bedrijf
Klein Bedrijf
Gemiddeld

(abs.)
(%)

Kavelafstand

209
158

1876
534

22
37

71

20

1989

19

23

613

203

1705
94,0

24
1,3

65
3,6

20

1814
100,0

1,1

Voor de rundveehouderijbedrijven is de 'oppervlakte bij huis' van belang. Hiermee
wordt aangeduid het gedeelte van de huisbedrijfskavel dat vanuit het bedrijfsgebouw
kan worden bereikt, zonder overschrijding van een als niet voor melkvee overschrijdbaar te beschouwen doorgaande verharde weg. De 'oppervlakte bij huis' wordt uitgedrukt in een percentage van de totale bedrijfsoppervlakte. De veldkavels die behoren
bij de huisbedrijfskavel maar aangemerkt zijn als niet voor melkvee bereikbaar (code
1 bij de scheiding in de huisbedrijfskavel) zijn niet bij de 'oppervlakte bij huis' opgeteld.
Tabel 16 geeft per deelgebied een overzicht van het aantal grote binnenblok-rundvee-
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houderijbedrijven en een percentage 'oppervlakte bij huis'. Van de grote rundveehouderijbedrijven heeft 60,7%(65bedrijven) een 'oppervlakte bij huis' van minder
dan 60%.
Tabel 16 Aantal grote rundveehouderijbedrijven (binnenblokbedrijven) naar percentage
'oppervlakte bij huis'
Cl-gebied

(abs.)
(%)

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100

Totaal

7
6,5

19
17,8

39
36,4

23
21,5

11
10,3

8
7,5

107
100,0

3.2.7 Ligboxenstallen
Van het totale aantal grote binnenblokbedrijven (137) hebben er 68 (49,6%) een
ligboxenstal. Deze grote binnenblokbedrijven met een ligboxenstal behoren allemaal
tot het bedrijfstype rundveehouderij. Tabel 17is een verbijzondering van tabel 16;
in de tabel zijn eveneens grote binnenblok-rundveehouderijbedrijven opgenomen,
echter alleen voorzover die de beschikking hebben over een ligboxenstal.
Van de groterundveehouderijbedrijven heeft 63,6%(68bedrijven) een ligboxenstal.
Hiervan heeft 70,6% (48 bedrijven) minder dan 60%van de 'oppervlakte bij huis'.

Tabel 17 Aantal grote rundveehouderijbedrijven (binnenblokbedrijven) en met een
ligboxenstal naar percentage 'oppervlakte bij huis'
Cl-gebied

(abs.)
(%)

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100

Totaal

3
4,4

13
19,1

32
47,1

11
16,2

6
8,8

3
4,4

68
100,0
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Lijst met begrippen

Begrip

Omschrijving

AFSTAND

Er is een aantal onderscheidingen gemaakt:
KAVELAFSTAND: Aantal af teleggen lengte-eenheden (m
of veelvouden van m) ongeacht de wegkwaliteit tussen het
(hoofd)bedrijfsgebouw en de kavel. Berekend wordt de afstand tussen het bedrijfsgebouw en het ontsluitingspunt van
de kavel via dekortste route waarbij de volgende categorieën
wegen kunnen voorkomen:
VERHARDE WEG: Weg met gesloten wegdek van asfalt,
klinkers of beton;
SEMI-VERHARDEWEG:Weg meteen niet gesloten wegdek, doch met een wegdek bestaande uit puin, sintels, grind
of anderlos verhardingsmateriaal of een gedeelte in ongerede
geraakt gesloten wegdek;
ONVERHARDE WEG: Weg welke niet als verhard of semi-verhard is aangemerkt;
LAND;
WATER.
N.B. :Voor de buitenblokbedrijven wordt de kavelafstand
van de veldkavels ook bepaald. Deze afstand is dan echter
niet berekend vanaf het (hoofd)bedrijfsgebouw maar vanaf
het punt op de gebiedsgrens waar de buitenblokker het gebied binnenkomt. Voor buiten het CI-gebied gelegen kavels
van binnenblokbedrijven wordt een geschatte kavelafstand
ingevoerd.
SCHIJNBARE KAVELAFSTAND: De kavelafstand waarbij
wegingsfactoren voor wegkwaliteit zijn verdisconteerd.
KAVELDIEPTE: De afstand in rechte lijn gemeten vanaf
het (hoofd)ontsluitingspunt van dekavel naar het verst verwijderde punt van de kavel.
AFSTAND VAN DEGROND: Kavelafstand + halvekaveldiepte.
KAVELONTSLUITINGSAFSTAND :Lengte van dekavelontsluitingsroute

AFSTAND VAN
DE GROND

Zie: AFSTAND
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ARBEIDSKRACHTEN

Het totaal aantal regelmatig op het bedrijf werkzame mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten met een gemiddelde arbeidstijd van 20 uur of meer per week.

BASISCI

Programmapakket dat wordt gebruikt voor het aanmaken van
een databestand bestaande uit bedrijfs- en kavelgegevens van
alle bedrijven met één of meerdere kavels in een bepaald
gebied.

BASISCIBESTAND

Bestand dat met behulp van het programmapakket BASISCI
wordt aangemaakt.

BEBOUWDE KOM

Gebied met een (te verwachten) zodanig dichte bebouwing
dat de aanwezigheid van agrarische bedrijfsgebouwen daarin
bezwaren oplevert, zowel voor de bedrijfsvoering als voor
de niet agrarische bewoners. De begrenzing wordt in overleg
met de LD vastgelegd.

BEDRIJF

Een eenheid met een registratienummer van de CBS-Landbouwtelling en een bedrijfsomvang van minimaal 10 sbe's.
Een bedrijf kan in bepaalde gevallen ook een samenvoeging
zijn van twee of meer geregistreerden. Bij de opname van
de grondgebruikerssituatie ten behoeve van een Cultuurtechnische Inventarisatie in een bepaald gebied kan vastgesteld
worden welke geregistreerden in de praktijk feitelijk 1 bedrijf
voeren. Indien LEI-DLO in hetzelfde gebied een sociaal-economische verkenning uitvoert, wordt een dergelijke
samenvoeging in overleg met hen vastgesteld.
GROOT BEDRIJF: Bedrijf met een bedrijfsomvang van 80
sbe's of meer.
KLEIN BEDRIJF: Bedrijf met een bedrijfsomvang kleiner
dan 80 sbe's.

BEDRIJFSGEBOUWEN)

Het totaal van de opstallen gebruikt voor het uitoefenen van
het agrarisch bedrijf. Een ligboxenstal op het bedrijf wordt
altijd beschouwd als het hoofdbedrijfsgebouw. Zijn er meerdere bedrijfsgebouwen op een bedrijf aanwezig dan wordt
tijdens de opname van de grondgebruikerssituatie in het
gebied door de opnemer bepaald welke de HOOFDBEDRIJFSGEBOUWEN van een bedrijf zijn. Bevindt de woning van het bedrijfshoofd zich bij een gedeelte van de bedrijfsgebouwen dan worden deze gebouwen aangewezen als
hoofdbedrijfsgebouwen.

BEDRIJFSGEGEVENS

Gegevens op bedrijfsniveau.
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BEDRIJFSHOOFD

Degene op wiens naam het bedrijf is geregistreerd. In geval
er meerdere bedrijfshoofden zijn op 1 registratienummer
wordt als regel de oudste in jaren als bedrijfshoofd beschouwd, tenzij anders bekend.

BEDRIJFSKAARTJES

Kaart(en) waarop de grondgebruikerssituatie van één bedrijf is weergegeven.

BEDRIJFSKAVEL

Een aaneengesloten stuk grond van een gebruiker, omgeven
door grond van andere gebruikers. In dit aaneengesloten stuk
grond mogen terplaatse overschrijdbare grenzen voorkomen
als wegen, waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen
onoverschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere bedrijfskavels. Een bedrijfskavel bestaat uit één of meer kavels.
Onderscheiden zijn:
HUISBEDRIJFSKAVEL: Bedrijfskavel metdaarop de hoofdbedrijfsgebouwen.
VELDBEDRIJFSKAVEL: Bedrijfskavel zonder daarop de
hoofdbedrijfsgebouwen.

BEDRIJFSKAVELNUMMER

Nummer dat aangeeft welke kavel(s) tezamen een bedrijfskavel vormen, en wel zodanig dat de combinatie met de
huiskavel nummer 1krijgt; de overige combinaties (veldbedrijfskavels) krijgen een nummer in volgorde van afnemende
oppervlakte (2, 3, 4, enz.)

BEDRIJFSOPPERVLAKTE

Oppervlakte van de grond in gebruik bij een bedrijf. Hierbij
zijn onderscheiden:
CI-BEDRIJFSOPPERVLAKTE: deze wordt bepaald door
sommatie van de kaveloppervlakte van de bij het bedrijf
behorende kavels.De eventuele oppervlakte bos en/of woeste
grond die bij het bedrijf behoort is hierbij buiten beschouwing gebleven. Grond die structureel bij een bedrijf in gebruik is wordt opgenomen bij de grondgebruiker. Zaaiklaar
gehuurd land en andere vormen van grondgebruik van maximaal 1 jaar is opgenomen bij deoorspronkelijke grondgebruiker: de verhuurder.
BEDRIJFSOPPERVLAKTE VOLGENS DELANDBOUWTELLING: oppervlakte zoals deze door het bedrijfshoofd
bij de landbouwtelling is opgegeven. Het betreft de totale
bedrijfsoppervlakte (kadastrale maat) inclusief bos en/of
woeste grond.

BEDRIJFSTYPE

Indeling van de bedrijven op grond van het aantal sbe's in
de diverse produktierichtingen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in de PRODUKTIERICHTINGEN:
- akkerbouw
- rundveehouderij
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- veredeling
- intensieve tuinbouw
- extensieve tuinbouw
De veredeling is weer verder onderscheiden in:
- varkensmesterij
- kalvermesterij
- pluimveehouderij
De intensieve tuinbouw in:
- groenten en fruit
- bloemkwekerij
- champignonteelt
- overige intensieve tuinbouw
De extensieve tuinbouw in:
- groenten
- bloembollen en knollen
- overige tuinbouw open grond
- pit- en steenvruchten
- bloem- en boomkwekerij
- overige meerjarige tuinbouw open grond
- klein fruit
De bedrijfstypen zijn in overleg met LEI-DLO vastgesteld en worden aangeduid met
een code variërend van 1 t/m 170.
De berekening van de bedrijfstypen is afhankelijk van het aantal sbe's in de diverse
produktierichtingen.
De volgende afkortingen worden gebruikt:
A = aantal sbe's in de akkerbouw
C = aantal sbe's in de champignonteelt
F = aantal sbe's in de pit- en steenvruchten
M = aantal sbe's in de meerjarige tuinbouw
0 = aantal sbe's in de tuinbouw open grond
R = aantal sbe's in de rundveehouderij
S = aantal sbe's totaal
T = aantal sbe's in de tuinbouw totaal
V = aantal sbe's in de veredeling
W = aantal sbe's in de intensieve tuinbouw
BB
= aantal sbe's in de bloem- en boomkwekerij
BI = aantal sbe's in de bloemkwekerij intensief
BO = aantal sbe's in de bloembollen en knollen
GI = aantal sbe's in de groenten en fruit intensief
GO = aantal sbe's in de groente open grond
01 = aantal sbe's in de overige intensieve tuinbouw
OM = aantal sbe's in de overige meerjarige tuinbouw open grond
OO = aantal sbe's in de overige tuinbouw open grond
L =A+R+V
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Voor de bedrijfstype-codering 1t/m 28 geldt als algemene voorwaarde:
L> 0,8 S , T < 0,2 S.
De betekenis van de codes voor de verschillende bedrijfstypes is als volgt:
1:A>0,8S
2:R>0,8S
3:V>0,8S
4:0,8S>A>0,6S(R,V<0,2S)
5:0,8S>R>0,6S(A,V<0,2S)
6:0,8S>V>0,6S(A,R<0,2S)
7:0,8S>A>0,6S(0,4S>R>0,2S)
8:0,8S>A>0,6S(0,4S>V>0,2S)
9:0,8S>R>0,6S(0,4S>A>0,2S)
(0,4S>V>0,2S)
10:0,8S>R>0,6S
(0,4S>A>0,2S)
11:0,8S>V>0,6S
(0,4S>R>0,2S)
12:0,8S>V>0,6S
(0,6S>R>0,4S)
13:0,6S>A>0,4S
(0,6S>V>0,4S)
14:0,6S>A>0,4S
(0,6S>V>0,4S)
15:0,6S>R>0,4S
(0,4S>R>0,2S:
16:0,6S>A>0,4S
(0,4S>V>0,2S
17:0,6S>A>0,4S
(0,4S>A>0,2S:
18:0,6S>R>0,4S
(0,4S>V>0,2S:
19:0,6S>R>0,4S
(0,4S>A>0,2S
20:0,6S>V>0,4S
(0,4S>R>0,2S:
21:0,6S>V>0,4S
(R,V<0,2S)
22:0,6S>A>0,4S
(A,V<0,2S)
23:0,6S>R>0,4S
(A,R<0,2S)
24:0,6S>V>0,4S
(0,4S>R,V>0,2S)
25:0,6S>A>0,4S
(0,4S>A,V>0,2S)
26:0,6S>R>0,4S
(0,4S>A,R>0,2S)
27:0,6S>V>0,4S
28:A,R,V<0,4S

V < 0,2 S)
R < 0,2 S)
V < 0,2 S)
A < 0,2 S)
R < 0,2 S)
A < 0,2 S)

Voor de bedrijfstype-codering 29 t/m 41 geldt als algemene voorwaarde:
0,8 S> L > 0,6 S , 0,4 S> T > 0,2 S.

29: 0,8S>A>0,6S
30: 0,8S>R>0,6S
31: 0,8S>V>0,6S
32: 0,6S>A>0,4S(R,V<0,2S)
33: 0,6S>R>0,4S(A,V<0,2S)
34: 0,6S>V>0,4S(A,R<0,2S)
35: 0,6S>A>0,4S(0,4S>R>0,2S)
36: 0,6S>A>0,4S(0,4S>V>0,2S)
37: 0,6S>R>0,4S(0,4S>A>0,2S)
38: 0,6S>R>0,4S(0,4S>V>0,2S)
39: 0,6S>V>0,4S(0,4S>A>0,2S)
40: 0,6S>V>0,4S(0,4S>R>0,2S)
39

41: A,R,V <0,4 S
Voor de bedrijfstype-codering 42 t/m 93 geldt als algemene voorwaarde:
0,6 S> L > 0,4 S , 0,6 S> T > 0,4 S.
42:0,6S>A>0,4S(0,6S>O>0,4S)
43:0,6S>A>0,4S(0,6S>M >0,4S)
44:0,6S>A>0,4S(0,6S>W >0,4S)
45:0,6S>A>0,4S(0,M,W<0,2S)
46:0,6S>A>0,4S(0,4S>O>0,2S;M , W<0,2S)
47:0,6S>A>0,4S(0,4S>M >0,2S;0,W<0,2S)
48:0,6S>A>0,4S(0,4S>W >0,2S;M,0<0,2S)
49:0,6S>A>0,4S(0,4S>0,M>0,2S)
50:0,6S>A>0,4S(0,4S>0,W >0,2S)
51:0,6S>A>0,4S(0,4S>M , W>0,2S)
52:0,6S>R>0,4S(0,6S>O>0,4S)
53:0,6S>R>0,4S(0,6S>M >0,4S)
54:0,6S>R>0,4S(0,6S>W >0,4S)
55:0,6S>R>0,4S(0,M,W<0,2S)
56:0,6S>R>0,4S(0,4S>O>0,2S;M , W<0,2S)
57:0,6S>R>0,4S(0,4S>M >0,2S;0,W <0,2S)
58:0,6S>R>0,4S(0,4S>W >0,2S;M,0<0,2S)
59:0,6S>R>0,4S(0,4S>0,M>0,2S)
60:0,6S>R>0,4S(0,4S>0,W >0,2S)
61:0,6S>R>0,4S(0,4S>M , W>0,2S)
62:0,6S>V>0,4S(0,6S>O>0,4S)
63:0,6S>V>0,4S(0,6S>M >0,4S)
64:0,6S>V>0,4S(0,6S>W >0,4S)
65:0,6S>V>0,4S(0,M,W<0,2S)
66:0,6S>V>0,4S(0,4S>O>0,2S;M , W<0,2S)
67:0,6S>V>0,4S(0,4S>M >0,2S;0,W<0,2S)
68:0,6S>V>0,4S(0,4S>W >0,2S;M,0<0,2S)
69:0,6S>V>0,4S(0,4S>0,M>0,2S)
70:0,6S>V>0,4S(0,4S>0,W >0,2S)
71:0,6S>V>0,4S(0,4S>M , W>0,2S)
72:0,6S>O>0,4S(A,R,V<0,2S)
73:0,6S>O>0,4S(0,4S>A>0,2S;R,V<0,2S)
74:0,6S>O>0,4S(0,4S>R>0,2S;A,V<0,2S)
75:0,6S>O>0,4S(0,4S>V>0,2S;A,R<0,2S)
76:0,6S>O>0,4S(0,4S>A,R>0,2S)
77:0,6S>O>0,4S(0,4S>A,V>0,2S)
78:0,6S>O>0,4S(0,4S>R,V>0,2S)
79:0,6S>M >0,4S(A,R,V<0,2S)
80:0,6S>M >0,4S(0,4S>A>0,2S;R,V<0,2S)
81:0,6S>M >0,4S(0,4S>R>0,2S;A,V<0,2S)
82:0,6S>M >0,4S(0,4S>V>0,2S;A,R<0,2S)
83:0,6S>M >0,4S(0,4S>A,R>0,2S)
84:0,6S>M >0,4S(0,4S>A,V>0,2S)
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85:0,6S>M >0,4S(0,4S>R,V>0,2S)
86:0,6S>W >0,4S(A,R,V<0,2S)
87:0,6S>W >0,4S(0,4S>A>0,2S;R,V<0,2S)
88:0,6S>W >0,4S(0,4S>R>0,2S;A,V<0,2S)
89:0,6S>W >0,4S(0,4S>V>0,2S;A,R<0,2S)
90:0,6S>W >0,4S(0,4S>A,R>0,2S)
91:0,6S>W >0,4S(0,4S>A,V>0,2S)
92:0,6S>W >0,4S(0,4S>R,V>0,2S)
93:A,R,V,0,M,W<0,4S

Voor de bedrijfstype-codering 94 t/m 113 geldt als algemene voorwaarde:
0,4 S > L > 0,2 S , 0,8 S > T > 0,6 S.
94: 0,8 S> O > 0,6 S (0,8 S> GO > 0,6 S)
95: 0,8 S> O > 0,6 S (0,8 S> BO > 0,6 S)
96: 0,8 S> O > 0,6 S (0,8 S> OO > 0,6 S)
97: 0,8 S> M > 0,6 S (0,8 S> F > 0,6 S)
98: 0,8 S> M > 0,6 S (0,8 S> BB > 0,6 S)
99: 0,8 S> M > 0,6 S (0,8 S> OM > 0,6 S)
100: 0,8 S> W > 0,6 S (0,8 S> GI > 0,6 S)
101: 0,8 S> W > 0,6 S (0,8 S> BI > 0,6 S)
102: 0,8 S> W > 0,6 S (0,8 S> C > 0,6 S)
103: 0,8 S> W > 0,6 S (0,8 S> OI > 0,6 S)
104: 0,6 S> O > 0,4 S
105: 0,6 S> M > 0,4 S
106: 0,6 S> W > 0,4 S
107: 0,6 S> O > 0,4 S (0,4 S> M > 0,2 S)
108: 0,6 S> O > 0,4 S (0,4 S> W > 0,2 S)
109: 0,6 S> M > 0,4 S (0,4 S> O > 0,2 S)
110: 0,6 S> M > 0,4 S (0,4 S> W > 0,2 S)
111: 0,6 S> W > 0,4 S (0,4 S> O > 0,2 S)
112: 0,6 S> W > 0,4 S (0,4 S> M > 0,2 S)
113: 0,M,W < 0,4 S
Voor de bedrijfstype-codering 114 t/m 169 geldt als algemene voorwaarde:
0,2 S > L , T > 0,8 S
114: O >0,8 S (GO > 0,6 S)
115: O >0,8 S (BO > 0,6 S)
116: O>0,8 S (OO > 0,6 S)
117: M >0,8 S (F > 0,6 S)
118: M >0,8 S (BB > 0,6 S)
119: M >0,8 S (OM>0,6 S)
120: W > 0,8 S (GI > 0,6 S)
121: W > 0,8 S (BI > 0,6 S)
122: W > 0,8 S (C > 0,6 S)
123: W > 0,8 S (OI > 0,6 S)
124: 0,8 S> O > 0,6 S (GO > 0,6 S; M,W < 0,2 S)
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125: 0,8S>O>0,6S(BO>0,6S;M,W<0,2S)
126: 0,8S>O>0,6S(00>0,6S;M,W<0,2S)
127: 0,8S>M >0,6S(F>0,6S;0,W<0,2S)
128: 0,8S>M >0,6S(BB>0,6S;0,W<0,2S)
129: 0,8S>M >0,6S(OM>0,6S;0,W<0,2S)
130: 0,8S>W >0,6S(GI>0,6S;M,0<0,2S)
131: 0,8S>W >0,6S(BI>0,6S;M,0<0,2S)
132: 0,8S>W >0,6S(C>0,6S;M,0<0,2S)
133: 0,8S>W >0,6S(01>0,6S;M,0<0,2S)
134: 0,8S>O>0,6S(0,4S>F>0,2S;G O>0,6S)
135: 0,8S>O>0,6S(0,4S>F>0,2S;BO>0,6S)
136: 0,8S>O>0,6S(0,4S>F>0,2S;OO>0,6S)
137: 0,8S>O>0,6S(0,4S>W >0,2S
138: 0,8S>O>0,6S(0,4S>W >0,2S
139: 0,8S>O>0,6S(0,4S>W >0,2S
140: 0,8S>M >0,6S(0,4S>O>0,2S
141: 0,8S>M >0,6S(0,4S>O>0,2S
142: 0,8S>M >0,6S(0,4S>O>0,2S
143: 0,8S>M >0,6S(0,4S>W >0,2S
144: 0,8S>M >0,6S(0,4S>W >0,2S
145: 0,8S>M >0,6S(0,4S>W >0,2S
146: 0,8S>W >0,6S(0,4S>O>0,2S
147: 0,8S>W >0,6S(0,4S>O>0,2S
148: 0,8S>W >0,6S(0,4S>O>0,2S
149: 0,8S>W >0,6S(0,4S>O>0,2S
150: 0,8S>W >0,6S(0,4S>M >0,2S
151: 0,8S>W >0,6S(0,4S>M >0,2S
152: 0,8S>W >0,6S(0,4S>M >0,2S
153: 0,8S>W >0,6S(0,4S>M >0,2S
154: 0,6S>O>0,4S(0,6S>M>0,4S)
155: 0,6S>O>0,4S(0,6S>W >0,4S)
156: 0,6S>M >0,4S(0,6S>W >0,4S)
157: 0,6S>O>0,4S(0,4S>M >0,2S;W <0,2S)
158: 0,6S>O>0,4S(0,4S>W >0,2S;M <0,2S)
159: 0,6S>M >0,4S(0,4S>O>0,2S;W <0,2S)
160: 0,6S>M >0,4S(0,4S>W >0,2S;O<0,2S)
161: 0,6S>W >0,4S(0,4S>O>0,2S;M <0,2S)
162: 0,6S>W >0,4S(0,4S>M>0,2S;O<0,2S)
163: 0,6S>O>0,4S(M,W<0,2S)
164: 0,6S>M >0,4S(0,W<0,2S)
165: 0,6S>W >0,4S(0,M<0,2S)
166: 0,6S>O>0,4S(0,4S>M,W>0,2S)
167: 0,6S>M >0,4S(0,4S>0,W>0,2S)
168: 0,6S>W >0,4S(0,4S>0,M>0,2S)
169: 0,M,W<0,4S
170: Rest tuinbouwbedrijfstypen
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GO > 0,6 S)
BO > 0,6 S)
0 0 > 0,6 S)
F > 0,6 S)
BB > 0,6 S)
OM > 0,6 S)
F > 0,6 S)
BB > 0,6 S)
OM > 0,6 S)
GI > 0,6 S)
BI > 0,6 S)
C > 0,6 S)
0 1 > 0,6 S)
GI > 0,6 S)
BI > 0,6 S)
C > 0,6 S)
OI > 0,6 S)

De volgende hoofdgroepen zijn te onderscheiden:
Akkerbouwbedrijven
Rundveehouderijbedrijven
Veredelingsbedrijven
Overige veehouderijbedrijven
Fruitkwekerijbedrijven
Glastuinbouwbedrijven
Overige tuinbouwbedrijven

Gemengde bedrijven

1-4-7-8-29
2-5-9-10-30
3-6-11-12-31
15-19-21-23-24-28
97-117-127-140-143
100-101-103-120-121-123-130-131-133-146-147149 t/m 151-153
94 t/m 96-98-99-102-104 t/m 116-118-119-122124-125-126-128-129-132-134 t/m 139-141-142144-145-148-152-154 t/m 169-170
13-14-16 t/m 18-20-22-25 t/m 27-32 t/m 93

BEDRIJFSWEG

Elke als zodanig in het terrein en/of op de topografische
kaart te herkennen transportroute, waarvan door 1gebruiker
gebruik wordt gemaakt teneinde zijn eigen percelen te ontsluiten. De lengte van een verharde bedrijfsweg groter dan
50 m is als facultatief kavelgegeven opgenomen in de Cl.

BEREGENINGSINSTALLATIE

Facultatief bedrijfsgegeven waarmee wordt aangeduid of op
het bedrijf een beregeningsinstallatie aanwezig is.

BEREGENINGSMOGELIJKHEID

Facultatief kavelgegeven waarmee wordt aangeduid of een
kavel een vast wateronttrekkingspunt heeft ten behoeve van
de beregening van gewassen.

BIJZONDERE
BESTEMMING

Facultatief kavelgegeven waarmee de (toekomstige) nietagrarische bestemming of de (toekomstige) gebruiksbeperking
van cultuurgrond wordt aangeduid. Per kavel kunnen 2verschillende codes en de daarbij behorende oppervlakten worden onderscheiden.

BINNENBLOKBEDRIJF

Bedrijf met het hoofdbedrijfsgebouw binnen het CI-gebied.

BOERDERIJENKAART

Kaart met daarop aangeduid dekavelgrenzen en tevens inde
huiskavel de plaats van het hoofdbedrijfsgebouw van de
binnenblokbedrijven met het bij dit bedrijf behorende gebruikersnummer.

BOS EN WOESTE
GROND

Grond die niet in gebruik is als cultuurgrond. Het betreft terreinen begroeid met bomen, struikgewas, heide en dergelijke.

BUITENBLOKBEDRUF

Bedrijf met het hoofdbedrijfsgebouw buiten en cultuurgrond
binnen het CI-gebied.
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CULTUURTECHNISCHE INVENTARISATIE (CI)

Geografisch informatiesysteem ten behoeve van de landinrichting waarmee wordt vastgelegd wie welke grond in gebruik
heeft, wat voor grond het betreft en hoe die grond wordt
gebruikt.

CI-BEDRIJFSOPPERVLAKTE

Zie: BEDRIJFSOPPERVLAKTE

CI-GEBIED

Gebied waarop de Cultuurtechnische Inventarisatie betrekking
heeft.

COÖRDINATEN

Afstand in horizontale (X) en verticale (Y) richting ten opzichte van het nulpunt van een assenstelsel. In de Cl worden
X- en Y-coördinaten gebruikt van het Rijks Driehoekstelsel
waarvan het nulpunt in noord-west Frankrijk ligt.

CULTUURGROND

Alle grond die op enigerlei wijze wordt benut voor een teelt
met uitzondering van bosbouw, griendteelt en de teelt van
kerstdennen. Tevens wordt er op gewezen dat in de kaveloppervlakte de oppervlakte erf en tuin is opgenomen. De oppervlakte cultuurgrond wordt berekend met behulp van het DIGKAV-bestand en betreft de bruto oppervlakte inclusief de
eventueel voorkomende sloten, greppels, bedrijfswegen en
dergelijke.

CULTUURKAART

Kaart waarop de cultuurtoestand is vermeld.

CULTUURTOESTAND

Aanduiding van de wijze waarop de grond binnen een kavel
wordt gebruikt. De cultuurtoestand wordt in de Cl door middel van codes weergegeven.
Er kunnen per kavel maximaal 4 verschillende codes voor
de cultuurtoestand met de bijbehorende oppervlakte worden
aangeduid. Komen er per kavel meer dan 4 cultuurtoestanden
voor dan wordt (worden) de cultuurtoestand(en) met de kleinste oppervlakte(n) bij die met de grootste oppervlakte(n)
geteld. De CULTUURTOESTAND-CODES hebben, tenzij
anders is aangegeven, de volgende betekenis:
1 - bouwland
2 - grasland
3 - hoogstamboomgaard
4 - struikvormboomgaard
5 - kleinfruit
6 - tuingrond
7 - zaaibedden
8 - aspergebedden
9 - staandglas-cultuur
10 - platglas-cultuur
11 - bloembollen
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