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Landbouwtelling 2003

Vul bij wijzigingen van bovenstaande gegevens het bijgevoegde wijzigingsformulier relatiegegevens in en stuur deze samen
met deze opgave terug.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN DEEL
A BEDRIJFSGEGEVENS 2
B DIEREN OP HET BEDRIJF/VEESTAPEL/HOKCAPACITEIT 6
C TUINBOUW ONDER GLAS 10
D TUINBOUW OPEN GROND 13
E AKKERBOUW/GRASLAND/NATUURTERREIN 15
F BEDRIJFSINDELING 18
G BIOLOGISCHE LANDBOUW 19
H BEREGENING 19
I VERBREDE LANDBOUW 20
J EIGENDOM EN PACHT 22

K HANDTEKENING 23
• Vul altijd de totale bedrijfoppervlakte (pagina 18) in
• Vergeet niet uw handtekening te zetten op pagina 23 van dit formulier na het invullen

van alle op uw bedrijf van toepassing zijnde onderdelen

ALGEMEEN DEEL

Algemene informatie

Voor u ligt het formulier ten behoeve van de Landbouwtelling 2003. Dit formulier is het beschrijvingsbiljet zoals vastgesteld door
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (art. 25 van de Landbouwwet). Het verstrekken van de juiste en volledige
gegevens ten behoeve van de landbouwtelling is verplicht volgens artikel 24 van de Landbouwwet.
De landbouwtelling heeft twee doelen, namelijk statistiek en administratie.

• Statistiek: voor onderzoek en beleid wordt door het Centraal Bureau voor de statistiek een zo volledig mogelijk overzicht
samengesteld van de oppervlakte beteelde gewassen, de omvang van de veestapel en inzet van arbeidskrachten.

• Administratie: voor de uitvoering van het landbouwbeleid is het van belang dat correcte gegevens per
landbouwbedrijf beschikbaar zijn bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De veestapel en de oppervlakten geeft u op naar de situatie van 1 april 2003. Heeft u een oppervlakte nog niet beteeld, dan moet
de eerstvolgende teelt in het lopende oogstjaar worden opgegeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Het LNV-Loket 0800 - 22 333 22
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 15 mei 2003 door LASER ontvangen zijn.
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A BEDRIJFSGEGEVENS

A1 Gegevens  bedrijfshoofd(en)

Deze vraag is alleen van toepassing op bedrijfshoofden die als zodanig geregistreerd zijn bij LASER. In een maatschap zijn dit de
maten, in een vennootschap de vennoten. Voor een rechtspersoon dient hier de bedrijfsleider te worden opgegeven. De gege-
vens van echtgenoten die geen maat of vennoot zijn dienen bij A3 (Gegevens van echtgenoten van bedrijfshoofden) te worden
ingevuld. Zijn er meer dan vijf bedrijfshoofden, vul dan alleen de gegevens in van de vijf oudste bedrijfshoofden.
Kruis bij de betreffende onderdelen aan wat voor u van toepassing is.

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

1 Geboortejaar 19 01 19 71 19 81 19 91 19 101

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

2 Man / Vrouw  M  V 02  M  V 72  M  V 82  M  V 92  M  V 102

3 Berust de dagelijkse leiding van het bedrijf voor het merendeel bij u?
Als de dagelijkse leiding gedelegeerd is aan een medewerker die geen bedrijfshoofd is, kunt u bij alle bedrijfshoofden ‘nee’
aankruisen. Indien meerdere bedrijfshoofden een even groot aandeel hebben in de dagelijkse leiding, kunt u bij de desbetref-
fende  bedrijfshoofden ‘ja’ aankruisen.

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

 ja  nee 126  ja  nee 127  ja  nee 128  ja  nee 129  ja  nee 130

4 Wat is de gemiddelde arbeidstijd per week op het agrarisch bedrijf in de periode april 2002 t/m maart 2003?

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

 > dan 38 uur 65  > dan 38 uur 66  > dan 38 uur 67  > dan 38 uur 68  > dan 38 uur69

 30 tot 38 uur  30 tot 38 uur  30 tot 38 uur  30 tot 38 uur  30 tot 38 uur

 20 tot 30 uur  20 tot 30 uur  20 tot 30 uur  20 tot 30 uur  20 tot 30 uur

 10 tot 20 uur  10 tot 20 uur  10 tot 20 uur  10 tot 20 uur  10 tot 20 uur

 1 tot 10 uur  1 tot 10 uur  1 tot 10 uur  1 tot 10 uur  1 tot 10 uur

 < dan 1 uur  < dan 1 uur  < dan 1 uur  < dan 1 uur  < dan 1 uur

Symbolen

Verplichte onderdelen, voor alle bedrijven van toepassing

Let op

Vragen met betrekking tot de Regeling EG-subsidie akkerbouwgewassen en de Regeling dierlijke EG-premies

1. Vraagt u een akkerbouwsubsidie aan in het kader van de Regeling EG-subsidie akkerbouwgewassen?*

  Nee  Ga door naar vraag 2

  Ja  U heeft het verkeerde formulier ontvangen. Stop met het invullen en vraag bij Het LNV-Loket 0800 - 22 333 22

   het formulier Gecombineerde opgave 2003 voor Landbouwtelling, Gebruik Gewaspercelen en Aanvraag

  oppervlakten aan.

2. Vraagt u in 2003 subsidie aan voor meer dan 15 grootvee-eenheden (incl. melkquotum en ooien) in het kader van de Regeling
dierlijke EG-premies?*

  Nee  Ga door met onderdeel A Bedrijfsgegevens

  Ja  Voor uw situatie is dit niet het juiste formulier. Stop met het invullen en vraag bij het LNV-Loket 0800 - 22 333 22

   het formulier Gecombineerde opgave 2003 voor Landbouwtelling, Gebruik Gewaspercelen en Aanvraag
   oppervlakten aan.

*  zie hoofdstuk 3 van het toelichtingsboekje
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5 Bent u rustend agrariër?
Een rustend agrariër is een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder die zijn/haar bedrijf grotendeels heeft beeïndigd en voordien het
merendeel van de inkomsten ontleende aan het eigen agrarische bedrijf.

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

 ja  nee 08  ja  nee 78  ja  nee 88  ja  nee 98  ja  nee 108

6 Oefent u naast uw beroep als bedrijfsleider/bedrijfshoofd nog een ander beroep uit?
Met een ander beroep wordt niet bedoeld de nevenactiviteiten van het agrarische bedrijf.

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

 ja  nee 04  ja   nee 74  ja  nee 84  ja  nee 94  ja  nee 104

7 Zo ja, oefent u dit beroep zelfstandig (ZS) of in loondienst (LD) uit?

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

 ZS  LD 06  ZS  LD 76  ZS  LD 86  ZS  LD 96  ZS  LD 106

8 Besteedt u meer tijd aan dit andere beroep dan aan het agrarisch bedrijf?

bedrijfshoofd 1 bedrijfshoofd 2 bedrijfshoofd 3 bedrijfshoofd 4 bedrijfshoofd 5

 ja  nee 07  ja  nee 77  ja  nee
87

 ja  nee
97

 ja  nee 107

 Indien uw bedrijf een rechtspersoon is, kunt u doorgaan naar onderdeel A5, gegevens van
     regelmatig meewerkende personen*.

9 Als er meerdere bedrijfshoofden zijn, zijn zij dan alle eerste- of tweedegraads familieleden van elkaar

of zijn zij met elkaar getrouwd of samenwonend?*  ja  nee 116

A2 Gegevens van persoon met dagelijkse leiding

Berust de dagelijkse leiding (mede) bij het/de bedrijfshoofd(en)?  ja  nee 109

Zo ja, ga door met onderdeel A3, gegevens van echtgenoten van bedrijfshoofden

Zo nee, kunt u voor de persoon met het grootste aandeel in de dagelijkse leiding aangeven:

– wat het geboortejaar is? 19 110

– wat het geslacht is?  M  V 111

– of hij / zij een eerste-, tweede- of derdegraads familielid of echtgenoot/echtgenote is

   van het / een bedrijfshoofd?*  ja  nee 112

Zo ja, – is hij / zij een echtgenoot van het / een bedrijfshoofd?  ja  nee 113

– is hij / zij een kind van het / een bedrijfshoofd?  ja  nee 136

– maakt hij / zij deel uit van hetzelfde huishouden als het / een bedrijfshoofd?*   ja  nee 138

– wat de gemiddelde arbeidstijd per week op het agrarisch bedrijf in de periode

  
   april 2002 t/m maart 2003 is geweest?

 > dan 38 uur 
115

 30 tot 38 uur

 20 tot 30 uur

 10 tot 20 uur

 < dan 10 uur

*  zie hoofdstuk 4 van het toelichtingsboekje



4

A3 Gegevens van echtgenoten van bedrijfshoofden

Als een echtgenoot al opgegeven is als bedrijfshoofd of als persoon met dagelijkse leiding, hoeft u deze hier niet nogmaals op te geven.*
Kruis bij de betreffende onderdelen aan wat van toepassing is.

echtgenoot 1 echtgenoot 2 echtgenoot 3 echtgenoot 4 echtgenoot 5

1 Geboortejaar 19 121 19 122 19 123 19 124 19 125

2 Man / Vrouw  M  V 131  M  V 132  M  V 133  M  V 134  M  V 135

3 Wat is de gemiddelde arbeidstijd per week op het agrarisch bedrijf in de periode april 2002 t/m maart 2003?

echtgenoot 1 echtgenoot 2 echtgenoot 3 echtgenoot 4 echtgenoot 5

 > dan 38 uur 141  > dan 38 uur 142  > dan 38 uur 143  > dan 38 uur 144  > dan 38 uur145

 30 tot 38 uur  30 tot 38 uur  30 tot 38 uur  30 tot 38 uur  30 tot 38 uur

 20 tot 30 uur  20 tot 30 uur  20 tot 30 uur  20 tot 30 uur  20 tot 30 uur

 10 tot 20 uur  10 tot 20 uur  10 tot 20 uur  10 tot 20 uur  10 tot 20 uur

 1 tot 10 uur  1 tot 10 uur  1 tot 10 uur  1 tot 10 uur  1 tot 10 uur

 < dan 1 uur  < dan 1 uur  < dan 1 uur  < dan 1 uur  < dan 1 uur

4 Indien de echtgenoot van het oudste bedrijfshoofd betaalde werkzaamheden buiten het agrarische bedrijf heeft, betreft dit dan een
hoofd- of een nevenactiviteit?

 hoofdactiviteit  nevenactiviteit  146

A4 Gegevens van op het bedrijf meewerkende familieleden van bedrijfshoofden

Geef hier het aantal meewerkende familieleden op die nog niet elders opgegeven zijn.

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur

Kinderen*  M 015  M 025  M 035  M 045  M 055

 V  016  V 026  V 036  V 046  V 056

Overige familieleden,  M 017  M 027  M 037  M 047  M 057

inwonend*
 V 018  V 028  V 038  V 048  V 058

Hoeveel van de hierboven genoemde kinderen en overige familieleden* hebben naast de werkzaamheden op het bedrijf
nog andere betaalde werkzaamheden?

 als hoofdactiviteit              147   als nevenactiviteit                   148

*  zie hoofdstuk 4 van het toelichtingsboekje



5

A5 Gegevens van regelmatig op het bedrijf meewerkende personen

Personen die al elders opgegeven zijn, hoeft u hier niet nogmaals op te geven. Geef hier het aantal regelmatig op het bedrijf
meewerkende personen op.

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur

Niet-gezinsarbeidskrachten  M 019  M 029  M 039  M 049  M 059

(regelmatig werkzaam)*
 V 020  V 030  V 040  V 050  V 060

A6 Gegevens van niet-regelmatig op het bedrijf meewerkende personen

1 Wat was in april 2002 t/m maart 2003 de totale arbeidstijd (omgerekend in aantal volledige werkdagen) van niet-regelmatig
werkzame niet-gezinsarbeidskrachten (exclusief loonwerkers en arbeidskrachten van werktuigen-coöperaties)?*

  werkdagen 061

2 Hoeveel van deze niet-regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten waren er werkzaam in de week van
24 maart t/m 30 maart 2003?

  mannen 063   vrouwen 064

3 Wat was in april 2002 t/m maart 2003 de totale arbeidstijd (omgerekend in aantal volledige werkdagen) van niet-rechtstreeks
door het bedrijf tewerkgestelde personen (bijvoorbeeld loonwerkers, arbeidskrachten van werktuigen-coöperaties)?

  werkdagen 062

*  zie hoofdstuk 4 van het toelichtingsboekje
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B DIEREN OP HET BEDRIJF / VEESTAPEL / HOKCAPACITEIT

Geef alle dieren op die op 1 april 2003 op het bedrijf aanwezig zijn, dus ook de dieren die u op contract of voor verzorgings-
loon voor derden mest of aanhoudt. Geef ook de dieren op die zijn verkocht of besteld maar die u nog niet heeft afgeleverd.
Geef echter geen ingeschaarde runderen of schapen op; deze behoren door de eigenaar te worden opgegeven. Vul altijd de
hokcapaciteit in, ook als op 1 april 2003 de desbetreffende diersoort niet op het bedrijf aanwezig is.

B1 Rundvee

Geen vlees- of weidevee aantal

jongvee jonger dan 1 jaar* vrouwelijk 201

mannelijk 203

1 tot 2 jaar vrouwelijk 205

mannelijk 207

2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd) 209

melk- en kalfkoeien 211

stieren voor de fokkerij (2 jaar of ouder) 213

Vlees- of weidevee

vleeskalveren* voor de witvleesproductie 214

voor de rosé vleesproductie 216

ander jongvee jonger dan 1 jaar vrouwelijk 217

mannelijk 219

1 tot 2 jaar vrouwelijk 221

mannelijk 223

2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd) 225

stieren voor de vleesproductie (2 jaar of ouder) 227

zoogkoeien (tenminste eenmaal gekalfd) 228

vlees- en weidekoeien (2 jaar of ouder) 229

+

Totaal rundvee 230

Hokcapaciteit

totale hokcapaciteit vleeskalveren, individuele boxen 236

totale hokcapaciteit vleeskalveren, groepshuisvesting 238

voor de
vleesproductie
(incl. ossen)

*  zie hoofdstuk 5 van het toelichtingsboekje
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B2 Varkens

Biggen*     tot 20 kg aantal

nog bij de zeug 235

niet meer bij de zeug 237

Vleesvarkens*

20 tot 50 kg 239

50 kg of meer (incl. vleeszeugen en -beren) 241

Fokvarkens

20 tot 50 kg opfokzeugen en -beertjes 243

50 kg of meer opfokzeugen niet gedekt 245

zeugen gedekt (al dan niet drachtig) 247

bij biggen 249

overige zeugen (gust) 251

beren nog niet dekrijp 253

dekrijp 255

+

Totaal varkens 256

Totale hokcapaciteit vleesvarkens 20 kg en meer 257

B3 Kippen

aantal

Vleeskuikens 269

Ouderdieren van jonger dan 18 weken 271

vleesrassen
18 weken of ouder 273

Leghennen jonger dan 18 weken (incl. kuikens) 275

18 weken tot 20 maanden 276

20 maanden of ouder 278

+

Totaal kippen 277

Hokcapaciteit

vleeskuikens 279

ouderdieren van vleesrassen 18 weken of ouder* 281

leghennen 18 weken of ouder (incl. ouderdieren)* 283

+

Totale hokcapaciteit kippen 288

*  zie hoofdstuk 5 van het toelichtingsboekje
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B4 Eenden, kalkoenen en overig pluimvee

aantal

jonge eenden voor de vleesproductie 287

kalkoenen 289

overig pluimvee 297

+

Totaal eenden, kalkoenen en overig pluimvee 299

B5 Paarden en pony’s

aantal

Paarden* jonger dan 3 jaar 260

3 jaar of ouder 261

Pony’s jonger dan 3 jaar 285

3 jaar of ouder 286

+

Totaal paarden en pony’s 264

B6 Schapen en geiten

aantal

Schapen* lammeren* 265

overige schapen vrouwelijk 266

mannelijk 268

Geiten melkgeiten 282

overige geiten 284

+

Totaal schapen en geiten 280

B7 Konijnen

aantal

gespeende vleeskonijnen 232

voedsters (moederdieren) 233

+

Totaal konijnen 234

Totale hokcapaciteit konijnen* 259

*  zie hoofdstuk 5 van het toelichtingsboekje
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B8 Edelpelsdieren

aantal

nertsen (moederdieren) 290

vossen (moederdieren) 292

overige pelsdieren (moederdieren) 294

+

Totaal edelpelsdieren (moederdieren) 296

Totale hokcapaciteit edelpelsdieren (incl. jonge dieren*) 298

B9 Opslag van dierlijke mest

Hoe groot is de Voor hoeveel maanden heeft u mestopslag voor
mestopslagruimte op uw bedrijf?* de op uw bedrijf geproduceerde mest als u niet

tussentijds ledigt?

Vaste mest   m3         815  maanden         816

Gier   m3         817  maanden         818

Drijfmest   m3         819  maanden         820

*  zie hoofdstuk 5 van het toelichtingsboekje
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C TUINBOUW ONDER GLAS, INCLUSIEF BETREEDBARE PLASTIC TUNNELS (GEMETEN MAAT)

Tuinbouw onder glas is teelt in kassen bedekt met glas of plastic of in betreedbare plastic tunnels.
Als de grond op 1 april 2003 nog niet is beteeld, geef dan de eerstvolgende teelt op die u vóór eind augustus 2003 inzet. Geef
hier ook de gewassen op die u op contract voor een ander teelt. Vermeld alleen de oppervlakten van de hoofdgewassen. Geef
gewassen die u teelt onder niet-betreedbare tunnels en nog niet geoogste gewassen, waarvan u het glas heeft gelicht of het
plastic (waaronder plastic tunnels) heeft verwijderd, op bij ‘Tuinbouw open grond’ (pagina 13 en 14). Ook gewassen die u onder
plat glas teelt of gaat telen geeft u op bij ’Tuinbouw open grond’. Grond die u aan een ander in gebruik heeft gegeven, hoeft u
niet op te geven. Gemeten maat is de netto beteelde oppervlakte.

C1 Tuinbouw onder glas (gemeten maat)

 oppervlakte in m2

Groenten tomaten 601

komkommers 605

aardbeien onder glas 610

in betreedbare plastic tunnels (gemeten maat) 611

paprika 613

radijs 616

aubergines 618

overige groenten (incl. meloenen) 621

groentezaden 624

opkweekmateriaal 625

+

Totaal groenten onder glas* 626

Waarvan geteeld onder staand glas verwarmd* 685

staand glas koud* 687

 oppervlakte in m2

Fruit druiven voor wijnproductie* 632

als u zelf wijn maakt uit deze druiven, hoeveel wijn produceert
u dan jaarlijks?*

    hectoliter   633

overig fruit 634

+

Totaal fruit onder glas 635

*  zie hoofdstuk 6 van het toelichtingsboekje
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Vervolg Tuinbouw onder glas (gemeten maat)

oppervlakte in m2

Bloemkwekerij- snijbloemen rozen 641

gewassen
anjers 643

anthurium 645

chrysanten 647

freesia’s 649

orchideeën 650

gerbera’s 651

alstroemeria 652

gypsophila 653

eustoma russellianum 654

lelies 655

nerine 656

overige snijbloemen 657

potplanten voor de kalanchoë 658

bloei
begonia 659

overige potplanten voor de bloei 661

bladplanten ficus 664

dracaena 668

overige bladplanten 669

amaryllisbollen* 662

perkplanten 663

overige bloemkwekerijgewassen 665

bloemzaden 677

opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen 666

Boomkwekerijgewassen en vaste vermeerdering en/of aantrekking* 670

planten (excl. uitsluitend overwintering)
volledige teelt onder glas* 672

+

Totaal bloemkwekerijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas* 673

Waarvan staand glas verwarmd* 675

geteeld onder
staand glas koud* 679

Tel de rubrieken 626, 635 en 673 bij elkaar op en vul dit totaal in op pagina 18,
onderdeel F Bedrijfsindeling.

*  zie hoofdstuk 6 van het toelichtingsboekje
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C2 Tuinbouw onder glas: substraatteelt

Onder substraatteelt wordt de oppervlakte geteeld gewas verstaan anders dan direct in de grond, inclusief nevel- en watercultuur.
De teelt in potten valt hier niet onder; potgrond wordt niet als substraat beschouwd. Voor groenten maakt de oppervlakte substraat-
teelt deel uit van de totaalrubriek 626 en voor bloemkwekerijgewassen van de optelling van de rubrieken 641 t/m 657, 665, 666 en 677.

oppervlakte in m2

Substraatteelt groenten onder glas* 681

Substraatteelt bloemkwekerijgewassen (exclusief in potten)* 683

C3 Tuinbouw onder glas: samenwerking afzet

Zet u in samenwerkingsverband met andere telers gericht producten af aan één of enkele handelaren/afnemers?

Aankruisen indien van toepassing. 855

C4 Tuinbouw onder glas: assimilatiebelichting

Op welke oppervlakte wordt assimilatiebelichting toegepast?*   m2 823

Hoe groot is het geïnstalleerde lampvermogen?  Watt/m2  824

C5 Paddestoelenteelt

aantal

Champignons* aantal cellen 801

oppervlakte in m2

beteelbare oppervlakte zonder doorgroeide compost 806

beteelbare oppervlakte met doorgroeide compost 807

+

Totaal beteelbare oppervlakte 805

ton

Overige eetbare paddestoelen*, totaal substraatverbruik in 2002 809

 C6 Bollenbroei

aantal (in 1.000 stuks)

Hoeveel stuks tulpen heeft u het afgelopen seizoen gebroeid? 911

aantal (in 1.000 stuks)

Hoeveel stuks hyacinten heeft u het afgelopen seizoen gebroeid? 912

gewicht in kg

Hoeveel kg narcisbollen heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?* 913

C7 Witloftrek

Van welke oppervlakte witlofwortelen, geteeld in 2002, ha,      are

heeft u in het seizoen 2002 / 2003 witlof getrokken?* 583

oppervlakte in m2

Oppervlakte in 2002 / 2003 beschikbaar voor witlof in bakken* 585

*  zie hoofdstuk 6 van het toelichtingsboekje
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D TUINBOUW OPEN GROND (GEMETEN MAAT)

Als de grond op 1 april 2003 nog niet is beteeld, geef dan de eerstvolgende teelt op die u vóór augustus  2003 inzet. Geef ook de
gewassen op die u op contract voor een ander teelt. Vermeld tevens de gewassen die u aanvankelijk onder glas of plastic heeft geteeld
en waarvan u op 1 april 2003 het glas gelicht of het plastic verwijderd heeft maar waarvan de oogst nog niet heeft plaatsgevonden.
Geef hier ook de gewassen op die u onder plat glas teelt maar waarvan de oogst nog niet heeft plaats gevonden.
Grond die u aan een ander in gebruik heeft gegeven, zoals verhuurd land, moet u niet opgeven.
Gemeten maat is de netto beteelde oppervlakte.

Akkerbouwmatig geteelde gewassen zoals alle bonensoorten en suikermaïs worden opgegeven bij onderdeel E Akkerbouw/
Grasland/Natuurterrein.

Tuinbouw open grond (gemeten maat)

ha  , are

Groenten aardbeien* 401

andijvie 405

asperges* oppervlakte asperges dat productie oplevert 409

oppervlakte asperges dat nog geen productie oplevert 408

bewaarkool  417

bloemkool  421

broccoli 423

herfst- en vroege sluitkool  425

knolselderij  429

kroten 431

sla (alle soorten) 433

prei  437

schorseneren 441

spinazie 445

spruitkool  449

was- en bospeen  465

winterpeen  469

witlofwortel 473

niet genoemde groenten 950

Fruit appelen (aangeplant) in seizoen 2002 / 2003 501

vóór seizoen 2002 / 2003  503

peren (aangeplant) in seizoen 2002 / 2003 505

vóór seizoen 2002 / 2003 507

overige pit- en steenvruchten 515

+

Subtotaal overbrengen naar pagina 14

*  zie hoofdstuk 7 van het toelichtingsboekje
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Vervolg Tuinbouw open grond (gemeten maat)

ha  , are

Subtotaal van pagina 13

kleinfruit druiven voor wijnproductie* 533

Als u zelf wijn maakt uit deze druiven, hoeveel wijn
produceert u dan jaarlijks?*

 hectoliter 
534

overig kleinfruit (excl. machinaal geoogst fruit) 520

machinaal geoogst fruit* 525

Tuinbouw- groentezaden 530

zaden
bloemzaden 532

Bloemkwekerij droogbloemen  540

gewassen
overige bloemkwekerijgewassen  542

Bloembollen en hyacinten  571

-knollen*
tulpen 573

narcissen 575

gladiolen 577

krokussen 578

lelies 579

irissen 580

overige bol- en knolgewassen 581

Boomkwekerij- bos- en haagplantsoen 551

laan- en parkbomen 552

vruchtbomen 554

rozenstruiken 555

sierconiferen 557

sierheesters en klimplanten 559

Vaste planten* 561

+

Totaal tuinbouw open grond* (excl. bonen en suikermaïs)

Vul dit totaal in op pagina 18 bij onderdeel F Bedrijfsindeling (952).

Waarvan oppervlakte pot- en containerveld* 582

gewassen
(excl. kerstdennen)

*  zie hoofdstuk 7 van het toelichtingsboekje
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E AKKERBOUW / GRASLAND / NATUURTERREIN

Voor alle gewassen geldt: Als de grond op 1 april 2003 nog niet is beteeld, geef dan het gewas op dat u van plan bent in het
lopende oogstjaar te gaan telen. Dit loopt tot en met maart 2004.

Geef hier ook de gewassen op die u op contract voor een ander teelt. Geef zaaizaden voor akkerbouwgewassen indien mogelijk
bij het desbetreffende akkerbouwgewas op en anders bij “overige niet genoemde akkerbouwgewassen” (rubriek 931).

Vermeld van akkerbouwgewassen uitgezaaid onder dekvrucht alleen de dekvrucht. Geef akkerbouwmatig geteelde groenten op
bij “Groenten” en niet bij “overige niet genoemde akkerbouwgewassen”. Proefvelden dienen ook in 2003 altijd bij het betref-
fende gewas ingevuld te worden, ook als de teelt geen handelsproduct oplevert.

Grond die u aan een ander in gebruik heeft gegeven, zoals verhuurd land, moet u niet opgeven.

Gemeten maat is de netto beteelde oppervlakte.

E1 Akkerbouw / grasland / natuurterrein

ha  , are

Aardappelen, consumptie- op zand-/veengrond* 351

Aardappelen, consumptie- op kleigrond* 353

Aardappelen, poot- (NAK) op zand-/veengrond * 347

Aardappelen, poot- (NAK) op kleigrond* 349

Aardappelen, zetmeel- (incl. TBM pootgoed)* 355

Bieten, suiker- 357

Bieten, voeder- 359

Blauwmaanzaad 331

Boekweit 935

Bonen, bruine-* 323

Bonen, tuin- (droog te oogsten)* 945

Bonen, tuin- (groen te oogsten)* 946

Bonen, veld- (o.a. duive, paarde, wierbonen)* 325

Bos (incl. kerstdennen), met beheersregime, met herplantplicht 960

Bos (incl. kerstdennen), zonder beheersregime, met herplantplicht 961

Bos, zonder herplantplicht 954

Bos (set aside regeling) 955

Braak, met bos (SBL-regeling) 956

Braak, groene- (ten minste 6 maanden) 924

Braak, groene- (10 meter, ten minste 6 maanden) 925

+

subtotaal overbrengen naar pagina 16

*  zie hoofdstuk 8 van het toelichtingsboekje
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vervolg Akkerbouw / grasland / natuurterrein

ha  , are

subtotaal van pagina 15

Braak, LNV natuur- eenjarig 927

Braak, LNV natuur- eenjarig en andere overheidsinstanties 929

Braak, LNV natuur- meerjarig 928

Braak, LNV natuur- meerjarig en andere overheidsinstanties 930

Braak, zwarte- (minder dan 6 maanden) 957

Braak, zwarte- (ten minste 6 maanden) 958

Braak, voederleguminosen 926

Cichorei 380

Erwten, groene / gele: groen te oogsten* 326

Erwten, groen: droog te oogsten 915

Faunaranden* 808

Gerst, winter 305

Gerst, zomer 307

Gierst 932

Graansorgho 933

Grasland, blijvend 703

Grasland, tijdelijk 715

Grasland, natuurlijk, meer dan 75% bedekt met gras 754

Grasland, natuurlijk, minimaal 50%, maximaal 75% bedekt met gras 963

Grasland, natuurlijk, minder dan 50% bedekt met gras 962

Graszaad 341

Groenbemestingsgewassen (anders dan i.h.k.v. de akkerb.regeling) 923

Haver 311

Hennep, vezel- 381

Kanariezaad 936

Kapucijners en grauwe erwten 321

Karwijzaad (oogst 2003)* 329

Klaverzaad 944

Koolzaad (ook Boterzaad) 919

+

subtotaal overbrengen naar pagina 17

*  zie hoofdstuk 8 van het toelichtingsboekje
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vervolg Akkerbouw / grasland / natuurterrein

ha  , are

subtotaal van pagina 16

Luzerne 369

Lijnzaad (niet van vezelvlas) 922

Maïs , corncob mix 376

Maïs, korrel- 313

Maïs, snij- 373

Maïs, suiker- 947

Miscanthus (olifantsgras) 940

Niet bittere lupinen 941

Overige granen 934

Overige (niet genoemde) akkerbouwgewassen 931

Overige natuurterreinen 966

Overige non food / non feed gewassen 937

Overige toegestane voedergewassen 942

Overige voedergewassen 943

Pronkbonen 948

Raapzaad 920

Rogge (geen snijrogge) 309

Schokkers (droog te oogsten) 916

Sojabonen 938

Stamsperziebonen (= stamslabonen) 453

Stoksnijbonen en stokslabonen 949

Tarwe, winter 301

Tarwe, zomer 303

Triticale 312

Uien, poot- en plant- (incl. sjalotten)* 383

Uien, zaai- 385

Uien, zilver- (bestemd voor inleg) 387

+

subtotaal overbrengen naar pagina 18

*  zie hoofdstuk 8 van het toelichtingsboekje
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vervolg Akkerbouw / grasland / natuurterrein

ha  , are

subtotaal van pagina 17

Vlas, vezel- 921

Zonnebloemen 939

+

Totaal akkerbouw/grasland/natuurterrein.

Vul dit totaal in op bladzijde 18 bij onderdeel F Bedrijfsindeling (967)

Voor bedrijven met akkerbouwgewassen (excl. Snijmaïs):
Teelt u dit jaar nog groenten open grond (exclusief groenten voor eigen gebruik)?*   ja     nee 810

ha  , are
Op welke oppervlakte gebruikt u bodembedekkende gewassen in de winter met enkel als doel

uitspoeling van grondstoffen te voorkomen?* 811

F BEDRIJFSINDELING

ha   , are
Gemeten maat

totaal akkerbouw/grasland/natuurterrein (overnemen van blz.18) 967

totaal tuinbouw open grond (excl. bonen en suikermaïs) (overnemen van blz. 14) 952

totaal tuinbouw onder glas (som van rubrieken 626, 635 en 673) 725

+

Totaal gemeten maat 959

Oppervlakte kadastrale maat 965

De kadastrale maat is gelijk aan de som van de oppervlakte gemeten maat, de
wegen en sloten (max. 4 meter breed) die de beteelde oppervlakte doorsnijden
of begrenzen en de houtwallen (max. 4 meter breed) langs percelen.

niet in gebruik zijnde cultuurgrond (excl. braakland)** 753

overige gronden (exclusief natuurlijk grasland en overige natuurterreinen)** 964

+

Totale bedrijfsoppervlakte (de som van 965,753 en 964) 791

* zie hoofdstuk 8 van het toelichtingsboekje
** zie hoofdstuk 9 van het toelichtingsboekje
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G BIOLOGISCHE LANDBOUW

Past u op het bedrijf een door SKAL of BLIK gecontroleerde biologische productiewijze toe?*

  Nee  Ga door met onderdeel H BEREGENING

  Ja 976  Zo ja, in welk jaar is of wordt uw bedrijf voor het eerst gecontroleerd door SKAL of BLIK? 971

Tot welke van de onderstaande fasen behoort uw bedrijf (cijfer invullen wat van toepassing is): 973

� 1 volledig biologisch en gecertificeerd (door SKAL of BLIK)
� 2 volledig in omschakeling
� 3 deels biologisch en deels gangbaar
� 4 deels in omschakeling en deels gangbaar
� 5 deels biologisch en deels in omschakeling
� 6 deels biologisch, deels in omschakeling en deels gangbaar

Indien (een deel van) uw bedrijf reeds gecertificeerd is, wat is het jaar van certificering? 974

H BEREGENING

De onderstaande vragen hebben geen betrekking op teelten onder glas en op beregening ter bestrijding van nachtvorst in de
fruitteelt. Indien u alleen glastuinbouwproducten teelt kunt u naar onderdeel I gaan.

1 Welke vormen van beregening past u op uw bedrijf toe?**

beregening door sproeien of spuiten  ja       nee 706

druppelbevloeiing**  ja       nee 707

2 Welke waterbron gebruikt u voornamelijk voor beregening?

1 = Grondwater code:     708

2 = Oppervlaktewater op uw bedrijf (bijvoorbeeld vijvers, bekkens, reservoirs)
3 = Oppervlaktewater van buiten uw bedrijf (bijvoorbeeld meren, rivieren, sloten)
4 = Water van een gemeenschappelijke voorziening (bijvoorbeeld drinkwaterleiding)

3 Welke oppervlakte cultuurgrond ha, are

kunt u met de voor u ter beschikking staande hulpmiddelen beregenen? 709

heeft u het afgelopen jaar daadwerkelijk beregend? 710

waarvan korrelmaïs en corn-cob-mix 711

aardappelen 712

suikerbieten 713

voedergewassen, waaronder snijmaïs 714

vruchtbomen en kleinfruit 715

heeft een functionerende drainage? 716

* zie hoofdstuk 10 van het toelichtingsboekje
** zie hoofdstuk 11 van het toelichtingsboekje
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I VERBREDE LANDBOUW

Vinden één of meer van de volgende activiteiten op uw bedrijf plaats: aankruisen indien van toepassing

1 Toerisme, accommodatie, vrijetijdsbesteding?*

Nee 833

Ja, namelijk verblijfsrecreatie (camping, zomerhuisjes, groepsaccommodaties)  834

aangesloten bij Stichting Vrije Recreatie (SVR)  835

ontvangst van bezoekers op uw bedrijf (rondleidingen, museum, educatie,
café of restaurant)  836

verhuur van recreatiegoederen, recreatiedieren of andere
recreatieve voorzieningen  837

2 Verwerkt u landbouwproducten op uw bedrijf?*

Nee 838

Ja, namelijk tot kaas  839

zuivel, anders dan kaas  840

wijn  841

producten uit groenten of fruit  842

overig  843

3 Verkoopt u landbouwproducten aan huis?*

Nee 844

Ja, namelijk kaas  845

zuivel, anders dan kaas  846

wijn  847

fruit  848

groenten  849

aardappelen  850

sierteeltproducten  851

overig  852

4 Produceert u duurzame energieproductie op uw bedrijf?*

Nee 870

voor eigen gebruik voor levering aan derden

Ja, namelijk windenergie 871

zonnepanelen 873

zonnecollectoren 872

biomassa 874

energieteelt 875

grondbuizen 876

warmtepomp 877

koude- en warmteopslag 878

*  zie hoofdstuk 12 van het toelichtingsboekje
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aankruisen indien van toepassing

5 Past u aquacultuur toe op uw bedrijf?*  ja       nee 853

6 Verricht u loonwerk voor derden?*  ja       nee 854

7 Is uw bedrijf een zorgboerderij?*

Nee 856

Ja, namelijk dagbesteding  857

wonen/werken  858

begeleiding bij arbeidsintegratie (arbeidstoeleiding)  859

8 Exploiteert u stalling van goederen van derden (caravans, boten)

of dieren van derden (paarden, dierenpension)  ja       nee 860

9 Past u agrarisch natuurbeheer toe?*  ja       nee 861

Zo ja, heeft u een overeenkomst gesloten met:

Provinciale instellingen (incl. prov. Landschappen)?  862

Gemeentelijke instellingen?  863

Natuurmonumenten?  864

Staatsbosbeheer?  865

Overige organisaties (excl. LASER en DLG)?  866

10 Doet u aan nestbescherming?  867

11 Bent u aangesloten bij een agrarische natuurvereniging?  868

*  zie hoofdstuk 12 van het toelichtingsboekje
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J EIGENDOM EN PACHT

Op basis van welke gebruikstitel heeft u uw cultuurgrond in gebruik?*

ha  , are

eigendom 782

erfpacht 783

pacht reguliere pacht 784

teeltpacht 785

eenmalige pacht 786

percelen los land van 1 ha of minder 787

overige exploitatievormen 788

Welke oppervlakte cultuurgrond (rubrieknummers 784, 785, 786 en 787) pacht u

van een in Nederland wonende particuliere verpachter
ha  , are

agrariër 722

overige particulier 723

van een rechtspersoon namelijk*

overheidslichaam 724

overige rechtspersoon 726

van een in het buitenland wonende verpachter 728

+

Totale oppervlakte gepachte cultuurgrond 729

*  zie hoofdstuk 13 van het toelichtingsboekje
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K HANDTEKENING

Ik verklaar alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.*

Plaats

Datum

Handtekening

997

(in te vullen door LNV)

De overheid realiseert zich dat de administratieve lasten die voortvloeien uit de regelgeving hoog zijn en werkt er aan deze voor
u zoveel mogelijk te beperken. Om inzicht te krijgen in en verder te werken aan de vermindering van de administratieve lasten-
druk, het verzoek om de volgende vragen te beantwoorden.

1. Heeft u deze opgave zelf ingevuld?

  Nee  Het formulier is ingevuld door een adviseur. Ga door naar vraag 2

  Ja  Ga door naar vraag 2

2. Hoeveel tijd heeft u, dan wel uw adviseur besteed aan het invullen van de volledige opgave?

uur minuten

      :

*  zie hoofdstuk 14 van het toelichtingsboekje
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De opgave van de gegevens voor de Landbouwtelling is een samenwerking tussen:

LASER voor de ontvangst van de opgave en het verwerken van de gegevens ten
behoeve van de landbouwtelling

CBS voor verwerking van de gegevens ten behoeve van de statistieken

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22

of kijken op www.minlnv.nl/loket

In te vullen door LNV
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