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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Structuurgegevens van landbouwbedrijven.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

LSB2018 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In de namen van de variabelen komt een punt voor, in het databestand niet. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Structuurgegevens van landbouwbedrijven”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Verslagjaar 2018. Het Landbouw Statistisch Bestand (LSB) omvat structuurgegevens van 

landbouwbedrijven. Dit betreft reguliere onderwerpen zoals gewassen, dieren, 

arbeidskrachten, en incidentele en periodieke onderwerpen, zoals huisvesting, beregening, 

verbredingsactiviteiten, mestverwerking en -opslag et cetera. De peildatum voor diergegevens 

is 1 april en voor gewasgegevens 15 mei. Voor nadere toelichting op variabelen zie vragenlijst. 

NB: Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. De reguliere variabelen voor de 

dieraantallen zijn daarom bij de betreffende diersoorten bijgesteld bij leegstand op de 

peildatum. Voor de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, 

daarom zijn bij de relevante diersoorten tevens de dieraantallen opgenomen, die niet zijn 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand (deze variabelen hebben een P in de naam i.p.v. een punt). 

This dataset contains structural data on agricultural holdings above the threshold of 3000 euro 

Standard Output. It contains data on crops, livestock and labour force, and periodically on 

special topics such as animal housing, irrigation, other gainful activities, manure application 

and storage etcetera. The data is collected for the annual agricultural census, and is also used 

as the basis for the European Farm Structure Survey (FSS). The reference day for animal 

characteristics is 1 April and for crop characteristics 15 May. For further information on 

characteristics see the questionnaire. 

Beschrijving van de populatie 

Agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro Standaard Opbrengst. 

Methodologie 

Integrale waarneming, plausibiliteitscontroles en imputatie voor unit non-respons. Er vinden 

diverse plausibiliteitscontroles plaats, waaronder min/max vergelijkingen, uitbijterdetectie, 

trendanalyses en vergelijking met opgave vorig verslagjaar. Er vindt enkel unit-imputatie 

plaats, geen item-imputatie. Tijdens de opgave vindt controle op volledigheid plaats. Opgave 

is verplicht op basis van de Landbouwwet. Unit-imputatie is (onder voorwaarden) gebaseerd 

op de opgave van het vorig verslagjaar. Overeenkomstige variabelen worden overgenomen 

van het vorig jaar. Nieuwe variabelen worden geïmputeerd uit de opgaven van het huidige 

jaar, volgens next-neighbour methode (op basis van SO en bedrijfstype). 

Procesverloop 

Het bestand berust op integrale waarneming bij agrarische bedrijven boven de drempelwaarde 

van 3000 euro Standaard Opbrengst (SO). De gegevensverzameling vindt vrijwel volledig via 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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internet plaats. De gegevens worden gefaseerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend 

Nederland), voorheen Dienst Regelingen, aangeleverd. Na de laatste levering wordt 

geïmputeerd voor unit non-respons. Gedurende het gehele proces vinden analyses en 

plausibiliteitscontroles plaats. Publicatie van de reguliere onderwerpen op Statline vindt 

volgens vastgestelde release policy plaats. 

Bijlagen 

Vragen in Gecombineerde opgave 2018.pdf  
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 Relnr_crypt A9 

2 TypeImp F1 

3 SO.NL F9 

4 type.NL F4 

5 hoofdtype.NL F1 

6 gem F4 

7 Gnaam A26 

8 lbgeb F4 

9 lbggr F2 

10 prov F2 

11 corop F3 

12 SKAL registratie F8 

13 AR.2000 F8 

14 AR.2002 F8 

15 AR.2220 F8 

16 AR.2221 F8 

17 AR.2222 F8 

18 AR.2223 F8 

19 AR.2224 F8 

20 AR.2410 F8 

21 AR.2411 F8 

22 AR.2412 F8 

23 AR.2413 F8 

24 AR.2414 F8 

25 AR.2600 F8 

26 AR.2602 F8 

27 BW.1000 F8 

28 BW.1002 F8 

29 BW.1003 F8 

30 BW.1004 F8 

31 BW.1005 F8 

32 BW.1010 F8 

33 BW.1011 F8 

34 BW.1012 F8 

35 BW.1013 F8 

36 BW.1014 F8 

37 BW.1015 F8 
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VolgNr Naam Formaat 

38 BW.1016 F8 

39 BW.1018 F8 

40 BW.1019 F8 

41 D1.1000 F8 

42 D1.1001 F8 

43 D1.1002 F8 

44 D1.1003 F8 

45 D1.1004 F8 

46 D1.1010 F8 

47 D1.1020 F8 

48 D1.1021 F8 

49 D1.1030 F8 

50 D1.1031 F8 

51 D1.1032 F8 

52 D1.1033 F8 

53 D1.1034 F8 

54 D1.1040 F8 

55 D1.1050 F8 

56 D1.1999 F8 

57 D1.2000 F8 

58 D1.2001 F8 

59 D1.2010 F8 

60 D1.2011 F8 

61 D1.2020 F8 

62 D1.2021 F8 

63 D1.2030 F8 

64 D1.2999 F8 

65 D1.3003 F8 

66 D1.3004 F8 

67 D1.3005 F8 

68 D1.3006 F8 

69 D1.3007 F8 

70 D1.3008 F8 

71 D1.3009 F8 

72 D1.3011 F8 

73 D1.3012 F8 

74 D1.3013 F8 

75 D1.3014 F8 

76 D1.3015 F8 

77 D1.3021 F8 

78 D1.3024 F8 

79 D1.3026 F8 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       26 

VolgNr Naam Formaat 

80 D1.3027 F8 

81 D1P1000 F8 

82 D1P1001 F8 

83 D1P1002 F8 

84 D1P1003 F8 

85 D1P1004 F8 

86 D1P1010 F8 

87 D1P1020 F8 

88 D1P1021 F8 

89 D1P1030 F8 

90 D1P1031 F8 

91 D1P1032 F8 

92 D1P1033 F8 

93 D1P1034 F8 

94 D1P1040 F8 

95 D1P1050 F8 

96 D1P1999 F8 

97 D2.1000 F8 

98 D2.1001 F8 

99 D2.1010 F8 

100 D2.1011 F8 

101 D2.1012 F8 

102 D2.1013 F8 

103 D2.1020 F8 

104 D2.1030 F8 

105 D2.1031 F8 

106 D2.1040 F8 

107 D2.1041 F8 

108 D2.1042 F8 

109 D2.1050 F8 

110 D2.1051 F8 

111 D2.1999 F8 

112 D2.2000 F8 

113 D2.2012 F8 

114 D2.2013 F8 

115 D2.2020 F8 

116 D2.2021 F8 

117 D2.2022 F8 

118 D2.2030 F8 

119 D2.2031 F8 

120 D2.2999 F8 

121 D2.3000 F8 
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VolgNr Naam Formaat 

122 D2.3010 F8 

123 D2.3020 F8 

124 D2.3030 F8 

125 D2.3031 F8 

126 D2.3032 F8 

127 D2.3033 F8 

128 D2.3034 F8 

129 D2.3035 F8 

130 D2.3036 F8 

131 D2.3037 F8 

132 D2.3099 F8 

133 D2.4000 F8 

134 D2.4001 F8 

135 D2.4999 F8 

136 D2.5000 F8 

137 D2.6000 F8 

138 D2.6001 F8 

139 D2.6002 F8 

140 D2.6003 F8 

141 D2.6004 F8 

142 D2.6020 F8 

143 D2.6021 F8 

144 D2.6030 F8 

145 D2.6031 F8 

146 D2.6032 F8 

147 D2.6040 F8 

148 D2.6041 F8 

149 D2.6999 F8 

150 D2P1000 F8 

151 D2P1001 F8 

152 D2P1010 F8 

153 D2P1011 F8 

154 D2P1012 F8 

155 D2P1013 F8 

156 D2P1020 F8 

157 D2P1030 F8 

158 D2P1031 F8 

159 D2P1040 F8 

160 D2P1041 F8 

161 D2P1042 F8 

162 D2P1050 F8 

163 D2P1051 F8 
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164 D2P1999 F8 

165 D2P2000 F8 

166 D2P2012 F8 

167 D2P2013 F8 

168 D2P2020 F8 

169 D2P2021 F8 

170 D2P2022 F8 

171 D2P2030 F8 

172 D2P2031 F8 

173 D2P2999 F8 

174 D2P3000 F8 

175 D2P3010 F8 

176 DV.1000 F8 

177 EN.1000 F8 

178 EN.1001 F8 

179 G1.1000 F8 

180 G1.1010 F8 

181 G1.1020 F8 

182 G1.1030 F8 

183 G1.2000 F8 

184 G1.2001 F8 

185 G1.2002 F8 

186 G1.2003 F8 

187 G1.2004 F8 

188 G1.2005 F8 

189 G1.2006 F8 

190 G1.2007 F8 

191 G1.2008 F8 

192 G1.2009 F8 

193 G1.2010 F8 

194 G1.2011 F8 

195 G1.2012 F8 

196 G1.2013 F8 

197 G1.2014 F8 

198 G1.2015 F8 

199 G1.3000 F8 

200 G1.3001 F8 

201 G1.3010 F8 

202 G1.3020 F8 

203 G1.3021 F8 

204 G1.3030 F8 

205 G1.3040 F8 
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206 G1.3041 F8 

207 G1.3050 F8 

208 G1.3051 F8 

209 G1.3052 F8 

210 G1.3053 F8 

211 G1.3054 F8 

212 G1.3055 F8 

213 G1.3056 F8 

214 G1.3057 F8 

215 G1.4000 F8 

216 G1.4010 F8 

217 G1.5000 F8 

218 G1.5010 F8 

219 G1.5011 F8 

220 G1.5012 F8 

221 G1.5020 F8 

222 G1.5030 F8 

223 G1.5040 F8 

224 G1.5050 F8 

225 G1.5051 F8 

226 G1.5060 F8 

227 G1.5070 F8 

228 G1.5080 F8 

229 G1.5081 F8 

230 G1.5082 F8 

231 G1.5083 F8 

232 G1.5084 F8 

233 G1.5085 F8 

234 G1.5086 F8 

235 G1.5087 F8 

236 G1.5090 F8 

237 G1.6000 F8 

238 G1.6001 F8 

239 G1.6002 F8 

240 G1.6003 F8 

241 G1.6010 F8 

242 G1.6011 F8 

243 G1.7000 F8 

244 G1.8000 F8 

245 G1.8001 F8 

246 G1.8002 F8 

247 G1.8003 F8 
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248 G1.8004 F8 

249 G1.8005 F8 

250 G1.8006 F8 

251 G1.8007 F8 

252 G1.8008 F8 

253 G1.8009 F8 

254 G1.8010 F8 

255 G1.8099 F8 

256 G1.9000 F8 

257 G1.9003 F8 

258 G1.9004 F8 

259 G1.9006 F8 

260 G1.9009 F8 

261 G1.9012 F8 

262 G1.9015 F8 

263 G1.9018 F8 

264 G1.9021 F8 

265 G1.9098 F8 

266 G1.9099 F8 

267 G1.9100 F8 

268 G1.9110 F8 

269 G1.9120 F8 

270 G1.9121 F8 

271 G1.9130 F8 

272 G1.9200 F8 

273 G1.9211 F8 

274 G1.9212 F8 

275 G1.9310 F8 

276 G1.9320 F8 

277 G1.9330 F8 

278 G1.9340 F8 

279 G1.9350 F8 

280 G3.1000 F8 

281 G3.1001 F8 

282 G3.1002 F8 

283 G3.1003 F8 

284 G3.1005 F8 

285 G3.1006 F8 

286 G3.1007 F8 

287 G3.1008 F8 

288 G3.1009 F8 

289 G3.1011 F8 
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290 G3.1012 F8 

291 G3.1013 F8 

292 G3.1015 F8 

293 G3.1016 F8 

294 G3.1017 F8 

295 G3.1018 F8 

296 G3.1099 F8 

297 G3.1200 F8 

298 G3.1201 F8 

299 G3.1202 F8 

300 G3.1203 F8 

301 G3.1204 F8 

302 G3.1205 F8 

303 G3.1206 F8 

304 G3.1207 F8 

305 G3.1208 F8 

306 G3.1209 F8 

307 G3.1210 F8 

308 G3.1211 F8 

309 G3.1212 F8 

310 G3.1213 F8 

311 G3.1214 F8 

312 G3.1299 F8 

313 G3.1400 F8 

314 G3.1401 F8 

315 G3.1402 F8 

316 G3.1403 F8 

317 G3.1404 F8 

318 G3.1405 F8 

319 G3.1406 F8 

320 G3.1407 F8 

321 G3.1408 F8 

322 G3.1409 F8 

323 G3.1410 F8 

324 G3.1411 F8 

325 G3.1412 F8 

326 G3.1413 F8 

327 G3.1414 F8 

328 G3.1499 F8 

329 G3.1800 F8 

330 G3.1850 F8 

331 G3.1851 F8 
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332 G3.1852 F8 

333 G3.1853 F8 

334 G3.1854 F8 

335 G3.1855 F8 

336 G3.1856 F8 

337 G3.1857 F8 

338 G3.3000 F8 

339 G3.3001 F8 

340 G3.3002 F8 

341 G3.3003 F8 

342 G3.3004 F8 

343 G3.3005 F8 

344 G3.3006 F8 

345 G3.3007 F8 

346 G3.3008 F8 

347 G3.3009 F8 

348 G3.3010 F8 

349 G3.3011 F8 

350 G3.3012 F8 

351 G3.3020 F8 

352 G3.3050 F8 

353 G3.3200 F8 

354 G3.3201 F8 

355 G3.3202 F8 

356 G3.3203 F8 

357 G3.3204 F8 

358 G3.3205 F8 

359 G3.3206 F8 

360 G3.3207 F8 

361 G3.3208 F8 

362 G3.3209 F8 

363 G3.3210 F8 

364 G3.3211 F8 

365 G3.3212 F8 

366 G3.3213 F8 

367 G3.3220 F8 

368 G3.4000 F8 

369 G3.4001 F8 

370 G3.4002 F8 

371 G3.4003 F8 

372 G3.4004 F8 

373 G3.4005 F8 
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374 G3.4006 F8 

375 G3.4007 F8 

376 G3.4008 F8 

377 G3.4009 F8 

378 G3.4010 F8 

379 G3.4011 F8 

380 G3.4012 F8 

381 G3.4013 F8 

382 G3.4020 F8 

383 G3.4030 F8 

384 G3.4031 F8 

385 G3.4032 F8 

386 G3.4033 F8 

387 G3.4034 F8 

388 G3.4035 F8 

389 G3.4036 F8 

390 G3.4037 F8 

391 G3.4038 F8 

392 G3.4039 F8 

393 G3.4040 F8 

394 G3.4041 F8 

395 G3.4100 F8 

396 G3.4101 F8 

397 G3.4102 F8 

398 G3.4103 F8 

399 G3.4109 F8 

400 G3.4200 F8 

401 G3.4201 F8 

402 G3.4202 F8 

403 G3.4203 F8 

404 G3.4204 F8 

405 G3.4205 F8 

406 G3.4209 F8 

407 G3.4300 F8 

408 G3.4400 F8 

409 G3.5000 F8 

410 G3.5003 F8 

411 G3.5006 F8 

412 G3.5009 F8 

413 G3.5012 F8 

414 G3.5015 F8 

415 G3.5018 F8 
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416 G3.5021 F8 

417 G3.5024 F8 

418 G3.5027 F8 

419 G3.5034 F8 

420 G3.5035 F8 

421 G3.5036 F8 

422 G3.5039 F8 

423 G3.5042 F8 

424 G3.5045 F8 

425 G3.5048 F8 

426 G3.5051 F8 

427 G3.5054 F8 

428 G3.5057 F8 

429 G3.5063 F8 

430 G3.5066 F8 

431 G3.5069 F8 

432 G3.5073 F8 

433 G3.5074 F8 

434 G3.5075 F8 

435 G3.5078 F8 

436 G3.5081 F8 

437 G3.5084 F8 

438 G3.5087 F8 

439 G3.5090 F8 

440 G3.5093 F8 

441 G3.5096 F8 

442 G3.5099 F8 

443 G3.5102 F8 

444 G3.5105 F8 

445 G3.5108 F8 

446 G3.5111 F8 

447 G3.5114 F8 

448 G3.5117 F8 

449 G3.5120 F8 

450 G3.5121 F8 

451 G3.5206 F8 

452 G3.5215 F8 

453 G3.5218 F8 

454 G3.5221 F8 

455 G3.5227 F8 

456 G3.5234 F8 

457 G3.5235 F8 
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458 G3.5236 F8 

459 G3.5239 F8 

460 G3.5242 F8 

461 G3.5245 F8 

462 G3.5248 F8 

463 G3.5251 F8 

464 G3.5254 F8 

465 G3.5257 F8 

466 G3.5263 F8 

467 G3.5266 F8 

468 G3.5269 F8 

469 G3.5273 F8 

470 G3.5274 F8 

471 G3.5275 F8 

472 G3.5278 F8 

473 G3.5281 F8 

474 G3.5284 F8 

475 G3.5287 F8 

476 G3.5290 F8 

477 G3.5293 F8 

478 G3.5296 F8 

479 G3.5299 F8 

480 G3.5302 F8 

481 G3.5305 F8 

482 G3.5308 F8 

483 G3.5311 F8 

484 G3.5314 F8 

485 G3.5317 F8 

486 G3.5320 F8 

487 G3.5321 F8 

488 G3.5380 F8 

489 G3.5381 F8 

490 G3.5382 F8 

491 G3.5383 F8 

492 G3.5384 F8 

493 G3.5385 F8 

494 G3.5386 F8 

495 G3.5387 F8 

496 G3.5388 F8 

497 G3.5389 F8 

498 G3.5390 F8 

499 G3.5392 F8 
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500 G3.5393 F8 

501 G3.5394 F8 

502 G3.5395 F8 

503 G3.5396 F8 

504 G3.5397 F8 

505 G3.5398 F8 

506 G3.5399 F8 

507 G5.1000 F8 

508 G5.1003 F8 

509 G5.1006 F8 

510 G5.1009 F8 

511 G5.1012 F8 

512 G5.1015 F8 

513 G5.1018 F8 

514 G5.1021 F8 

515 G5.1024 F8 

516 G5.1027 F8 

517 G5.1030 F8 

518 G5.1033 F8 

519 G5.1036 F8 

520 G5.1039 F8 

521 G5.1040 F8 

522 G5.1099 F8 

523 G5.1100 F8 

524 G5.1110 F8 

525 G5.1120 F8 

526 G5.1130 F8 

527 G5.1140 F8 

528 G5.1150 F8 

529 G5.1160 F8 

530 G5.1170 F8 

531 G5.1180 F8 

532 G5.1190 F8 

533 G5.1191 F8 

534 G5.1192 F8 

535 G5.1193 F8 

536 G5.1194 F8 

537 G5.1200 F8 

538 G5.1210 F8 

539 G5.1220 F8 

540 G5.1230 F8 

541 G5.1999 F8 
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542 G5.2000 F8 

543 G5.2010 F8 

544 G5.2999 F8 

545 G5.3010 F8 

546 G5.3020 F8 

547 G5.3030 F8 

548 G5.3090 F8 

549 G5.3999 F8 

550 G5.4000 F8 

551 G5.4003 F8 

552 G5.4006 F8 

553 G5.4007 F8 

554 G5.4009 F8 

555 G5.4012 F8 

556 G5.4015 F8 

557 G5.4017 F8 

558 G5.4018 F8 

559 G5.4019 F8 

560 G5.4022 F8 

561 G5.4023 F8 

562 G5.4025 F8 

563 G5.4026 F8 

564 G5.4028 F8 

565 G5.4029 F8 

566 G5.4031 F8 

567 G5.4032 F8 

568 G5.4033 F8 

569 G5.4037 F8 

570 G5.4038 F8 

571 G5.4040 F8 

572 G5.4041 F8 

573 G5.4043 F8 

574 G5.4044 F8 

575 G5.4045 F8 

576 G5.4046 F8 

577 G5.4047 F8 

578 G5.4099 F8 

579 G5.4200 F8 

580 G5.4210 F8 

581 G5.4999 F8 

582 G5.5000 F8 

583 G5.5010 F8 
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584 G5.5020 F8 

585 G5.5030 F8 

586 G5.6000 F8 

587 G5.6010 F8 

588 G5.6015 F8 

589 G5.6019 F8 

590 G5.6030 F8 

591 G5.6040 F8 

592 G5.7000 F8 

593 G5.7010 F8 

594 G7.1000 F8 

595 G7.1010 F8 

596 G7.1012 F8 

597 G7.1020 F8 

598 G7.1021 F8 

599 G7.1022 F8 

600 G7.1023 F8 

601 G7.1025 F8 

602 G7.1026 F8 

603 G7.1027 F8 

604 G7.1028 F8 

605 G7.1029 F8 

606 G7.1030 F8 

607 G7.1100 F8 

608 G7.1110 F8 

609 G7.1112 F8 

610 G7.1200 F8 

611 G7.2000 F8 

612 G7.2001 F8 

613 G7.2100 F8 

614 G7.2110 F8 

615 G7.2200 F8 

616 G7.2203 F8 

617 G7.2206 F8 

618 G7.2209 F8 

619 G7.2212 F8 

620 G7.2215 F8 

621 G7.2218 F8 

622 G7.2221 F8 

623 G7.2224 F8 

624 G7.2227 F8 

625 G7.2300 F8 
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626 G9.1010 F8 

627 G9.1011 F8 

628 G9.1012 F8 

629 G9.1013 F8 

630 G9.1014 F8 

631 G9.1015 F8 

632 G9.1030 F8 

633 G9.1040 F8 

634 G9.1050 F8 

635 G9.1051 F8 

636 G9.2020 F8 

637 G9.2030 F8 

638 GT.1000 F8 

639 GT.1005 F8 

640 GT.1010 F8 

641 GT.1015 F8 

642 GT.1020 F8 

643 GT.1025 F8 

644 GT.1030 F8 

645 GT.1035 F8 

646 GT.1040 F8 

647 GT.1045 F8 

648 GT.1050 F8 

649 GT.1055 F8 

650 GT.1090 F8 

651 M1.1005 F8 

652 M1.1015 F8 

653 M2.1010 F8 

654 M2.1020 F8 

655 M2.1030 F8 

656 M2.1040 F8 

657 M2.1050 F8 

658 M2.1060 F8 

659 M2.1090 F8 

660 M2.2010 F8 

661 M2.2020 F8 

662 M2.2030 F8 

663 M2.2040 F8 

664 M2.2050 F8 

665 M2.2060 F8 

666 M2.2090 F8 

667 M3.1000 F8 
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668 M3.1001 F8 

669 M3.1002 F8 

670 M3.1003 F8 

671 M3.1004 F8 

672 M3.1005 F8 

673 M3.1006 F8 

674 M3.1007 F8 

675 M3.1008 F8 

676 M3.1009 F8 

677 M3.1010 F8 

678 M3.1011 F8 

679 M3.1012 F8 

680 M3.1013 F8 

681 M3.1014 F8 

682 M3.1015 F8 

683 M3.1016 F8 

684 M3.1017 F8 

685 M3.1018 F8 

686 M3.1019 F8 

687 M3.1020 F8 

688 M3.1021 F8 

689 M3.1022 F8 

690 M3.1023 F8 

691 M3.1024 F8 

692 M3.1025 F8 

693 M3.1026 F8 

694 M3.1027 F8 

695 M3.1028 F8 

696 M3.1029 F8 

697 M3.1030 F8 

698 M3.1031 F8 

699 M3.1032 F8 

700 M3.1033 F8 

701 M3.1034 F8 

702 M3.1035 F8 

703 M3.1036 F8 

704 M3.1037 F8 

705 M3.1038 F8 

706 M3.1039 F8 

707 M3.1040 F8 

708 M3.1041 F8 

709 M3.1042 F8 
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710 M3.1043 F8 

711 M3.1044 F8 

712 M3.1045 F8 

713 M3.1046 F8 

714 M3.1047 F8 

715 M3.1048 F8 

716 M3.1049 F8 

717 M3.1050 F8 

718 M3.1051 F8 

719 M3.1052 F8 

720 M3.1053 F8 

721 M3.1054 F8 

722 M3.1055 F8 

723 M3.1056 F8 

724 P1.1000 F8 

725 P1.1010 F8 

726 P1.1020 F8 

727 P1.1030 F8 

728 P1.1040 F8 

729 P1.1050 F8 

730 P1.1060 F8 

731 P1.1070 F8 

732 P1.1080 F8 

733 P1.1090 F8 

734 P1.1100 F8 

735 P1.1110 F8 

736 P1.1120 F8 

737 P1.1130 F8 

738 P1.1140 F8 

739 P1.1150 F8 

740 P1.1160 F8 

741 P1.1170 F8 

742 P1.1180 F8 

743 P1.1190 F8 

744 P1.1200 F8 

745 P1.1210 F8 

746 S1.1062 F8 

747 S1.1063 F8 

748 S1.1064 F8 

749 S1.1065 F8 

750 S1.1066 F8 

751 S1.1067 F8 
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752 S1.1068 F8 

753 S1.1069 F8 

754 S1.1070 F8 

755 TO.1020 F8 

756 TO.1030 F8 

757 TO.1040 F8 

758 TO.1050 F8 

759 WK.1000 F8 

760 ZZ.1008 F8 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Relnr_crypt 

Encrypted code van het relatienummer. 

Definitie  

Duidt een code van een agrarische bedrijf identificerend nummer aan. 

Toelichting bij de definitie  

Registratie wordt bijgehouden door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), 

voorheen Dienst Regelingen. RVO is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor nationale 

en Europese regelingen in de agrarische sector. RVO richt zich voornamelijk op 

subsidieverstrekking en vergunningverlening en verzorgt, door middel van de 'Gecombineerde 

opgave' (GDI), de gegevensverzameling voor de Landbouwtelling. Het relatienummer van 

RVO wordt omgevormd tot een volgnummer_DSC. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

TypeImp 

zijn de gegevens geïmputeerd? 

Definitie  

Zijn de gegevens van een agrarisch bedrijf afkomstig van respons, of zijn deze geïmputeerd? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij imputatie worden overeenkomstige variabelen overgenomen van het vorig jaar. Nieuwe 

variabelen worden ge�mputeerd volgens next-neighbour methode (op basis van SO en 

bedrijfstype), uit de opgaven van het huidige jaar. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Respons 

1 Non-respons 

SO.NL 

Standaard Opbrengst 

Definitie  

Standaard Opbrengst (SO) is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van 

een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Standaard Opbrengst (SO) is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van 

agrarische bedrijven, uitgedrukt in euro's. De SO-waarde van het bedrijf wordt berekend op 

basis van normen per gewas en diercategorie . De normen zijn gebaseerd op de opbrengst die, 

over een periode van vijf jaar, gemiddeld op jaarbasis wordt behaald. De SO van het bedrijf is 

de som van de SO van alle gewassen en dieren. SO-normen worden om de drie jaar 

geactualiseerd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

type.NL 

bedrijfstype 

Definitie  

De economische activiteit van een agrarische bedrijf volgens de NSO-typering. 

Toelichting bij de definitie  

De NSO-typering is een Nederlandse variant van het door de EU vastgestelde typeringsschema 

voor agrarische bedrijven. Om bedrijven te kunnen indelen en met elkaar te kunnen 

vergelijken, zijn er economische normen in gebruik. Vanaf 2010 zijn dat de SO-normen, waar 

voorheen de nge werd gebruikt. Die normen zijn berekend voor alle gewassen en dieren die 

(duurzaam) op het Landbouwtellingsformulier zijn opgenomen. Met behulp van die normen 

kunnen de appels en varkens bij elkaar worden geteld en kan de economische bedrijfsomvang 

en het bedrijfstype (specialisatiegraad) van agrarische bedrijven worden berekend. Die 

gegevens worden onder andere gebruikt om bedrijven voor statistiek en onderzoek in te delen 

in bedrijfstypen en grootteklassen. Wilt u de normen bekijken of de omvang van een bedrijf 

berekenen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1500 Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 

1601 Zetmeelaardappelbedrijven 

1602 Akkerbouwgroentebedrijven 

1603 Akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen 

1604 Overige akkerbouwbedrijven 

2111 Glasgroentebedrijven 

2121 Snijbloemenbedrijven 

2122 Pot- en perkplantenbedrijven 

2131 Overige glastuinbouwbedrijven 

2210 Opengrondsgroentenbedrijven 
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Waarde Label 

2221 Bloembollenbedrijven 

2310 Paddenstoelbedrijven 

2320 Boomkwekerijbedrijven 

2331 Overige tuinbouwbedrijven 

3500 Wijngaardbedrijven 

3610 Fruitbedrijven 

3699 Overige blijvende teeltbedrijven 

4500 Melkveebedrijven 

4611 Vleeskalverenbedrijven 

4612 Overige rundveebedrijven 

4810 Schapenbedrijven 

4830 Geitenbedrijven 

4841 Paard- en ponybedrijven 

4842 Graasdierbedrijven met vooral voedergewassen 

4843 Overige graasdierbedrijven 

5111 Fokzeugenbedrijven 

5121 Vleesvarkensbedrijven 

5131 Overige varkensbedrijven 

5211 Leghennenbedrijven tbv consumptieeieren 

5221 Vleeskuikenbedrijven 

5231 Overige pluimveebedrijven 

5301 Overige hokdierbedrijven 

6100 Gewascombinaties 

7300 Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 

7400 Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 

8300 Akkerbouw-graasdiercombinaties 

8400 Overige gewas/veecombinaties 

9000 Niet ingedeelde bedrijven 

hoofdtype.NL 

hoofdbedrijfstype 

Definitie  

De economische activiteit van een agrarische bedrijf volgens de NSO-typering. 

Toelichting bij de definitie  

De NSO-typering is een Nederlandse variant van het door de EU vastgestelde typeringsschema 

voor agrarische bedrijven. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       46 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Akkerbouwbedrijven 

2 Tuinbouwbedrijven 

3 Blijvendeteeltbedrijven 

4 Graasdierbedrijven 

5 Hokdierbedrijven 

6 Gewascombinaties 

7 Veeteeltcombinaties 

8 Gewas/veecombinaties 

9 Niet ingedeelde bedrijven 

gem 

gemeentecode 

Definitie  

De gemeente waar een agrarisch bedrijf gevestigd is. 

Toelichting bij de definitie  

Betreft het regionale begrip Gemeente. Gemeenten vormen de kleinste lokale bestuurseenheid 

in Nederland. Gemeenten (en hun namen en codes) zijn formeel vastgesteld door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Toelichting bij het gebruik  

Gemeente van de hoofdvestiging van het bedrijf. Alle activiteiten van het bedrijf worden 

toegerekend aan deze gemeente. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten 

(houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar 

deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. 

Codelijst 

n.v.t. 

Gnaam 

gemeentenaam 

Definitie  

De gemeente waar een agrarisch bedrijf gevestigd is. 

Toelichting bij de definitie  

Gemeenten vormen de kleinste lokale bestuurseenheid in Nederland. Gemeenten (en hun 

namen en codes) zijn formeel vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

Toelichting bij het gebruik  

Gemeente van de hoofdvestiging van het bedrijf. Alle activiteiten van het bedrijf worden 

toegerekend aan deze gemeente. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten 

(houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar 

deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. 
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Codelijst 

n.v.t. 

lbgeb 

landbouwgebied 

Definitie  

Groepering van gemeenten, met (zoveel mogelijk) gelijksoortige typen van landbouwbedrijven. 

Toelichting bij de definitie  

De indeling in landbouwgebieden is in 1991 door de Adviescommissie Landbouwstatistieken 

vastgesteld. Nederland telt 66 landbouwgebieden. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

2001 De Marne 

2002 Centraal weidegebied in Groningen 

2003 Oostelijke bouwstreek in Groningen 

2004 Westerwolde en Groninger Veenkol. 

2005 Groninger zuidelijk Westerkwartier 

2006 Oostelijk Hogeland 

2101 Noordelijk Friesland 

2102 Weidestreek in Friesland 

2103 De Wouden 

2104 Eilanden 

2201 Weidegebied van het Noorderveld 

2202 Smilde & Centraal zandgeb. Drenthe 

2203 Zuidwestelijk weidegeb. Drenthe 

2204 Zuidelijk zandgebied in Drenthe 

2205 Drentse Veenkoloniën en Hondsrug 

2301 Weidegebied in Overijssel 

2302 Noordoost Overijssel 

2303 Twente 

2304 Salland 

2401 Noordoostelijke Polder 

2402 Zuidelijke IJsselmeerpolders 

2501 Oostelijke Veluwe 

2502 IJsselstreek 

2503 Zuidelijk Gelderland 

2504 Oostelijke Betuwe en Nijmegen 

2505 Veluwezoom en Betuwe 

2506 Bommelerwaard 
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Waarde Label 

2507 Westelijke Veluwe 

2508 Achterhoek 

2601 Kromme Rijn-streek en Heuvelrug 

2602 Westelijk weidegebied in Utrecht 

2603 Centraal tuinbouwgebied in Utrecht 

2604 Eemland 

2605 Zandgebied in Utrecht 

2701 Wieringen en Wieringermeer 

2702 Haarlemmermeer 

2703 Amstelland en Aalsmeer (- A"dam) 

2704 Texel en Land van Zijpe 

2705 West-Friesland en omgeving 

2706 Waterland + NH Droogmak. (+ A"dam) 

2707 't Gein en Gooiland (excl. A"dam) 

2708 Kennemerland 

2801 Voorne-Putten en Hoeksche Waard 

2802 Rotterdam en omgeving 

2803 Goeree-Overflakkee 

2804 Westelijk Rijnland 

2805 Boskoop en Rijneveld 

2806 Krimpenerwaard en Oostel. Rijnland 

2807 Alblasserwaard en Vijfherenlanden 

2808 Bollenstreek 

2809 Westland en ZH Droogmak. (- R"dam) 

2901 Noordelijk Zeeland 

2902 Walcheren en Zuid-Beveland 

2903 Zeeuwsch-Vlaanderen 

3001 Noordwesthoek 

3002 Westelijke Langstraat 

3003 Biesbosch 

3004 Oostelijke Langstraat 

3005 Westelijke Zandgronden 

3006 Land van Breda 

3007 De Kempen 

3008 Midden Noord-Brabant 

3009 Maaskant en Land van Cuijk 

3010 Westelijk Peelgebied 

3101 Noord-Limburg 

3102 Zuid-Limburg 

lbggr 

landbouwgebiedengroep 
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Definitie  

Een landbouwgebied is een groepering van gemeenten met een gelijksoortige typen 

landbouwbedrijven. 

Toelichting bij de definitie  

Een samenvoeging van de 66 landbouwgebieden tot 14 groepen van landbouwgebieden. Deze 

indeling is in 1991 tezamen met de indeling in 66 landbouwgebieden vastgesteld door de 

Adviescommissie Landbouwstatistieken. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Bouwhoek en Hogeland 

2 Veenkoloniën en Oldambt 

3 Noordelijk Weidegebied 

4 Oostelijk veehouderijgebied 

5 Centraal veehouderijgebied 

6 IJsselmeerpolders 

7 Westelijk Holland 

8 Waterland en Droogmakerijen 

9 Hollands/Utrechts weidegebied 

10 Rivierengebied 

11 Zuidwestelijk akkerbouwgebied 

12 Zuidwest Brabant 

13 Zuidelijk veehouderijgebied 

14 Zuid-Limburg 

prov 

provincie 

Definitie  

De vestigingsprovincie van een agrarisch bedrijf 

Toelichting bij de definitie  

Betreft het regionale begrip Provincie, overeenkomend met NUTS2. De Nomenclature des 

Unités Territoriales Statistiques (NUTS) is de indeling die Eurostat voorschrijft voor de 

regionalisering van statistieken. De indeling bevat voor Nederland drie NUTS-niveaus: 

Landsdelen (NUTS1), Provincies (NUTS2), en COROP-gebieden (NUTS3). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

Waarde Label 

20 Groningen 

21 Friesland 

22 Drenthe 

23 Overijssel 

24 Flevoland 

25 Gelderland 

26 Utrecht 

27 Noord-Holland 

28 Zuid-Holland 

29 Zeeland 

30 Noord-Brabant 

31 Limburg 

corop 

Corop 

Definitie  

Een COROP-gebied volgens de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 

(NUTS3). 

Toelichting bij de definitie  

De Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS) is de indeling die Eurostat 

voorschrijft voor de regionalisering van statistieken. De indeling bevat voor Nederland drie 

NUTS-niveaus: Landsdelen (NUTS1), Provincies (NUTS2), en COROP-gebieden (NUTS3). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Oost-Groningen 

2 Delfzijl en omgeving 

3 Overig Groningen 

4 Noord-Friesland 

5 Zuidwest-Friesland 

6 Zuidoost-Friesland 

7 Noord-Drenthe 

8 Zuidoost-Drenthe 

9 Zuidwest-Drenthe 

10 Noord-Overijssel 

11 Zuidwest-Overijssel 

12 Twente 

13 Veluwe 
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Waarde Label 

14 Achterhoek 

15 Arnhem/Nijmegen 

16 Zuidwest-Gelderland 

17 Utrecht 

18 Kop van Noord-Holland 

19 Alkmaar en omgeving 

20 IJmond 

21 Agglomeratie Haarlem 

22 Zaanstreek 

23 Groot-Amsterdam 

24 Het Gooi en Vechtstreek 

25 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 

26 Agglomeratie s-Gravenhage 

27 Delft en Westland 

28 Oost-Zuid-Holland 

29 Groot-Rijnmond 

30 Zuidoost-Zuid-Holland 

31 Zeeuwsch-Vlaanderen 

32 Overig Zeeland 

33 West-Noord-Brabant 

34 Midden-Noord-Brabant 

35 Noordoost-Noord-Brabant 

36 Zuidoost-Noord-Brabant 

37 Noord-Limburg 

38 Midden-Limburg 

39 Zuid-Limburg 

40 Flevoland 

SKAL_registratie 

biologische landbouw * heeft het bedrijf een SKAL registratie? 

Definitie  

Heeft het agrarisch bedrijf een registratie bij stichting SKAL? 

Toelichting bij de definitie  

SKAL is de Nederlandse organisatie aangewezen door het Ministerie om toe te zien op de 

naleving van de biologische productievoorschriften. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 
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AR.2000 

arbeid * bedrijfshoofd/bedrijfsleider * geboortejaar 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Geboortejaar van bedrijfshoofd of bedrijfsleider, zoals vastgelegd in het gemeentelijk 

bevolkingsregister. Bedrijfshoofden zijn personen die voor eigen rekening en risico een land- 

of tuinbouwbedrijf exploiteren. Van een bedrijfshoofd is sprake als het b 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2002 

arbeid * bedrijfshoofd/bedrijfsleider * gemiddelde arbeidstijd per week 

Definitie  

De gemiddelde arbeidstijd per week van het bedrijfshoofd of de bedrijfsleider van een 

agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

De gemiddelde arbeidstijd per week in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 april). 

Bedrijfshoofden zijn personen die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf 

exploiteren. Van een bedrijfshoofd is sprake als het bedrijf een natuurlijk persoon, 

eenmanszaak of samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV) is. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 38 uur of meer 

2 30 tot 38 uur 

3 20 tot 30 uur 

4 10 tot 20 uur 

5 1 tot 10 uur 

6 minder dan 1 uur 

AR.2220 

arbeid * aantal meewerkende familieleden >38 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd van een agrarisch bedrijf naar 

gemiddelde arbeidstijd per week. 
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Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd, naar gemiddelde arbeidstijd per 

week in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 april). Bedrijfshoofden zijn personen 

die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren. Van een 

bedrijfshoofd is sprake als het bedrijf een natuurlijk persoon, eenmanszaak of 

samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV) is. Bij een samenwerkingsverband is het 

bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het 

bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan wordt de oudste 

als bedrijfshoofd aangemerkt. Als het bedrijf een rechtspersoon is, spreken we van een 

bedrijfsleider. De bedrijfsleider is degene die belast is met de dagelijkse leiding van het 

agrarische bedrijf. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2221 

arbeid * aantal meewerkende familieleden 30-38 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd van een agrarisch bedrijf naar 

gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd, naar gemiddelde arbeidstijd per 

week in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 april). Bedrijfshoofden zijn personen 

die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren. Van een 

bedrijfshoofd is sprake als het bedrijf een natuurlijk persoon, eenmanszaak of 

samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV) is. Bij een samenwerkingsverband is het 

bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het 

bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan wordt de oudste 

als bedrijfshoofd aangemerkt. Als het bedrijf een rechtspersoon is, spreken we van een 

bedrijfsleider. De bedrijfsleider is degene die belast is met de dagelijkse leiding van het 

agrarische bedrijf. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2222 

arbeid * aantal meewerkende familieleden 20-30 uur 

Definitie  
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Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd van een agrarisch bedrijf naar 

gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd, naar gemiddelde arbeidstijd per 

week in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 april). Bedrijfshoofden zijn personen 

die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren. Van een 

bedrijfshoofd is sprake als het bedrijf een natuurlijk persoon, eenmanszaak of 

samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV) is. Bij een samenwerkingsverband is het 

bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het 

bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan wordt de oudste 

als bedrijfshoofd aangemerkt. Als het bedrijf een rechtspersoon is, spreken we van een 

bedrijfsleider. De bedrijfsleider is degene die belast is met de dagelijkse leiding van het 

agrarische bedrijf. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2223 

arbeid * aantal meewerkende familieleden 10-20 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd van een agrarisch bedrijf naar 

gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd, naar gemiddelde arbeidstijd per 

week in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 april). Bedrijfshoofden zijn personen 

die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren. Van een 

bedrijfshoofd is sprake als het bedrijf een natuurlijk persoon, eenmanszaak of 

samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV) is. Bij een samenwerkingsverband is het 

bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het 

bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan wordt de oudste 

als bedrijfshoofd aangemerkt. Als het bedrijf een rechtspersoon is, spreken we van een 

bedrijfsleider. De bedrijfsleider is degene die belast is met de dagelijkse leiding van het 

agrarische bedrijf. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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AR.2224 

arbeid * aantal meewerkende familieleden <10 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd van een agrarisch bedrijf naar 

gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende familieleden van het bedrijfshoofd, naar gemiddelde arbeidstijd per 

week in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 april). Bedrijfshoofden zijn personen 

die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren. Van een 

bedrijfshoofd is sprake als het bedrijf een natuurlijk persoon, eenmanszaak of 

samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV) is. Bij een samenwerkingsverband is het 

bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het 

bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan wordt de oudste 

als bedrijfshoofd aangemerkt. Als het bedrijf een rechtspersoon is, spreken we van een 

bedrijfsleider. De bedrijfsleider is degene die belast is met de dagelijkse leiding van het 

agrarische bedrijf. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2410 

arbeid * aantal meewerkende personen >38 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende personen op een agrarisch bedrijf naar gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende personen, naar gemiddelde arbeidstijd per week in de 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum (1 april). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2411 

arbeid * aantal meewerkende personen 30-38 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende personen op een agrarisch bedrijf naar gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  
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Aantal meewerkende personen, naar gemiddelde arbeidstijd per week in de 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum (1 april). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2412 

arbeid * aantal meewerkende personen 20-30 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende personen op een agrarisch bedrijf naar gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende personen, naar gemiddelde arbeidstijd per week in de 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum (1 april). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2413 

arbeid * aantal meewerkende personen 10-20 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende personen op een agrarisch bedrijf naar gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende personen, naar gemiddelde arbeidstijd per week in de 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum (1 april). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2414 

arbeid * aantal meewerkende personen <10 uur 

Definitie  

Aantal meewerkende personen op een agrarisch bedrijf naar gemiddelde arbeidstijd per week. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal meewerkende personen, naar gemiddelde arbeidstijd per week in de 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum (1 april). 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2600 

arbeid * niet regelmatig werkzaam * niet-gezinsarbeidskrachten * werkdagen rechtstreeks 

tewerkgesteld 

Definitie  

Het aantal volledige werkdagen van niet-regelmatig werkzame personen op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Niet-regelmatig werkzame personen, die rechtstreeks door een agrarisch bedrijf tewerk zijn 

gesteld, bijvoorbeeld op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor bepaald werk of 

gelegenheidswerk, in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 apr 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

AR.2602 

arbeid * niet regelmatig werkzaam * niet-gezinsarbeidskrachten * werkdagen niet rechtstreeks 

tewerkgesteld 

Definitie  

Het aantal volledige werkdagen van niet-regelmatig werkzame personen op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Niet-regelmatig werkzame personen, die rechtstreeks door een agrarisch bedrijf tewerk zijn 

gesteld, bijvoorbeeld op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor bepaald werk of 

gelegenheidswerk, in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (1 apr 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1000 

beweiding * is er grasland voor beweiding van graasdieren aanwezig? 

Definitie  

Is er in het verslagjaar grasland voor beweiding van graasdieren aanwezig op een agrarisch 

bedrijf? 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

BW.1002 

beweiding * is het aantal stuks jongvee dat geweid wordt kleiner dan het aantal aanwezige 

ouderdieren? 

Definitie  

Is het aantal stuks jongvee dat geweid wordt door een agrarisch bedrijf kleiner dan het aantal 

aanwezige ouderdieren? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

BW.1003 

beweiding JJ-1 * vrouwelijk jongvee voor melkveehouderij aanwezig? 

Definitie  

Is vrouwelijk jongvee voor melkveehouderij is aanwezig op een agrarisch bedrijf? 

Toelichting bij de definitie  

beweiding vrouwelijk jongvee voor melkveehouderij in het afgelopen weideseizoen 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

BW.1004 

beweiding JJ-1 * vrouwelijk jongvee voor melkveehouderij geweid? 

Definitie  

Is vrouwelijk jongvee voor melkveehouderij is aanwezig op een agrarisch bedrijf? 
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Toelichting bij de definitie  

beweiding vrouwelijk jongvee voor melkveehouderij in het afgelopen weideseizoen 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

BW.1005 

beweiding en excretie JJ * wordt uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan 2 jaar 

geweid? 

Definitie  

Wordt uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan 2 jaar geweid door een agrarisch 

bedrijf? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

beweiding huidig jaar (t.b.v. mestwetgeving) 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

BW.1010 

beweiding * aantal melkgevende melkkoeien gemiddeld aanwezig 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige melkgevende melkkoeien in het weideseizoen. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1011 

beweiding * zijn de melkgevende melkkoeien geweid? 

Definitie  

Zijn de melkgevende melkkoeien op een agrarisch bedrijf geweid? 

Toelichting bij de definitie  
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n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

BW.1012 

beweiding * melkgevende melkkoeien * aantal weken dag en nacht geweid 

Definitie  

De duur van de beweiding van melkgevende melkkoeien naar beweidingstype. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1013 

beweiding JJ-1 * uren per etmaal dag en nacht geweid 

Definitie  

De duur geweid door een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

beweiding in het afgelopen weideseizoen 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1014 

beweiding * melkgevende melkkoeien * aantal weken beperkt geweid 

Definitie  

De duur van de beweiding van melkgevende melkkoeien naar beweidingstype. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

BW.1015 

beweiding JJ-1 * uren per etmaal alleen overdag geweid 

Definitie  

Duur alleen overdag geweid door een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

beweiding in het afgelopen weideseizoen 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1016 

beweiding * percentage gedeeltelijke beweiding 

Definitie  

Het percentage melkgevende melkkoeien op een agrarisch bedrijf, dat geweid is. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1018 

beweiding JJ-1 * aantal weken vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar geweid 

Definitie  

Aantal weken vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar geweid door een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

beweiding in het afgelopen weideseizoen 

Codelijst 

n.v.t. 

BW.1019 

beweiding JJ-1 * aantal weken vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder geweid 

Definitie  
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Aantal weken vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder geweid door een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

beweiding in het afgelopen weideseizoen 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1000 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * jonger dan 1 jaar * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1001 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * jonger dan 1 jaar * mannelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1002 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * 1 tot 2 jaar * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D1.1003 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * 1 tot 2 jaar * mannelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1004 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * 2 jaar of ouder * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1010 

rundvee * melk en kalfkoeien 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, 

dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die 

tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1020 

rundvee * vleeskalveren * voor witvlees 
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Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1021 

rundvee * vleeskalveren * voor rosévlees 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1030 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * jonger dan 1 jaar * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1031 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * jonger dan 1 jaar * mannelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1032 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * 1 tot 2 jaar * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1033 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * 1 tot 2 jaar * mannelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1034 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * 2 jaar of ouder * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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D1.1040 

rundvee * stieren * 2 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1050 

rundvee * overige koeien 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Omvat 'Vlees- en weidekoeien' (koeien van 2 jaar en ouder, die worden vetgemest of 

vetgeweid na één of meer keren te hebben gekalfd) en 'Zoogkoeien' (2 jaar of ouder, ten minste 

eenmaal gekalfd). . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.1999 

rundvee * totaal 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2000 

paarden, ponys en ezels * fokpaarden * jonger dan 3 jaar 

Definitie  
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Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2001 

paarden, ponys en ezels * fokpaarden * ouder dan 3 jaar 

Definitie  

Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2010 

paarden, ponys en ezels * overige paarden * jonger dan 3 jaar 

Definitie  

Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2011 

paarden, ponys en ezels * overige paarden * ouder dan 3 jaar 

Definitie  

Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D1.2020 

paarden, ponys en ezels * ponys * jonger dan 3 jaar 

Definitie  

Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2021 

paarden, ponys en ezels * ponys * 3 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2030 

paarden, ponys en ezels * ezels * 6 maanden of ouder 

Definitie  

Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.2999 

paarden, ponys en ezels * totaal 

Definitie  
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Het aantal paarden, pony's en ezels op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden, pony's en ezels. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3003 

schapen * totaal 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3004 

schapen * ooien voor de vleesproductie 1 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3005 

schapen * ooien voor de melkproductie 1 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D1.3006 

schapen * ooien, melk, 7-12 maanden 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3007 

schapen * ooien, vlees, 7-12 maanden 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3008 

schapen * lammeren, schaap, 0-7 maanden 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3009 

schapen * rammen, 7-12 maanden 

Definitie  
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Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3011 

geiten * melkgeiten * 1 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3012 

geiten * melkgeiten, 7-12 maanden 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3013 

geiten * overige geiten, 7-12 maanden 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D1.3014 

geiten * lammeren, geit, 0-7 maanden 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3015 

schapen * rammen, 1 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal schapen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3021 

geiten * overige geiten * 1 jaar of ouder * vrouwelijk 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3024 

geiten * bokken, 7-12 maanden 

Definitie  
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Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3026 

geiten * bokken * 1 jaar of ouder 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1.3027 

geiten * totaal 

Definitie  

Het aantal geiten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1000 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * jonger dan 1 jaar * vrouwelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1001 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * jonger dan 1 jaar * mannelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1002 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * 1 tot 2 jaar * vrouwelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 
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n.v.t. 

D1P1003 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * 1 tot 2 jaar * mannelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1004 

rundvee * jongvee voor melkveehouderij * 2 jaar of ouder * vrouwelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1010 

rundvee * melk en kalfkoeien * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, 

dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die 

tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn). 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1020 

rundvee * vleeskalveren * voor witvlees * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1021 

rundvee * vleeskalveren * voor rosévlees * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 
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het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1030 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * jonger dan 1 jaar * vrouwelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1031 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * jonger dan 1 jaar * mannelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1032 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * 1 tot 2 jaar * vrouwelijk * peildatum 1 april 
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Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1033 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * 1 tot 2 jaar * mannelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1034 

rundvee * jongvee voor de vleesproductie * 2 jaar of ouder * vrouwelijk * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 
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enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1040 

rundvee * stieren * 2 jaar of ouder * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D1P1050 

rundvee * overige koeien * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Omvat 'Vlees- en weidekoeien' (koeien van 2 jaar en ouder, die worden vetgemest of 

vetgeweid na één of meer keren te hebben gekalfd) en 'Zoogkoeien' (2 jaar of ouder, ten minste 

eenmaal gekalfd). . 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 
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n.v.t. 

D1P1999 

rundvee * totaal * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal runderen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1000 

varkens * biggen * nog bij zeug 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Schrijf hier een toelichting 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1001 

varkens * biggen * overige biggen (gespeend) 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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D2.1010 

varkens * vleesvarkens * tot 50 kg 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1011 

varkens * vleesvarkens * 50 tot 80 kg 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1012 

varkens * vleesvarkens * 80 kg tot 110 kg 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1013 

varkens * vleesvarkens * 110 kg en zwaarder 

Definitie  
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Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1020 

varkens * fokvarkens * tot 50 kg * opfokzeugen en opfokberen 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1030 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * gedekte zeugen * nog niet eerder gebigd 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1031 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * gedekte zeugen * overige 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1040 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * niet gedekte zeugen * nog nooit gedekt 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1041 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * niet gedekte zeugen * bij de biggen 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1042 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * niet gedekte zeugen * overige (gust) 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1050 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * dekberen * nog niet dekrijp 
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Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1051 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * dekberen * dekrijp 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.1999 

varkens * totaal 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2000 

kippen * vleeskuikens 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2012 

kippen * ouderdieren van vleeskuikens * jonger dan 20 weken 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2013 

kippen * ouderdieren van vleeskuikens * 20 weken of ouder 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2020 

kippen * leghennen * jonger dan 18 weken 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2021 

kippen * leghennen * 18 weken tot 20 maanden 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2022 

kippen * leghennen * 20 maanden of ouder 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2030 

kippen * ouderdieren van leghennen * jonger dan 18 weken 
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Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2031 

kippen * ouderdieren van leghennen * 18 weken of ouder 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.2999 

kippen * totaal 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 
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D2.3000 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * eenden voor de vleesproductie 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3010 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * kalkoenen 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3020 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * ganzen 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D2.3030 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * totaal 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3031 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * emoes (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3032 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * fazanten (vrouwelijk, 

geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3033 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * helmparelhoenders (vrouwelijk, 

geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3034 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * nandoes (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3035 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * patrijzen (vrouwelijk, 

geslachtsrijp) 

Definitie  
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Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3036 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * struisvogels (vrouwelijk, 

geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.3037 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * overig pluimvee * vleesduiven (vrouwelijk, 

geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 
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n.v.t. 

D2.3099 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * ganzen en overig pluimvee * totaal 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Zie ook de algemene beschrijving. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.4000 

konijnen * gespeende vleeskonijnen 

Definitie  

Het aantal konijnen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.4001 

konijnen * voedsters (moederdieren) 

Definitie  

Het aantal konijnen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 
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D2.4999 

konijnen * totaal 

Definitie  

Het aantal konijnen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.5000 

edelpelsdieren * nertsen (moederdieren) 

Definitie  

Het aantal edelpelsdieren op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6000 

overige dieren * bruine ratten (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6001 

overige dieren * cavias (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  
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Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6002 

overige dieren * gerbils (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6003 

overige dieren * goudhamsters (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6004 

overige dieren * tamme muizen (vrouwelijk, geslachtsrijp) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6020 

overige dieren * damherten * hinden (fok) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6021 

overige dieren * damherten * >=3mnd (slacht) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6030 

overige dieren * edelherten * hinden (fok) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D2.6031 

overige dieren * edelherten * 6-12 mnd (slacht) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6032 

overige dieren * edelherten * >=12 mnd (slacht) 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6040 

overige dieren * waterbuffels * koeien 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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D2.6041 

overige dieren * waterbuffels * jongvee <= 2jr 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2.6999 

overige dieren * totaal 

Definitie  

Het aantal knaagdieren, herten en waterbuffels bedrijfsmatig gehouden op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1000 

varkens * biggen * nog bij zeug * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 
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n.v.t. 

D2P1001 

varkens * biggen * overige biggen (gespeend) * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1010 

varkens * vleesvarkens * tot 50 kg * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1011 

varkens * vleesvarkens * 50 tot 80 kg * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1012 

varkens * vleesvarkens * 80 kg tot 110 kg * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1013 

varkens * vleesvarkens * 110 kg en zwaarder * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D2P1020 

varkens * fokvarkens * tot 50 kg * opfokzeugen en opfokberen * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1030 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * gedekte zeugen * nog niet eerder gebigd * peildatum 

1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1031 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * gedekte zeugen * overige * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1040 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * niet gedekte zeugen * nog nooit gedekt * peildatum 1 

april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1041 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * niet gedekte zeugen * bij de biggen * peildatum 1 

april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 
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enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1042 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * niet gedekte zeugen * overige (gust) * peildatum 1 

april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1050 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * dekberen * nog niet dekrijp * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 
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D2P1051 

varkens * fokvarkens * 50 kg of meer * dekberen * dekrijp * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P1999 

varkens * totaal * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal varkens op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2000 

kippen * vleeskuikens * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2012 

kippen * ouderdieren van vleeskuikens * jonger dan 20 weken * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2013 

kippen * ouderdieren van vleeskuikens * 20 weken of ouder * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 
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omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2020 

kippen * leghennen * jonger dan 18 weken * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2021 

kippen * leghennen * 18 weken tot 20 maanden * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 
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Codelijst 

n.v.t. 

D2P2022 

kippen * leghennen * 20 maanden of ouder * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2030 

kippen * ouderdieren van leghennen * jonger dan 18 weken * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2031 

kippen * ouderdieren van leghennen * 18 weken of ouder * peildatum 1 april 
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Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P2999 

kippen * totaal * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal kippen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P3000 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * eenden voor de vleesproductie * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

D2P3010 

eenden, kalkoenen en overig pluimvee * kalkoenen * peildatum 1 april 

Definitie  

Het aantal eenden, kalkoenen en overig pluimvee op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen 

bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur 

enqu�te. Daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van 

het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. Voor de bepaling van de 

omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang. Deze variabele 

betreft het aantal dieren op peildatum 1 april, niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand. Om 

hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden aantallen van 

minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen. 

Codelijst 

n.v.t. 

DV.1000 

varkens * aantal varkens gevoerd met brijvoer 

Definitie  

Het aantal varkens gevoerd met brijvoer op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

EN.1000 

tuinbouw onder glas * assimilatiebelichting * groenten 

Definitie  

De oppervlakte assimilatieverlichting bij tuinbouw onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

EN.1001 

tuinbouw onder glas * assimilatiebelichting * bloemkwekerijgewassen 

Definitie  

De oppervlakte assimilatieverlichting bij tuinbouw onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.1000 

akkerbouw *aardappelen, consumptie 

Definitie  

De oppervlakte aardappelen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.1010 

akkerbouw *aardappelen, poot nak 

Definitie  
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De oppervlakte aardappelen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.1020 

akkerbouw *aardappelen, poot tbm 

Definitie  

De oppervlakte aardappelen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.1030 

akkerbouw *aardappelen, zetmeel 

Definitie  

De oppervlakte aardappelen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2000 

akkerbouw * groenten * boerenkool 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2001 

akkerbouw * groenten * erwten, groene/gele: groen te oogsten 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2002 

akkerbouw * groenten * knolselderij 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2003 

akkerbouw * groenten * koolraap 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2004 

akkerbouw * groenten * kroten/rode bieten 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2005 

akkerbouw * groenten * uien, poot- en plant-, incl sjalotten 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2006 

akkerbouw * groenten * schorseneren 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2007 

akkerbouw * groenten * spinazie 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2008 

akkerbouw * groenten * stamsperziebonen (=stamslabonen) 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2009 

akkerbouw * groenten * mais, suiker- 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2010 

akkerbouw * groenten * bonen, tuin- (groen te oogsten) 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2011 

akkerbouw * groenten * waspeen 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2012 

akkerbouw * groenten * winterpeen 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2013 

akkerbouw * groenten * witlofwortel 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2014 

akkerbouw * groenten * uien, zaai- 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.2015 

akkerbouw * groenten * uien, zilver- (bestemd voor inleg) 

Definitie  

De oppervlakte akkerbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling 

met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking. 

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3000 

akkerbouw * granen * tarwe, winter 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3001 

akkerbouw * granen * tarwe, zomer 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3010 

akkerbouw * granen * rogge (geen snijrogge) 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.3020 

akkerbouw * granen * gerst, winter 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3021 

akkerbouw * granen * gerst, zomer 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3030 

akkerbouw * granen * haver 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3040 

akkerbouw * granen * mais, korrel- 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Korrelmaïs is een maïsras dat wordt geteeld voor de droge korrel. In Nederland worden de 

maïskorrels vooral gebruikt als kippenvoer. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3041 

akkerbouw * granen * mais, corncob mix 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Corn Cob Mix is een maïsras waarvan de korrelopbrengst de belangrijkste eigenschap is. Bij 

de oogst worden van de kolf de korrels en (een deel van) de spil vermalen tot veevoer voor 

varkens. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3050 

akkerbouw * granen * franse boekweit 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3051 

akkerbouw * granen * spelt 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G1.3052 

akkerbouw * granen * teff 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3053 

akkerbouw * granen * triticale 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is een kruising tussen tarwe en rogge. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3054 

akkerbouw * granen * overige granen 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Omvat onder andere gierst, boekweit 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3055 

akkerbouw * granen * kanariezaad 

Definitie  
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De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3056 

akkerbouw * granen * naaldaar (setaria) 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.3057 

akkerbouw * granen * quinoa 

Definitie  

De oppervlakte granen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.4000 

akkerbouw * graszaden * graszaad 

Definitie  

De oppervlakte graszaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G1.4010 

akkerbouw * graszaden * klaverzaad 

Definitie  

De oppervlakte graszaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5000 

akkerbouw * handelsgewassen * hop 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5010 

akkerbouw * handelsgewassen * koolzaad, winter (ook boterzaad) 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5011 

akkerbouw * handelsgewassen * koolzaad, zomer (ook boterzaad) 
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Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5012 

akkerbouw * handelsgewassen * raapzaad 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5020 

akkerbouw * handelsgewassen * zonnebloemen 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5030 

akkerbouw * handelsgewassen * sojabonen 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5040 

akkerbouw * handelsgewassen * lijnzaad (niet van vezelvlas) 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5050 

akkerbouw * handelsgewassen * blauwmaanzaad 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5051 

akkerbouw * handelsgewassen * niger 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5060 

akkerbouw * handelsgewassen * vezelvlas 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5070 

akkerbouw * handelsgewassen * hennep, vezel- 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5080 

akkerbouw * handelsgewassen * karwijzaad 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.5081 

akkerbouw * handelsgewassen * kruiden 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5082 

akkerbouw * handelsgewassen * valeriaan 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5083 

akkerbouw * handelsgewassen * lavas (maggiplant) 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5084 

akkerbouw * handelsgewassen * angelica 

Definitie  
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De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5085 

akkerbouw * handelsgewassen * peterselie 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5086 

akkerbouw * handelsgewassen * wilde marjolein (oregano) 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5087 

akkerbouw * handelsgewassen * echinacea (zonnehoed) 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.5090 

akkerbouw * handelsgewassen * cichorei 

Definitie  

De oppervlakte handelsgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht 

omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt. Cichorei is nauw verwant 

aan witlof. Vroeger werden de wortels gebrand en gebruikt als koffie. Nu wo 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.6000 

akkerbouw * peulvruchten * voedererwten inc. schokkers (droog te oogsten) 

Definitie  

De oppervlakte peulvruchten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.6001 

akkerbouw * peulvruchten * kapucijners en grauwe erwten 

Definitie  

De oppervlakte peulvruchten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G1.6002 

akkerbouw * peulvruchten * niet bittere lupinen 

Definitie  

De oppervlakte peulvruchten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien. Lupine is een 

vlinderbloemige plant met paarse, witte, roze, gele of blauwe bloemen. Lupine wordt geplant 

om als groenbemesting stikstof aan verarmde grond toe te voegen, of om als lupinemeel 

verwerkt te worden in voedsel voor menselijke of dierlijke consumptie. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.6003 

akkerbouw * peulvruchten * bonen, veld- (o.a. duive, paarde, wierbonen) 

Definitie  

De oppervlakte peulvruchten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.6010 

akkerbouw * peulvruchten * bonen, bruine- 

Definitie  

De oppervlakte peulvruchten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.6011 

akkerbouw * peulvruchten * bonen, tuin- (droog te oogsten) 

Definitie  

De oppervlakte peulvruchten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.7000 

akkerbouw * suikerbieten 

Definitie  

De oppervlakte suikerbieten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8000 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * brandnetel 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8001 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * deder 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8002 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * facelia 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8003 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * graszoden 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8004 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * meekrap 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.8005 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * miscanthus (olifantsgras) 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8006 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * spurrie 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8007 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * teunisbloem 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8008 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * agrarisch natuurmengsel 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       132 

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8009 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * igniscum candy 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8010 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * zonnekroon 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.8099 

akkerbouw * overige akkerbouwgewassen * overige (n.e.g.) 

Definitie  

De oppervlakte overige akkerbouwgewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.9000 

akkerbouw * braak * bladkool 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9003 

akkerbouw * braak * bladraap 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9004 

akkerbouw * braak * bladrammenas 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9006 

akkerbouw * braak * ethiopische mosterd 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9009 

akkerbouw * braak * gele mosterd 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9012 

akkerbouw * braak * sarepta mosterd/caliente 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9015 

akkerbouw * braak * stoppelknollen 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.9018 

akkerbouw * braak * zwarte mosterd 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9021 

akkerbouw * braak * japanse haver 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9098 

akkerbouw * braak * overige niet vlinderbloemige groenbemesters 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9099 

akkerbouw * braak * overige vlinderbloemige groenbemesters 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9100 

akkerbouw * braak * aardappelen als bestrijdingsmaatregel aaardappelmoeheid (vanggewas) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9110 

akkerbouw * braak * raketblad (aaltjesvanggewas) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9120 

akkerbouw * braak * tagetes erecta (afrikaantje) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G1.9121 

akkerbouw * braak * tagetes patula (afrikaantje) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9130 

akkerbouw * braak * zwaardherik (aaltjesvanggewas) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9200 

akkerbouw * braak * rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk 

bestaand uit een ander gewas dan gras 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9211 

akkerbouw * braak * rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander 

gewas dan gras. (EA: beheerd) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9212 

akkerbouw * braak * rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander 

gewas dan gras. (EA: onbeheerd) 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9310 

akkerbouw * braak * onbeteelde grond vanwege teeltverbod/ontheffing 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9320 

akkerbouw * braak * tijdelijk onbeteelde grond, i.v.m. publieke werken 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G1.9330 

akkerbouw * braak * tijdelijk onbeteelde grond, anders dan voor publieke werken 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9340 

akkerbouw * braak * bufferstrook 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G1.9350 

akkerbouw * braak * rand langs bosrand 

Definitie  

De oppervlakte braakliggende grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Braakliggende grond is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1000 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * amaryllis 

Definitie  
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De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1001 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * dahlia 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1002 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * gladiool 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1003 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * hyacinten 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       141 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1005 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * krokus 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1006 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * lelies 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1007 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * narcissen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1008 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * tulpen 

Definitie  
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De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1009 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * zantedeschia 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1011 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * blauw druifje 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1012 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * sierui 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.1013 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * kuifhyacint 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1015 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * Iris, bolvormend 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1016 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * Iris, rhizoomvormend 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1017 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * pioenroos, vermeerdering 

Definitie  
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De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1018 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * chrysant, vermeerdering 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1099 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * overige bloembollen en knollen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Omvat onder andere knolbegonia, fritillaria imperialis, acidanthera, anemone coronaria. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1200 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * amaryllis 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.1201 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * dahlia 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1202 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * gladiool 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1203 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * hyacinten 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1204 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * iris 

Definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       146 

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1205 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * krokus 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1206 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * lelies 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1207 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * narcissen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.1208 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * tulpen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1209 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * zantedeschia 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1210 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * chrysant 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1211 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * blauw druifje 

Definitie  
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De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1212 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * sierui 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1213 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * kuifhyacint 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1214 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * pioenroos 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.1299 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * droogbloemen * overige bloembollen en 

knollen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1400 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * amaryllis 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1401 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * dahlia 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1402 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * gladiool 
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Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1403 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * hyacinten 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1404 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * iris 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1405 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * krokus 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1406 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * lelies 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1407 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * narcissen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1408 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * tulpen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1409 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * zantedeschia 
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Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1410 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * chrysant 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1411 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * blauw druifje 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1412 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * sierui 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1413 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * kuifhyacint 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1414 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * pioenroos 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1499 

tuinbouw open grond * bloembollen en knollen * snijbloemen * overige bloembollen en 

knollen 

Definitie  

De oppervlakte bloembollen en -knollen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.1800 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * snijgroen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1850 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * overige bloemzaden 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1851 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * adonis 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1852 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * goudsbloem 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1853 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * leeuwenbekjes 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1854 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * papaver 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1855 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * vergeet mij nietje 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.1856 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * saffloer 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.1857 

tuinbouw open grond * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden * vrouwenmantel 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3000 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * bos- en haagplantsoen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3001 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * buxus 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3002 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten *ericaceae 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3003 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * laan en parkbomen * 

onderstammen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3004 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * laan en parkbomen * 

opzetters 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3005 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * laan en parkbomen * spillen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3006 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * rozenstruiken 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3007 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * sierconiferen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.3008 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * sierheesters en klimplanten 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3009 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * trek- en besheesters 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3010 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * vruchtbomen * moerbomen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3011 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * vruchtbomen * 

onderstammen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3012 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * vruchtbomen * overige 

vruchtbomen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3020 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * vaste planten 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3050 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * kerstbomen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3200 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

bos- en haagplantsoen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3201 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

buxus 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3202 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

ericaceae 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3203 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * laan 

en parkbomen * onderstammen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3204 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * laan 

en parkbomen * opzetters 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3205 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * laan 

en parkbomen * spillen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3206 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

rozenstruiken 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3207 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

sierconiferen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3208 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

sierheesters en klimplanten 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3209 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

trek- en besheesters 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3210 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

vruchtbomen * moerbomen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3211 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

vruchtbomen * onderstammen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3212 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

vruchtbomen * overige 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.3213 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

palmen 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G3.3220 

tuinbouw open grond * boomkwekerijgewassen en vaste planten * pot- en containerveld * 

vaste planten 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4000 

tuinbouw open grond * fruit * appelen geplant dit seizoen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4001 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * braeburn (30015026) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4002 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * coxs orange pippin (30015039) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4003 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * dalili (delcorf estivale) (30015048) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4004 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * elstar en variëteiten (30015068) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4005 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * golden delicious en variëteiten (30015087) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.4006 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * jonagold en variëteiten (30015823) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4007 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * jonared en variëteiten (30015122) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4008 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * maribelle (lola) (30017520) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4009 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * milwa (junami) (30015830) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4010 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * nicoter (kanzi) (30015834) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4011 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * pinova (30015182) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4012 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * rode boskoop (30015025) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.4013 

tuinbouw open grond * fruit * appelen * overige appelen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4020 

tuinbouw open grond * fruit * appelen geplant voor dit seizoen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4030 

tuinbouw open grond * fruit * peren geplant dit seizoen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4031 

tuinbouw open grond * fruit * peren * beurre alexandre lucas (30015291) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4032 

tuinbouw open grond * fruit * peren * cepuna (migo) (30017636) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4033 

tuinbouw open grond * fruit * peren * conference (30016335) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4034 

tuinbouw open grond * fruit * peren * doyenne du comice (30015310) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.4035 

tuinbouw open grond * fruit * peren * gieser wildeman (30017663) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4036 

tuinbouw open grond * fruit * peren * oksana (xenia) (30017683) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4037 

tuinbouw open grond * fruit * peren * rode doyenne van doorn (sweet sensation) (30017694) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4038 

tuinbouw open grond * fruit * peren * saint remy (30017696) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4039 

tuinbouw open grond * fruit * peren * triomphe de vienne (30015341) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4040 

tuinbouw open grond * fruit * peren geplant voor dit seizoen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4041 

tuinbouw open grond * fruit * peren * overige peren 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       174 

n.v.t. 

G3.4100 

tuinbouw open grond * fruit * pruimen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4101 

tuinbouw open grond * fruit * zoete kersen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4102 

tuinbouw open grond * fruit * zure kersen (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4103 

tuinbouw open grond * fruit * hoogstamboomgaard 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4109 

tuinbouw open grond * fruit * overige pit- en steenvruchten (o.a. perzik en tafeldruif) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4200 

tuinbouw open grond * fruit * blauwe bessen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4201 

tuinbouw open grond * fruit * bramen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.4202 

tuinbouw open grond * fruit * frambozen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4203 

tuinbouw open grond * fruit * rode bessen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4204 

tuinbouw open grond * fruit * zwarte bessen (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)  

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4205 

tuinbouw open grond * fruit * cranberrie 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4209 

tuinbouw open grond * fruit * overig kleinfruit (o.a. kruisbessen, kiwis, excl. zwarte bessen) 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4300 

tuinbouw open grond * fruit * notenbomen 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.4400 

tuinbouw open grond * fruit * druiven voor wijnproductie 

Definitie  

De oppervlakte fruit in de open grond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5000 

tuinbouw open grond * groenten * aardbeien * vermeerdering 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5003 

tuinbouw open grond * groenten * aardbeien * wachtbed 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5006 

tuinbouw open grond * groenten * aardbeien * productie 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5009 

tuinbouw open grond * groenten * aardbeien * op stellingen * vermeerdering 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5012 

tuinbouw open grond * groenten * aardbeien * op stellingen * wachtbed 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5015 

tuinbouw open grond * groenten * aardbeien * op stellingen * productie 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5018 

tuinbouw open grond * groenten * andijvie 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5021 

tuinbouw open grond * groenten * asperges * nog geen productie 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5024 

tuinbouw open grond * groenten * asperges * productie 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5027 

tuinbouw open grond * groenten * augurk 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5034 

tuinbouw open grond * groenten * bloemkool, winter 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5035 

tuinbouw open grond * groenten * bloemkool, zomer 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5036 

tuinbouw open grond * groenten * bospeen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5039 

tuinbouw open grond * groenten * broccoli 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5042 

tuinbouw open grond * groenten * chinese kool 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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 documentatie LSB2018       183 

n.v.t. 

G3.5045 

tuinbouw open grond * groenten * courgette 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5048 

tuinbouw open grond * groenten * knolvenkel/venkel 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5051 

tuinbouw open grond * groenten * komkommer 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       184 

n.v.t. 

G3.5054 

tuinbouw open grond * groenten * koolrabi 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5057 

tuinbouw open grond * groenten * meloen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5063 

tuinbouw open grond * groenten * paksoi 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       185 

n.v.t. 

G3.5066 

tuinbouw open grond * groenten * peulen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5069 

tuinbouw open grond * groenten * pompoen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5073 

tuinbouw open grond * groenten * prei, winter 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       186 

n.v.t. 

G3.5074 

tuinbouw open grond * groenten * prei, zomer 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5075 

tuinbouw open grond * groenten * pronkbonen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5078 

tuinbouw open grond * groenten * raapstelen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       187 

n.v.t. 

G3.5081 

tuinbouw open grond * groenten * rabarber 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5084 

tuinbouw open grond * groenten * radijs 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5087 

tuinbouw open grond * groenten * rode kool 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       188 

n.v.t. 

G3.5090 

tuinbouw open grond * groenten * savooiekool 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5093 

tuinbouw open grond * groenten * selderij, bleek en groen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5096 

tuinbouw open grond * groenten * ijsbergsla 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       189 

n.v.t. 

G3.5099 

tuinbouw open grond * groenten * sla, radicchio rosso 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5102 

tuinbouw open grond * groenten * kropsla en overige sla excl. Radicchio 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5105 

tuinbouw open grond * groenten * spitskool 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       190 

n.v.t. 

G3.5108 

tuinbouw open grond * groenten * spruitkool 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5111 

tuinbouw open grond * groenten * stoksnijbonen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5114 

tuinbouw open grond * groenten * witte kool 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       191 

n.v.t. 

G3.5117 

tuinbouw open grond * groenten * overige bladgewassen 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5120 

tuinbouw open grond * groenten * overige groenten 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5121 

tuinbouw open grond * groenten * pastinaak 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       192 

n.v.t. 

G3.5206 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * aardbeien open grond 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5215 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * aardbeien op stellingen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5218 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * andijvie 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5221 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * asperges 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       193 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5227 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * augurk 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5234 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * bloemkool, winter 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5235 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * bloemkool, zomer 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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 documentatie LSB2018       194 

n.v.t. 

G3.5236 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * bospeen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5239 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * broccoli 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5242 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * chinese kool 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5245 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * courgette 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 
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 documentatie LSB2018       195 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5248 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * knolvenkel/venkel 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5251 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * komkommer 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5254 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * koolrabi 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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 documentatie LSB2018       196 

n.v.t. 

G3.5257 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * meloen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5263 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * paksoi 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5266 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * peulen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5269 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * pompoen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 
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 documentatie LSB2018       197 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5273 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * prei, winter 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5274 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * prei, zomer 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5275 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * pronkbonen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5278 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * raapstelen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5281 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * rabarber 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5284 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * radijs 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5287 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * rode kool 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5290 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * savooiekool 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5293 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * selderij, bleek en groen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5296 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * ijsbergsla 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G3.5299 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * sla, Radicchio rosso 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5302 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * kropsla en overige sla excl. 

Radicchio 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5305 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * spitskool 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5308 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * spruitkool 

Definitie  
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De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5311 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * stoksnijbonen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5314 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * witte kool 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5317 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * overige bladgewassen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.5320 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * overige groenten 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5321 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * pastinaak 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5380 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * boerenkool 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5381 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * knolselderij 

Definitie  
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De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5382 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * koolraap 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5383 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * kroten/rode bieten 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5384 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * kruiden 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.5385 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * schorseneren 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5386 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * spinazie 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5387 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * stamsperziebonen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5388 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * waspeen 

Definitie  
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De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5389 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * winterpeen 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5390 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * witlofwortel 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5392 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * valeriaan 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G3.5393 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * lavas (maggiplant) 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5394 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * angelica 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5395 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * peterselie 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5396 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * wilde marjolein (oregano) 

Definitie  
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De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5397 

tuinbouw open grond * groenten * zaden en opkweekmateriaal * echinacea (zonnehoed) 

Definitie  

De oppervlakte groentenzaden op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5398 

tuinbouw open grond * groenten * knoflook 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G3.5399 

tuinbouw open grond * groenten * wortelpeterselie 

Definitie  

De oppervlakte tuinbouwgroenten op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met 

andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt. Vruchtwisseling is 

het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1000 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * alstroemeria 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1003 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * anjers 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1006 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * anthurium 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G5.1009 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * chrysanten 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1012 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * eustoma russelianum 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1015 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * freesias 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1018 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * gerberas 

Definitie  
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De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1021 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * lelies 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1024 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * orchideeën 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1027 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * rozen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G5.1030 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * tulpen (tulipa) 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1033 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * hortensia (hydrangea 

macrophylla) 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1036 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * pioenrozen (paeonia) 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1039 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * ridderster (hippeastrum) 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       212 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1040 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * curcuma 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1099 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * snijbloemen * overige 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1100 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Onder andere anthurium, kalanchoë en phalaenopsis. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1110 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * bladplanten 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Onder andere dracaena en ficus. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1120 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * perkplanten 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Eenjarige, tweejarige of overblijvende plant. Wordt gebruikt voor tijdelijke tuinversiering, 

veelal in perken. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1130 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * rozen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G5.1140 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * anthurium 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1150 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * chrysanten 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1160 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * hyacinthen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1170 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * hortensia 

(hydrangea macrophylla) 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1180 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * bladplanten * dracaena 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1190 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * kalanchoe 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1191 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * phalaenopsis 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

G5.1192 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * bladplanten * ficus 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1193 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * bladplanten * palmae 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1194 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * potplanten * voor de bloei * curcuma 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1200 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * amaryllisbollen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       217 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1210 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * overige bloemkwekerijgewassengewassen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1220 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * opkweekmateriaal 

bloemkwekerijgewassengewassen 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bijvoorbeeld stekken van anjers en chrysanten, zetlingen voor rozen, jonge planten van 

snijbloemen et cetera. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.1230 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * bloemzaden 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G5.1999 

tuinbouw onder glas * bloemkwekerijgewassen * totaal 

Definitie  

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.2000 

tuinbouw onder glas * boomkwekerijgewassen en vaste planten * vermeerdering en/of 

aantrekking 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.2010 

tuinbouw onder glas * boomkwekerijgewassen en vaste planten * volledige teelt onder glas 

Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.2999 

tuinbouw onder glas * boomkwekerijgewassen en vaste planten * totaal 
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Definitie  

De oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.3010 

tuinbouw onder glas * fruit * bramen 

Definitie  

De oppervlakte fruit onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.3020 

tuinbouw onder glas * fruit * frambozen 

Definitie  

De oppervlakte fruit onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.3030 

tuinbouw onder glas * fruit * aalbessen 

Definitie  

De oppervlakte fruit onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.3090 

tuinbouw onder glas * fruit * overige n.e.g. 

Definitie  

De oppervlakte fruit onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.3999 

tuinbouw onder glas * fruit * totaal 

Definitie  

De oppervlakte fruit onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4000 

tuinbouw onder glas * groenten * aardbeien onder glas 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4003 

tuinbouw onder glas * groenten * aardbeien in betreedbare plastic tunnels 
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Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4006 

tuinbouw onder glas * groenten * andijvie 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4007 

tuinbouw onder glas * groenten * frisee (krulandijvie) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4009 

tuinbouw onder glas * groenten * aubergines 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4012 

tuinbouw onder glas * groenten * courgette 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4015 

tuinbouw onder glas * groenten * komkommers 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4017 

tuinbouw onder glas * groenten * losse/meervoudige slabladeren overig 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4018 

tuinbouw onder glas * groenten * kropsla (alle sla in kropvorm) 
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Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4019 

tuinbouw onder glas * groenten * enkelvoudige slabladeren 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4022 

tuinbouw onder glas * groenten * blokpaprikas groen 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4023 

tuinbouw onder glas * groenten * blokpaprikas rood 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4025 

tuinbouw onder glas * groenten * blokpaprikas geel 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4026 

tuinbouw onder glas * groenten * blokpaprikas oranje 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4028 

tuinbouw onder glas * groenten * blokpaprikas overige kleuren 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4029 

tuinbouw onder glas * groenten * puntpaprikas 
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Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4031 

tuinbouw onder glas * groenten * zoete puntpaprikas 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4032 

tuinbouw onder glas * groenten * chilipepers 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4033 

tuinbouw onder glas * groenten * radijs 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4037 

tuinbouw onder glas * groenten * pruim cherrytomaten (los) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4038 

tuinbouw onder glas * groenten * pruim cherrytomaten (tros) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4040 

tuinbouw onder glas * groenten * ronde cherrytomaten (los) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4041 

tuinbouw onder glas * groenten * ronde cherrytomaten (tros) 
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Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4043 

tuinbouw onder glas * groenten * ronde tomaten (los) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4044 

tuinbouw onder glas * groenten * ronde tomaten (tros) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4045 

tuinbouw onder glas * groenten * pruim tomaten (los) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4046 

tuinbouw onder glas * groenten * pruim tomaten (tros) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4047 

tuinbouw onder glas * groenten * vleestomaten 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4099 

tuinbouw onder glas * groenten * overige groenten (incl. meloenen) 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4200 

tuinbouw onder glas * groenten * groentezaden 
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Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4210 

tuinbouw onder glas * groenten * opkweekmateriaal 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.4999 

tuinbouw onder glas * groenten * totaal 

Definitie  

De oppervlakte groenten onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.5000 

tuinbouw overig * tulpenbroei (1000 stuks) 

Definitie  

Het aantal bloembollen dat het afgelopen teeltseizoen door een agrarisch bedrijf gebroeid is. 

Toelichting bij de definitie  

Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van bolgewassen om 

vervroegde bloei te krijgen. 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.5010 

tuinbouw overig * hyacintenbroei (1000 stuks) 

Definitie  

Het aantal bloembollen dat het afgelopen teeltseizoen door een agrarisch bedrijf gebroeid is. 

Toelichting bij de definitie  

Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van bolgewassen om 

vervroegde bloei te krijgen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.5020 

tuinbouw overig * narcissenbroei (kg) 

Definitie  

Het gewicht van de bloembollen die afgelopen teeltseizoen door een agrarisch bedrijf gebroeid 

zijn. 

Toelichting bij de definitie  

Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van bolgewassen om 

vervroegde bloei te krijgen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.5030 

tuinbouw overig * overige bollenbroei (kg) 

Definitie  

Het gewicht van de bloembollen die afgelopen teeltseizoen door een agrarisch bedrijf gebroeid 

zijn. 

Toelichting bij de definitie  

Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van bolgewassen om 

vervroegde bloei te krijgen. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.6000 

tuinbouw overig * champignons (aantal cellen) 

Definitie  

Het aantal teeltcellen voor champignons op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.6010 

tuinbouw overig * champignons * met de hand geoogst 

Definitie  

De oppervlakte champignons op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.6015 

tuinbouw overig * champignons * machinaal geoogst 

Definitie  

De oppervlakte champignons op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.6019 

tuinbouw overig * champignons * totaal 
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Definitie  

De oppervlakte champignons op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.6030 

tuinbouw overig * substraatverbruik champignons 

Definitie  

Het gewicht van het substraat voor paddenstoelen, dat het vorige kalenderjaar door een 

agrarisch bedrijf verbruikt is. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.6040 

tuinbouw overig * substraatverbruik overige eetbare paddenstoelen 

Definitie  

Het gewicht van het substraat voor paddenstoelen, dat het vorige kalenderjaar door een 

agrarisch bedrijf verbruikt is. 

Toelichting bij de definitie  

Bijvoorbeeld oesterzwammen, shii-take. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.7000 

tuinbouw overig * witloftrek * witlofwortelen vorig teeltseizoen 

Definitie  

De oppervlakte witlofwortelen die vorig jaar geteeld zijn, en waarvan dit teelseizoen witlof is 

getrokken door een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  
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Witlof is een tweejarig gewas. Het eerste jaar worden de witlofwortelen geteeld; het tweede 

jaar wordt hiervan witlof getrokken. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G5.7010 

tuinbouw overig * witloftrek * oppervlakte beschikbaar voor witlof in bakken 

Definitie  

De oppervlakte die dit teeltseizoen op een agrarisch bedrijf beschikbaar is voor de teelt van 

witlof in bakken. 

Toelichting bij de definitie  

Witlof is een tweejarig gewas. Het eerste jaar worden de witlofwortelen geteeld; het tweede 

jaar wordt hiervan witlof getrokken. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1000 

grasland * tijdelijk 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1010 

grasland * tijdelijk * rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk 

bestaand uit tijdelijk gras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1012 

grasland * tijdelijk * rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1020 

grasland * tijdelijk * beemdlangbloem 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1021 

grasland * tijdelijk * engels raaigras 
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Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1022 

grasland * tijdelijk * festulolium 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1023 

grasland * tijdelijk * italiaans raaigras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       236 

G7.1025 

grasland * tijdelijk * soedangras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1026 

grasland * tijdelijk * timothee 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1027 

grasland * tijdelijk * veldbeemdgras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G7.1028 

grasland * tijdelijk * westerwolds raaigras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1029 

grasland * tijdelijk * rietzwenkgras, industriegras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1030 

grasland * tijdelijk * rietzwenkgras, anders dan industriegras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Tijdelijk grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende 

gewassen om bodemziekten te voorkomen. 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1100 

grasland * blijvend 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Blijvend grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. De opbrengst meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar. Vruchtwisseling 

is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te 

voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1110 

grasland * blijvend * rand grenzend aan blijvend gras of hoofdzakelijk bestaand uit blijvend 

gras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Blijvend grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. De opbrengst meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar. Vruchtwisseling 

is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te 

voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1112 

grasland * blijvend * rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Blijvend grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. De opbrengst meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar. Vruchtwisseling 

is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te 

voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.1200 

grasland * natuurlijk * hoofdfunctie landbouw 

Definitie  

De oppervlakte grasland op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Blijvend grasland is grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is 

meegenomen. De opbrengst meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar. Vruchtwisseling 

is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te 

voorkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2000 

groenvoedergewassen * voederbieten * aardperen 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2001 

groenvoedergewassen * voederbieten (exc. aardperen) 
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Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2100 

groenvoedergewassen * mais, snij- 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Snijmaïs is een maïsras dat vooral geteeld wordt voor veevoer. Bij de oogst worden de stengels 

en onrijpe kolven van de plant fijngesneden en op een grote hoop bewaard (ingekuild). 

Melkkoeien en vleesstieren eten het als ruwvoer. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2110 

groenvoedergewassen * mais energie 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Energiemaïs is, wat de plant betreft, hetzelfde als snijmaïs. Het grote verschil zit in het 

teeltdoel. Bij snijmaïs gaat het vooral om een hoge voederwaarde. Bij energiemaïs gaat het om 

de maximale methaangasproductie bij vergisting. Hierbij is het aandeel droge stof van belang, 

zodoende is het oogsttijdstip van energiemaïs later dan van snijmaïs. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2200 

groenvoedergewassen * bonte wikke 

Definitie  
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De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2203 

groenvoedergewassen * esparcette 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2206 

groenvoedergewassen * klaver, alexandrijnse 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2209 

groenvoedergewassen * klaver, incarnaat 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G7.2212 

groenvoedergewassen * klaver, rode 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2215 

groenvoedergewassen * rolklaver 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2218 

groenvoedergewassen * klaver, perzische 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2221 

groenvoedergewassen * klaver, witte 

Definitie  
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De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2224 

groenvoedergewassen * seradelle 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2227 

groenvoedergewassen * voederwikke 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G7.2300 

groenvoedergewassen * luzerne 

Definitie  

De oppervlakte groenvoedergewassen op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

G9.1010 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * blijvend bos met herplantplicht 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bomenaanplant met een blijvend karakter, waarop een herplantingsplicht in het kader van de 

Boswet rust. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1011 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * snelgroeiend hout * bos zonder herplantplicht 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht in het kader van de 

Boswet rust. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1012 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * snelgroeiend hout * bos (set aside regeling) 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht in het kader van de 

Boswet rust. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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G9.1013 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * snelgroeiend hout * bos (sbl-regeling) 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht in het kader van de 

Boswet rust. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1014 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * snelgroeiend hout *woudbomen met korte omlooptijd 

(excl. wilgenhakhout) 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht in het kader van de 

Boswet rust. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1015 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * snelgroeiend hout * wilgenhakhout 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Bomenaanplant met een tijdelijk karakter, waarop geen herplantingsplicht in het kader van de 

Boswet rust. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1030 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * overige gronden * natuurterreinen (incl heide) 
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Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1040 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * overige gronden * sloot, grenzend aan beheerde akkerrand 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1050 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * overige gronden * natuurlijk grasland met hoofdfunctie 

natuur 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.1051 

grondgebruik * niet-cultuurgrond * overige gronden * natuurlijk grasland overwegend 

gebruikt voor landbouwactiviteiten-glb 

Definitie  

De oppervlakte niet-cultuurgrond op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.2020 

grondgebruik * percelen buitenland * België 

Definitie  

De oppervlakte van percelen in het buitenland van een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

G9.2030 

grondgebruik * percelen buitenland * Duitsland 

Definitie  

De oppervlakte van percelen in het buitenland van een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1000 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * eigendom 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1005 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * erfpacht 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1010 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * reguliere pacht >= 6 jaar 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1015 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * reguliere pacht kortlopend < 6 jaar 

Definitie  
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De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1020 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * eenmalige pacht 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1025 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * teeltpacht 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 
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waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1030 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * pacht geringe oppervlakten 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1035 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * natuurpacht 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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GT.1040 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * geliberaliseerde pacht > 6 jaar 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1045 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * pacht * geliberaliseerde pacht <= 6 jaar 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1050 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * overige * in gebruik van een terreinbeherende 

organisatie 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  
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Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1055 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * overige * tijdelijk gebruik (in het kader van 

herinrichting en andere) 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

GT.1090 

grondgebruik * gebruikstitel * open grond * overige * overige exploitatievormen 

Definitie  

De oppervlakte van door een agrarisch bedrijf gebruikte grond, onderverdeeld naar 

gebruikstitel. 

Toelichting bij de definitie  

Voorwaarde voor de opgave van een perceel grond is dat de aanvrager het feitelijke gebruik 

van dit perceel heeft, ofwel dat het gewas voor eigen rekening en risico wordt geteeld. De 

opgave telt dan mee voor de mestwetgeving en de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Het recht 

waarop het gebruik gebaseerd is (eigendom, pachtovereenkomst, grondgebruiksverklaring of 

een mondelinge overeenkomst) wordt opgegeven in de gebruikstitel . 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M1.1005 

mest * gebruik hogere fosfaatgebruiksnorm 

Definitie  

Wil een agrarisch bedrijf gebruik maken van de hogere fosfaatgebruiksnorm? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Ten behoeve van Mestwetgeving 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

M1.1015 

mest * gebruik Handreiking bedrijfs specifieke excretie 

Definitie  

Maakt een agrarisch bedrijf gebruik van de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie? 

Toelichting bij de definitie  

De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie is bestemd voor melkveehouders die af willen 

wijken van de excretieforfaits (wettelijk vastgestelde excretienormen) voor melkvee in het 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. De Handreiking geeft aan welke gegevens de 

melkveehouder moet verzamelen en bijhouden, en hoe met deze gegevens de 

bedrijfsspecifieke excretie berekend kan worden. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1010 

mest * behandeling * composteren 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1020 

mest * behandeling * hygieniseren 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1030 

mest * behandeling * scheiden 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1040 

mest * behandeling * vergisten 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1050 

mest * behandeling * andere manier n.e.g. 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1060 

mest * behandeling * onbekend 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.1090 

mest * behandeling * geen 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 
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M2.2010 

mest * verwerking * digistaat 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.2020 

mest * verwerking * mestkorrels 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.2030 

mest * verwerking * export 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.2040 

mest * verwerking * verbranding 

Definitie  
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Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.2050 

mest * verwerking * andere manier n.e.g. 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.2060 

mest * verwerking * onbekend 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M2.2090 

mest * verwerking * geen 

Definitie  

Behandelt of verwerkt een agrarisch bedrijf mest op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M3.1000 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * gier * binnen de stal * totaal 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1001 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * gier * buiten de stal * totaal 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1002 

mest * opslag * geen van de genoemde opslagvormen 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

geen opslag van drijfmest of gier langer dan 1 maand, of opslag van vaste mest langer dan 1 

week. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M3.1003 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * rundermest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1004 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * varkensmest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1005 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1006 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * totaal 
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Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1007 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * rundermest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgelsagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1008 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * varkensmest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1009 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  
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Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1010 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * rundermest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1011 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * varkensmest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1012 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 
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n.v.t. 

M3.1013 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * totaal 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1014 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * rundermest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1015 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * varkensmest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1016 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1017 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * overige mest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1018 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * binnen de stal * overige mest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1019 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * overige mest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

M3.1020 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * drijfmest * buiten de stal * overige mest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1021 

mest * opslag * opslag drijfmest * buiten de stal * foliebassin 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M3.1022 

mest * opslag * opslag drijfmest * buiten de stal * overige (bv. mestsilo of mestzak) 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 
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M3.1023 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * rundermest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1024 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * rundermest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1025 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * varkensmest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1026 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * varkensmest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 
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Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1027 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1028 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1029 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * rundermest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 
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Codelijst 

n.v.t. 

M3.1030 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * rundermest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1031 

mest * opslag * opslag vaste buiten de stal * afdekking aanwezig * rundermest 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

M3.1032 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * varkensmest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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M3.1033 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * varkensmest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1034 

mest * opslag * opslag vaste buiten de stal * afdekking aanwezig * varkensmest 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

M3.1035 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * pluimveemest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1036 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * pluimveemest 

Definitie  
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Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1037 

mest * opslag * opslag vaste buiten de stal * afdekking aanwezig * pluimveemest 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

M3.1038 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * totaal 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1039 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * totaal 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 
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Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1040 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * gier * binnen de stal * rundergier 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1041 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * gier * binnen de stal * rundergier 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1042 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * gier * buiten de stal * rundergier 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 
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M3.1043 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * gier * buiten de stal * rundergier 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1044 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * overige mest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1045 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * binnen de stal * overige mest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1046 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * overige mest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1047 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * vaste mest * buiten de stal * overige mest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1048 

mest * opslag * opslag vaste buiten de stal * afdekking aanwezig * overige mest 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

M3.1049 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * gier * binnen de stal * overige mest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  
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n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1050 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * gier * binnen de stal * overige mest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1051 

mest * opslag * inhoud opslagcapaciteit * gier * buiten de stal * overige mest 

Definitie  

Het volume van de opslagcapaciteit van een mestsoort 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

M3.1052 

mest * opslag * maanden opslagcapaciteit * gier * buiten de stal * overige mest 

Definitie  

Het aantal maanden waarvoor de opslagcapaciteit van een mestsoort voldoende is 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal maanden dat de mest kan worden opgeslagen, zonder dat de opslag tussentijds wordt 

geleegd. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LSB2018       274 

M3.1053 

mest * opslag * is er opslag voor dierlijke mest aanwezig? 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

M3.1054 

mest * opslag * > 1 maand drijfmest 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M3.1055 

mest * opslag * > 1 week vaste mest 

Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

M3.1056 

mest * opslag * > 1 maand gier 
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Definitie  

De wijze waarop een agrarisch bedrijf mest opslaat 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1000 

producentenorganisaties * coöperatie coforta u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1010 

producentenorganisaties * coöperatie funghi u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1020 

producentenorganisaties * coöperatie kompany u.a. 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1030 

producentenorganisaties * coöperatie koninklijke fruitmasters groep u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1040 

producentenorganisaties * coöperatie nautilus u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1050 

producentenorganisaties * coöperatieve fruitveiling zuid-limburg b.a. 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1060 

producentenorganisaties * coöp. land- en tuinbouwver. zundert en omstreken u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1070 

producentenorganisaties * coöperatieve telersvereniging best of four u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1080 

producentenorganisaties * coöperatieve telersvereniging de schakel u.a. 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1090 

producentenorganisaties * coöperatieve telersvereniging zuidoost-nederland u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1100 

producentenorganisaties * coöperatieve tuinbouwveiling "zaltbommel en omstreken" u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1110 

producentenorganisaties * telerscoöperatie fossa eugeniana u.a. 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1120 

producentenorganisaties * telerscoöperatie van natura u.a. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1130 

producentenorganisaties * buitenlandse erkende producentenorganisatie, namelijk: 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1140 

producentenorganisaties * bedrijfsnaam buitenlands producentenorganisatie 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1150 

producentenorganisaties * geen van bovenstaande producentenorganisaties 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1160 

producentenorganisaties * belgische fruitveiling cvba 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1170 

producentenorganisaties * belorta 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1180 

producentenorganisaties * b.n.d. 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1190 

producentenorganisaties * green farm cvba 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1200 

producentenorganisaties * coöperatie hoogstraten cv 

Definitie  
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Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

P1.1210 

producentenorganisaties * vegras 

Definitie  

Is een agrarisch bedrijf lid van een producentenorganisatie? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening 

in de groente- en fruitsector. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

S1.1062 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * konijnen 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1063 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * nertsen 

Definitie  
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Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1064 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * rundvee 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1065 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * rundvee * waarvan melkvee 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1066 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren *varkens 

Definitie  
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Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1067 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * kippen 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1068 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * eenden 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1069 

huisvesting dieren * gemiddeld aantal dieren * kalkoenen 

Definitie  
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Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

S1.1070 

huisvesting dieren * stalbezetting * gemiddeld aantal dieren JJ-1 * rundvee * waarvan jongvee 

Definitie  

Het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het voorafgaande kalenderjaar op een agrarisch 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

(op een dag kunnen het er X zijn, op een andere Y, en gemiddeld genomen over het hele jaar 

zijn dat er Z….) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

TO.1020 

tuinbouw onder glas * overige activiteiten * herfstteeelt * euphorbia pulcherrima 

Definitie  

De oppervlakte van overige teelten in de tuinbouw onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is herfstteelt en geen reguliere teelt (op peildatum 15 mei) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

TO.1030 

tuinbouw onder glas * overige activiteiten * sorteren, behandelen, verpakken buitenlandse 

paprikas, pepers 

Definitie  

Is er een overige activiteit in een glastuinbouw bedrijf? 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

TO.1040 

tuinbouw onder glas * overige activiteiten * sorteren, behandelen, verpakken buitenlandse 

tomaten 

Definitie  

Is er een overige activiteit in een glastuinbouw bedrijf? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

TO.1050 

tuinbouw onder glas * overige activiteiten * herfstteeelt * chrysant 

Definitie  

De oppervlakte van overige teelten in de tuinbouw onder glas op een agrarisch bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is herfstteelt en geen reguliere teelt (op peildatum 15 mei) 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

WK.1000 

tuinbouw onder glas * warmtekrachtinstallaties * elektrisch vermogen 

Definitie  

Het totale elektrisch vermogen van de wamtekrachtinstallaties op een agrarisch bedrijf, op de 

peildatum (15 mei) 
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Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

ZZ.1008 

tuinbouw onder glas * zijn er glasopstanden in gebruik verwarmd met aardgas en/of warmte 

van derden? 

Definitie  

Zijn er op een agrarisch bedrijf glasopstanden in gebruik verwarmd met aardgas en of warmte 

van derden? 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

De onderstaande waarden hebben als betekenis: Leeg Nee of missing 1 Ja 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


