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Verstedelijking verder toegenomen
De hoeveelheid bebouwd terrein is tussen 1993 en 1996 met 3,5
procent toegenomen. Door deze stijging is in totaal bijna een tiende van
de totale landoppervlakte van Nederland verstedelijkt. De oppervlakte
bos neemt volgens het CBS in dezelfde periode meer toe dan de
oppervlakte bebouwd terrein. Deze ontwikkelingen komen vrijwel
geheel ten laste van de beschikbare groene ruimte van Nederland.

Meer bebouwd terrein

De oppervlakte bebouwd terrein in Nederland is tussen 1993 en 1996
met ruim 100 vierkante kilometer toegenomen. Dit is bijna evenveel als
de bebouwde oppervlakte van Rotterdam. Met deze groei komt het
aandeel van bebouwd terrein op 9,4 procent van de totale
landoppervlakte van Nederland.

In de provincie Zuid-Holland is de toename van bebouwd terrein met 23
vierkante kilometer het grootst. Noord-Brabant heeft in absolute zin het
meeste bebouwd terrein, Flevoland het minste.

Hoeveelheid bos gegroeid

Nederland heeft meer bos dan bebouwd terrein. De oppervlakte bos is
tussen 1993 en 1996 met 125 vierkante kilometer toegenomen.
Hiermee komt het aandeel bos op 9,5 procent van de totale
landoppervlakte van ons land. De ontwikkeling van nieuw bos in
Nederland gaat echter, net als bebouwd terrein, voornamelijk ten koste
van andere groene ruimte.

In de provincies Groningen en Zuid-Holland is de hoeveelheid bos met
een stijging van meer dan eenderde naar verhouding het meest
toegenomen. De toename in Groningen wordt voor een groot gedeelte
verklaard door de gesubsidieerde aanplant van snelgroeiend hout op
landbouwgrond. Gelderland heeft veruit het meeste bos binnen haar
grenzen, Zeeland het minste.

Andere groene ruimte kleiner

Andere groene ruimte is voornamelijk landbouwgrond en natuurlijk
terrein. De hoeveelheid landbouwgrond is tussen 1993 en 1996 met
bijna 250 vierkante kilometer afgenomen. Dit komt overeen met een
gebied groter dan de gemeente Amsterdam. Het oppervlak natuurlijk
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terrein is ruim 30 vierkante kilometer afgenomen. Voor een belangrijk
deel is deze afname toe te schrijven aan de ontwikkeling van nieuw
bos.

Technische toelichting
De Statistiek van het bodemgebruik 1996 is een inventarisatie van de
toestand van het bodemgebruik in Nederland. Eens in de drie à vier jaar
wordt op basis van de Topografische kaart van Nederland
(schaal 1:10 000), stadsplattegronden en digitale luchtfoto’s deze
inventarisatie uitgevoerd. Meer gedetailleerde uitkomsten zijn op
aanvraag beschikbaar.
Onder bebouwd terrein vallen de volgende vormen van bodemgebruik:
woongebied, delfstoffenwinning, bedrijfsterreinen, dienstverlening,
openbare voorzieningen en sociaal-culturele instellingen.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, de heer J.
Visser, tel. (070) 337 41 48. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 5816.

Bodemgebruik in Nederland, 1981-1996 1

1981 1985 1989 1993 1996

km2

Landbouwgrond 24 133 23 974 23 991 23 755 23 508

Bossen 2 955 3 003 3 098 3 108 3 233

Bebouwde grond 2 836 2 950 2 970 3 093 3 201

Verkeer 1 289 1 328 1 306 1 331 1 340

Recreatie 710 782 761 809 827

Natuurlijk terrein 1 560 1 497 1 407 1 409 1 379

Overige gronden 445 387 349 374 385

    w.o. bouwterreinen 326 254 215 237 235

Water 3 376 3 414 5 977 7 148 7 653

Totaal 37 305 37 334 39 858 41 028 41 526
1 Gemeentelijk ingedeeld gebied

Bron: CBS
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Bos en bebouwd terrein, 1981-1996
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