
1. Voorwaarden gebruik

De gebruiker van het gegeneraliseerde digitale bestand ‘Bevol-
kingskernen 2001’ is gehouden aan de volgende rechten en ver-
plichtingen. Het gebruik van de gegeneraliseerde geometrie uit
het bestand is zonder kosten. Bij de gegevensvermelding op basis
van het bestand is bronvermelding verplicht. Bij visualisering van
gegevens met behulp van het bestand ‘Bevolkingskernen 2001’
dient te worden vermeld:
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2. Technische gegevens

Formaat
De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ Shape formaat.
De digitale geometrie wordt weergegeven in meters volgens het
stelsel van Rijksdriehoekmeting.

Generalisatie geometrie
Dit bestand Gen_bev_kern2001 is gegeneraliseerd. Bij het proces
van generalisatie is het aantal punten, waaruit de begrenzing van
de bevolkingskernen is opgebouwd, teruggebracht tot eentwaalfde
van het originele bestand. De vorm van de bevolkingskern is hier-
bij zoveel mogelijk behouden. Het gegeneraliseerde digitale be-
stand van de bevolkingsgrenzen is daarom primair vervaardigd als
hulpmiddel ter visuele ondersteuning van aangekoppelde cijfers.

3. Het begrip bevolkingskern

De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een
vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het
Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkings-
kern sluit aan bij het begrip ‘locality’ dat de Verenigde Naties be-
zigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling.
In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de
praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond
gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in ter-
men van de bebouwing moet voldoen. Die voorwaarden zijn in de
omschrijving van de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, opdat
aan onderscheiden afbakeningspraktijken in de diverse lidstaten
tegemoet kan worden gekomen.

Bij de nadere bepaling van het begrip bevolkingskern is aange-
sloten bij de benaderingswijze van de Verenigde Naties met de
beperking dat het om een morfologisch aaneengesloten gebied
met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar straten-
patroon dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Door de
toevoeging van een herkenbaar stratenpatroon wordt het in ons

land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen,
kanalen en rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het lan-
delijke gebied uitgesloten.

Afbakening in de praktijk
Bij de praktische afbakening van de bevolkingskernen is gebruik
gemaakt van een aantal belangrijke digitale geometrische bestan-
den. Voor de afbakening van het morfologisch aaneengesloten
gebied met een groep woongebouwen waren dat:
a. het Bestand Bodemgebruik (BBG) 2000 van het CBS;
b. het onderdeel huizen (gebouw, bebouwde gebied, groot ge-

bouw en hoogbouw) uit de digitale topografische kaart schaal
1: 10 000 (Top10Vector) van de Topografische Dienst Kadaster;
en

c. het Woningregister van het CBS.

Voor het vaststellen van het al dan niet voorkomen van een
stratenpatroon in het aldus afgebakende morfologisch aaneeng-
esloten gebied is het Nationaal Wegenbestand (NWB) 2001 van de
Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat gebruikt.

Bij de begrenzing van de groep woongebouwen werd een onder-
grens van minstens 25 woningen gehanteerd. Een morfologisch
aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon met
minder dan dit aantal woningen is dan ook niet als bevolkingskern
aangemerkt. Aan de keuze van de ondergrens van 25 woningen
ligt een aanbeveling voor de landelijk gecoördineerde wijk- en
buurtindeling ten grondslag. Deze stelt dat een groep van 25 hui-
zen in het landelijke gebied als een aparte buurt moet worden
onderscheiden.
In zeer uitzonderlijke gevallen is op de aanwezigheid van min-
stens 25 woningen een uitzondering gemaakt. Dit betrof gevallen
waar de ondergrens van 25 woningen net niet werd gehaald,
maar waar het desbetreffende aaneengesloten gebied 50 of meer
inwoners telde. Voor de bepaling van het aantal inwoners is
gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadmini-
stratie persoonsgegevens (GBA) voor 2001.

4. Toelichting bij kerngegevens

Aan de cijfers over de bevolkingskernen ligt het tabellenschema
voor de volkstellingen 2001 van de Europese Unie ten grondslag.
Dat tabellenschema heeft echter alleen betrekking op zoge-
naamde ‘urban areas’, dat wil zeggen op bevolkingskernen met
tweeduizend of meer inwoners. De beperking tot bevolkingsker-
nen met dit inwonertal in het tabellenschema is een gevolg van
een andere aanbeveling van de Verenigde Naties bij het houden
van een volkstelling. Met die andere aanbeveling streven de Ver-
enigde Naties een internationale vergelijkbaarheid na bij het bepa-
len van het aantal inwoners in stedelijke gebieden. Bevolkingsker-
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nen met minder dan tweeduizend inwoners en gebieden met een
verspreide bebouwing worden in die aanbeveling tot het landelijke
gebied gerekend.

In het kader van de Nederlandse virtuele volkstelling is het Euro-
pese tabellenprogramma voor alle bevolkingskernen toegepast.
De desbetreffende cijfers zijn dus ook voor bevolkingskernen met
minder dan tweeduizend inwoners samengesteld.

Algemene beschrijving

Volgnummer [Kernnummer, absoluut]
Willekeurig volgnummer

Naamgeving bevolkingskern [Kernnaam, tekst]
De naam van de woonkern wordt in principe ontleed aan de ana-
loge topografische kaarten, schaal 1: 25 000 volgens de daarop
geldende schrijfwijze. In het geval er sprake is van een grote
woonkern zich over het grondgebied van twee of meer gemeenten
van het jaar 2001 uitstrekt, zal een naamgeving gehanteerd wor-
den samengesteld uit de naam van de grootste gemeente naar
inwonertal, voorafgegaan door het voorvoegsel ‘Groot -’.

Voorbeelden zijn: Groot - Amsterdam, Groot - Rotterdam, Groot -
‘s-Gravenhage, Groot - Utrecht.

Groepering naar provincie [ Provcode, tekst ]
PV20 – Groningen
PV21 – Friesland
PV22 – Drenthe
PV23 – Overijssel
PV24 – Flevoland
PV25 – Gelderland
PV26 – Utrecht
PV27 – Noord-Holland
PV28 – Zuid-Holland
PV29 – Zeeland
PV30 – Noord Brabant
PV31 – Limburg.

Categorisering naar inwonertal [ Bkgrcode, tekst ]
BKGR01 – Kern bevat minder dan 500 inwoners
BKGR02 – Kern bevat        500 tot     1 000 inwoners
BKGR03 – Kern bevat     1 000 tot     2 000 inwoners
BKGR04 – Kern bevat     2 000 tot     5 000 inwoners
BKGR05 – Kern bevat     5 000 tot   10 000 inwoners
BKGR06 – Kern bevat   10 000 tot   20 000 inwoners
BKGR07 – Kern bevat   20 000 tot   50 000 inwoners
BKGR08 – Kern bevat   50 000 tot 100 000 inwoners
BKGR09 – Kern bevat 100 000 tot 200 000 inwoners
BKGR10 – Kern bevat 200 000 tot 500 000 inwoners
BKGR11 – Kern bevat 500 000 inwoners of meer

Huishoudens

Een huishouden bestaat uit één of meer personen die gezamenlijk
op een adres wonen. De indeling naar huishoudengrootte heeft
betrekking op particuliere huishoudens.

Totaal aantal huishoudens [Hhtot, absoluut]
Eenpersoons huishoudens [Hh1pers, absoluut]
Tweepersoons huishoudens [Hh2pers, absoluut]
Driepersoons huishoudens [Hh3pers, absoluut]
Vierpersoons huishoudens [Hh4pers, absoluut]
Vijfpersoons huishoudens [Hh5pers, absoluut]
Zespersoons huishoudens en meer dan zespersoons huishoudens
[Hh6perspl, absoluut]

Aantal inwoners naar type huishouden
– Totaal aantal mannen en vrouwen in huishoudens [Bevtot,

absoluut]
– Personen in particuliere huishoudens [Bevparthh, absoluut]
Een particulier huishouden bestaat uit een verzameling van één of
meer personen die een woonruimte bewonen en zichzelf particu-
lier, dat wil zeggen niet-bedrijfsmatig, voorzien in huisvesting en
dagelijkse levensbehoeften.
– Personen in institutionele huishoudens [Bevinsthh, absoluut]
Een institutioneel huishouden bestaat uit een verzameling van
twee of meer personen die een woonruimte bewonen en daar
bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse
levensbehoeften.

Bij bewoners In institutionele huishoudens gaat het om de be-
woners van instellingen zoals verpleeg-, bejaarden- en kinder-
tehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en ge-
vangenissen, die daar in principe voor langere tijd (zullen)
verblijven.

Indeling inwoners naar nationaliteit

Totaal aantal inwoners in bevolkingskernen [Totnation, absoluut].
Aantal mannen en vrouwen met Nederlandse nationaliteit in 2001
[Totned, absoluut].
Aantal mannen en vrouwen afkomstig uit EU Lidstaten in 2001
[Totandeu, absoluut].
Ten tijde van deze telling bestond de Europese Unie uit 12 lid-
staten.
Aantal mannen en vrouwen niet afkomstig uit landen buiten de EU
lidstaten in 2001. [Totgeeneu, absoluut].

Inwoneraantallen

Aantal inwoners, ingedeeld naar leeftijdsklassen.
Som van aantal mannen en vrouwen

Totaal aantal inwoners, ongeachte leeftijd [Bevtotaal, absoluut]
Aantal inwoners t/m 14 jaar [Bevt0_14, absoluut]
Aantal inwoners van 15 t/m 24 jaar [Bevt15_24, absoluut]
Aantal inwoners van 25 t/m 39 jaar [Bevt25_39, absoluut]
Aantal inwoners van 40 t/m 54 jaar [Bevt40-54, absoluut]
Aantal inwoners van 55 t/m 64 jaar [Bevt55_64, absoluut]
Aantal inwoners van 65 t/m 74 jaar [Bevt65_74, absoluut]
Aantal inwoners van 75 t/m 84 jaar [Bevt75_84, absoluut]
Aantal inwoners van 85 jaar en ouder [Bevt85pl, absoluut]

Aantal mannen, ingedeeld naar leeftijdsklassen
Totaal aantal mannen, ongeacht leeftijd. [Bevmtotaal, absoluut]
Aantal mannen t/m 14 jaar [Bevm0_14, absoluut]
Aantal mannen van 15 t/m 24 jaar [Bevm15_24, absoluut]
Aantal mannen van 25 t/m 39 jaar [Bevm25_39, absoluut]
Aantal mannen van 40 t/m 54 jaar [Bevm40-54, absoluut]
Aantal mannen van 55 t/m 64 jaar [Bevm55_64, absoluut]
Aantal mannen van 65 t/m 74 jaar [Bevm65_74, absoluut]
Aantal mannen van 75 t/m 84 jaar [Bevm75_84, absoluut]
Aantal mannen van 85 jaar en ouder [Bevm85pl, absoluut]

Aantal vrouwen, ingedeeld naar leeftijdsklassen
Totaal aantal vrouwen, ongeacht leeftijd. [Bevvtotaal, absoluut]
Aantal vrouwen t/m 14 jaar [Bevv0_14, absoluut]
Aantal vrouwen van 15 t/m 24 jaar [Bevv15_24, absoluut]
Aantal vrouwen van 25 t/m 39 jaar [Bevv25_39, absoluut]
Aantal vrouwen van 40 t/m 54 jaar [Bevv40-54, absoluut]
Aantal vrouwen van 55 t/m 64 jaar [Bevv55_64, absoluut]
Aantal vrouwen van 65 t/m 74 jaar [Bevv65_74, absoluut]
Aantal vrouwen van 75 t/m 84 jaar [Bevv75_84, absoluut]
Aantal vrouwen van 85 jaar en ouder [Bevv85pl, absoluut]
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Werkzame beroepsbevolking

De werkzame beroepsbevolking volgens definitie ‘International
Labour Organisation’ (ILO) Volgens deze definitie bestaat de wer-
kende beroepsbevolking uit alle mensen in de leeftijd 15–74 jaar.
Het CBS hanteert in haar nationale publicaties een definitie die
hiervan afwijkt. Volgens de CBS-definitie behoren degenen tot de
werkzame beroepsbevolking die 15–64 jaar oud zijn en die ten
minste twaalf uur per week werkzaam zijn.

Aantal werkzamen naar leeftijdsklasse
Totaal aantal werkzamen [Werktotaal, absoluut]
Aantal werkzamen van 15 t/m 24 jaar [Werk15_24, absoluut]
Aantal werkzamen van 25 t/m 39 jaar [Werk25_39, absoluut]
Aantal werkzamen van 40 t/m 54 jaar [Werk40_54, absoluut]
Aantal werkzamen van 55 t/m 64 jaar [Werk55_64, absoluut]
Aantal werkzamen van 65 t/m 74 jaar [Werk65_74, absoluut]

Aantal werkzamen naar bedrijfssectoren volgens NACE
Nomenclature statistique des Activités‚ économiques dans la
Communauté Européenne.

Totaal aantal werkenden volgens NACE groepen A/Q [Werktot-
bed, absoluut].
Totaal aantal werkenden volgens NACE groepen A/B [Werk-
prim, absoluut].
Hoofdgroepen landbouw, jacht, bosbouw en visserij.
Totaal aantal werkenden volgens NACE groepen C/F [Werksec,
absoluut].
Hoofdgroepen delfstofwinning, industrie, nutsvoorziening, bouw.
Totaal aantal werkenden volgens NACE groepen G/Q [Werktert,
absoluut].
Commerciële en niet-commerciële dienstverlening.

Woningvoorraad

Totaal aantal woningen op 1 januari [Woning, absoluut]
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit
bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor perma-
nente bewoning door één particulier huishouden. Om als woning
geclassificeerd te worden moet het aan vier criteria voldoen:
1. Het tot bewoning bestemde gebouw dient zodanig te zijn

gebouwd of verbouwd dat het voor particuliere bewoning
geschikt is;

2. Het tot bewoning bestemde gebouw dient te zijn voorzien van
een eigen toegangsdeur die hetzij direct vanaf de openbare
weg, hetzij via een gemeenschappelijke ruimte (zoals portiek,
galerij, trappenhuis of corridor) toegang biedt tot de woon-
ruimte;

3. Het tot bewoning bestemde gebouw dient tenminste 14 m2 aan
verblijfsruimte te bevatten. De verblijfsruimte wordt tussen de
muren gemeten en is de in de woning gelegen ruimte, bestemd
voor het verblijven van mensen, zoals keuken, woonkamer(s),
slaapkamer(s), werk- en hobbykamer(s) e.d. Niet tot de ver-
blijfsruimte behoren de verkeersruimte, toiletruimte, badruimte,
bergruimte of technische ruimte.

4. Het tot bewoning bestemde gebouw dient te beschikken over
een toilet en over een keukeninrichting die is bestemd voor
bereiding van complete maaltijden.

Een specifieke groep woningen wordt gevormd door de zoge-
naamde bedrijfswoningen, die volgens de bouw zowel bestemd
zijn voor bewoning door een particulier huishouden als voor de
uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf. Er zijn twee soor-
ten bedrijfswoningen, de boerderij of tuinderswoning en de woning
met winkel en/of werkplaats.
Criteria 2 en 4 voor woningen zijn aangepast aan enkele spe-
cifieke eigenschappen van bedrijfswoningen. Naast de bouw-
technische criteria kan er ook sprake zijn van een juridisch cri-
terium.

De woningvoorraadcijfers zijn gebaseerd op de Volks- annex
woningtelling van 28 februari 1971 en een tussentijdse enquête bij
de gemeenten per ultimo 1975 en de daarna door de gemeenten
aan het CBS gemelde mutaties. De voorraadcijfers zijn met in-
gang van 1992 gebaseerd op de administratieve woningtelling
met peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het
CBS gemelde mutaties.

Totaal aantal wooneenheden per 1 januari [Wooneenhei, absoluut]
Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd
gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is
bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishou-
den en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op
woningen, met uitzondering van het volgende criterium: het tot
bewoning bestemde gebouw dient te beschikken over een toilet
en over een keukeninrichting die is bestemd voor de bereiding van
complete maaltijden.

Ter compensatie hiervoor dient het gebouw waarin de wooneen-
heid is gelegen, te beschikken over een (gemeenschappelijk) toi-
let en/of over een (gemeenschappelijk) keukeninrichting die is
bestemd voor de bereiding van complete maaltijden.
Het gebouw waarin de wooneenheid gelegen is, is gebouwd of
verbouwd met bestemming ‘bewoning door meerdere particuliere
huishoudens’. Tot 1992 waren hierin ook de wooneenheden gele-
gen in bejaardenhuizen e.d. opgenomen. Vanaf 1992 zijn eenhe-
den hierin niet meer opgenomen maar zijn deze opgenomen in de
capaciteit bijzondere woongebouwen.

De voorraadcijfers zijn gebaseerd op de inventarisatie per 1-1-1984
en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.
De voorraadcijfers zijn met ingang van 1992 gebaseerd op de
administratieve woningtelling met peildatum 1-1-1992 en de daar-
na door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.

Totaal aantal recreatiewoningen per 1 januari [Recreatiew, ab-
soluut]
Een recreatiewoning voldoet aan alle criteria die gelden voor
woningen, maar niet noodzakelijk aan criterium 3, vanwege het
feit dat een recreatiewoning niet geschikt hoeft te zijn voor bewo-
ning gedurende het gehele jaar. Daarnaast geldt dat de woning of
voor vakantiedoeleinden is bestemd of gelegen is op een officieel
voor recreatie aangewezen terrein.

De recreatiewoningvoorraadcijfers zijn beschikbaar vanaf 1 janu-
ari 1992.
Ze zijn gebaseerd op de uitkomsten van de administratieve
woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de daarna door de
gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.

Geometrische lokalisering en bodemgebruik

Zwaartepunt bevolking: X-coördinaat [X_coordina, meter]
X-coördinaat van het zwaartepunt van de bevolking binnen een
bevolkingskern, weergegeven in meters volgens het Rijksdrie-
hoekstelsel. De coördinaat kan zich buiten de omgrenzing van de
bevolkingskern bevinden.

Zwaartepunt bevolking: Y-coördinaat [Y_coordina, meter]
Y-coördinaat van het zwaartepunt van de bevolking binnen een
bevolkingskern, weergegeven in meters volgens het Rijksdrie-
hoekstelsel. De coördinaat kan zich buiten de omgrenzing van de
bevolkingskern bevinden.

Oppervlakteverdeling land en water
Oppervlakte cijfers naar gebruiksindeling zijn ontleend uit het
Bestand Bodemgebruik 2000 van het CBS.
Totale oppervlakte land en water van de bevolkingskernen.
[BBGtot, ha]
Som van oppervlakte land en water. BBG-codes 10 t/m 83.
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Oppervlakte water [BBG70-83, ha]
Bestaat uit de BBG-codes 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82 en 83.
Oppervlakte binnen- en buitenwater voorzover gelegen binnen
bevolkingskernen.
Binnen en buitenwater is onderscheiden uit het

Oppervlakte land totaal [BBGland, ha]
Oppervlakte land voorzover gelegen binnen bevolkingskernen.

Oppervlakte woongebied [BBG20, ha]
Bestaat uit de BBG-code 20. Tot het woongebied worden gere-
kend:
– terrein met bestemming wonen;
– primaire voorzieningen als (buurt)winkels, scholen voor kleu-

ter- en basisonderwijs;
– bijkantoren van o.a. banken;
– groenvoorziening kleiner dan 1 hectare;
– straten en parkeerplaatsen;
– erven, tuinen;
– trapveldjes en speelplaatsen;
– woonwagenkamp (exclusief wrakkenopslagplaatsen > 0,1 ha).
Wanneer woonwijken in bos zijn gelegen, wordt het gehele terrein
als woongebied aangemerkt indien er van een stratenpatroon
sprake is.

Oppervlakte werkgebied bedrijfsterrein [BBG24, ha]
Bestaat uit de BBG-code 24. Tot bedrijfsterrein wordt gerekend:
– fabrieksterrein;
– haventerrein;
– veilingterrein;
– tentoonstellingsterrein;
– veemarkt (al dan niet overdekt);
– groothandelscomplex;
– terrein met banken en verzekeringsmaatschappijen e.d.;
– bijbehorend opslagterrein en parkeergelegenheid;
– garage (incl. parkeergarage),
– garage van busmaatschappij;
– kantoorgebouw;
– bijbehorende parkeerterreinen.

Niet tot deze categorie behoren inliggende braakliggende en/of
niet bouwrijpe bedrijfsterreinen.

Oppervlakte werkgebied overig terrein [BBG21_23, ha]
Bestaat uit de BBG-codes 21, 22 en 23. Tot overig terrein wordt
gerekend:
– winkelcentrum, veelal gelegen in en/of aan voetgangersgebied

(ook al wordt daarboven gewoond);
– goederenmarkt;
– terrein met bedrijven in de horecasector;
– bijbehorende parkeerterreinen
– ministerie;
– gemeentehuis (stadskantoor), kantoor openbare werken enz.;
– grenskantoor (douane enz.);
– provinciehuis;
– politiebureau, brandweerkazerne, rechtbank, gevangenis;
– nutsbedrijf (gas, water, elektriciteit, stadsverwarming en cen-

trale antenne-inrichtingen) incl. het daarbij behorende terrein;
– waterzuiveringsinstallatie en vuilverbrandingsinstallatie, als-

mede de opslagplaatsen;
– opslagterrein ten behoeve van Rijk, Provincie en Gemeente,

m.u.v. opslagterrein voor het onderhoud van wegen;
– militair object, zoals munitiedepot, kazerne, mobilisatiecom-

plex, radarpost en schietbaan;
– fort (voormalig)
– bijbehorende parkeerterreinen en bos- of heesterstroken .
– onderwijsinstelling voor het voortgezet en hoger onderwijs;
– internaat;
– conferentieoord;
– ziekenhuis, sanatorium, verpleeghuis, psychiatrisch zieken-

huis, inrichting voor zwakzinnigen e.d.;

– kerk, klooster, museum (ook voor het publiek toegankelijke
kastelen), exclusief openluchtmuseum;

– schouwburg, bioscoop, concert- en congresgebouw;
– cultureel centrum;
– wijkgebouw, verenigingsgebouw, jeugdsociëteit;
– sociale werkplaats;
– bijbehorende parkeerplaatsen, tuinen en bos- of heesterstro-

ken.

Oppervlakte infrastructuur [BBG10_11, ha]
Bestaat uit de BBG-codes 10 en 11
Tot infrastructuur wordt gerekend:
– spoorweg, tot de voet van de spoordijk, bij een ingesneden

baan inclusief de taluds;
– doodlopend zijspoor naar bedrijfsterrein;
– rangeerterrein;
– spoorwegemplacement inclusief stationsgebouwen en bijbe-

horende parkeerterreinen.
Niet tot spoorweg wordt gerekend:
– smalspoor, dit wordt gerekend tot de aangrenzende vorm van

grondgebruik.

Tot hoofdweg wordt gerekend:
– wegen die volgens de TOP10Vector specificatie de functie van

vervoersader hebben (aaneensluitingen van de TOP10Vector-
codes: 200, 208, 210, 220, 230, 234, 240, 244, 250, 280, 287,
290, 300, 310, 314, 320, 324, 330, 334);

– groen in aansluitingen van wegen en binnen klaverbladen;
– parkeerplaats;
– busstation;
– benzinestation;
– opslagplaats van o.a. Rijks- en Provinciale Waterstaat voor

onderhoud.
Niet tot de hoofdweg wordt gerekend:
– ingesloten groen groter dan 1 ha in gebruik als landbouwgrond

of bos;
– ingesloten water groter dan 1 ha;
– hoofdweg in aanbouw.

Oppervlakte bouwterrein [BBG34, ha]
Bestaat uit de BBG-code 34
Tot bouwterrein wordt gerekend:
– terrein waarop wordt of zal worden gebouwd;
– braakliggende grond in bedrijfsterrein.

Oppervlakte recreatieterrein en begraafplaatsen [BBG40_43, ha]
Bestaat uit de BBG-codes 32, 40, 41, 42 en 43.
Tot recreatieterrein wordt gerekend:
– terrein voor het publiek opengesteld bestaande uit gazons,

speel- en ligweiden, paden, bossages, bloemperken, heester-
beplanting en waterpartijen.

– groenstroken
– terrein voor veldsport incl. draf- en rensport, golfterrein;
– zwembad, (kunst)ijsbaan;
– sporthal en manege;
– permanente motorcrossbaan (ook provisorisch ingericht);
– bijbehorende tribunes, parkeerterreinen en bos- of heesterstro-

ken;
– bos voor zover gelegen in het sportterrein.
– in complexen gelegen volkstuinen;
– veelal langgerekte complexen pal langs de spoorwegen;
– schooltuinen;
– bijbehorende parkeerterreinen en bos- of heesterstroken.
– dagcamping;
– dierentuin en safaripark;
– sprookjestuin;
– pretpark;
– openluchtmuseum;
– jachthavens excl. het water, maar inclusief terrein voor aan-

verwante bedrijvigheid, met een minimale oppervlakte van
0,1 ha;

– bijbehorende parkeerterreinen en bos- of heesterstroken.
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De volgende terreinen worden eveneens tot deze categorie gere-
kend als ze geen deel uitmaken van park en plantsoen:
– speeltuinen;
– picknickplaatsen;
– hertenkampen;
– kinderboerderijen;
– midgetgolfterreinen;
– speelweiden.

Tot begraafplaats wordt gerekend.
– terrein voor het begraven van mensen of dieren
– crematorium
– bijbehorende gebouwen, parken, tuinen, parkeerterrein en bos-

en heesterstroken.

Oppervlakte overig terrein [BBGoverig, ha ]
Bestaat uit de BBG-codes 12, 30, 31, 33, 35, 44, 50, 51, 60, 61 en
62. Dit zijn overige functionele gebieden die als gevolg van de
afbakening van de bevolkingskern hier onderdeel van uitmaken.

Hoofdgroep Semi-bebouwd:
– stortplaats
– wrakkenopslagplaats
– delfstofwinplaats
– semi verhard overig terrein

Hoofdgroep Verkeer
– Vliegvelden

Hoofdgroep Recreatie
– Verblijfsrecreatie

Hoofdgroep Landbouw
– glastuinbouw
– overige agrarisch gebruik

Hoofdgroep Bos & Natuur
– bos
– droog natuurlijk terrein
– nat natuurlijk terrein

5. Verdere informatie

Achtergrondinformatie aangaande de volkstellingen kunt u raad-
plegen op de CBS-website: www.cbs.nl, selecteer Thema’s >
Dossiers > Volkstellingen > Publicaties.
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