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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De laatste halve eeuw is het oppervlak agrarisch gebied en het oppervlak natuur afgenomen, terwijl
de hoeveelheid bos en vooral bebouwd gebied is toegenomen.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Areaal natuur stabiliseert
Vanaf 1900 neemt het oppervlak natuurlijk terrein voortdurend af. Deze afname is de laatste jaren
tot stilstand gekomen. De hoeveelheid bos is daarentegen in de eerste helft van de twintigste eeuw
ongeveer gelijk gebleven en in de tweede helft geleidelijk toegenomen. Het agrarische gebied nam
vanaf 1900 tot rond 1950 in omvang toe; vóór 1940 vooral ten gevolge van ontginningen en na 1945
vooral door de inpoldering van de Zuiderzee. De afname van het agrarische gebied na de jaren vijftig
is vooral veroorzaakt door toenemend grondgebruik voor woongebieden, industrie en infrastructuur.
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Relevante informatie

Methodiek harmonisatie Bestand Bodemgebruik en Top10Vector [4]
Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector [5]

Technische toelichting
Naam van het gegeven
Bodemgebruik vanaf 1900

Omschrijving
Arealen bodem gebruik vanaf 1900 in 4 hoofdgroepen

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
De reeks heeft alleen betrekking op gemeentelijk ingedeelde gronden. In de jaren 1949/1950 en
1957/1958 kan de grote toename van gemeentelijk ingedeelde gronden van invloed zijn geweest op
het areaal natuurlijk terrein. In de reeks zijn enkele trendbreuken aanwezig die verband kunnen
houden met wijzigingen in de classificatie en/of in de meetmethode. Zulke wijzigingen hebben in
1949/1950, 1976/1977,1989/1993 en 1996/2000 plaatsgevonden.Het bebouwd gebied is
samengesteld uit woongebieden en industrieterreinen uit de statistiek bodemgebruik. Het jaar 1946
is gekozen in plaats van 1945 vanwege zeer afwijkende cijfers in 1945. Natuur omvat hier alleen de
natte en droge natuurlijke terreinen. Agrarisch land dat als natuurgebied beheerd wordt, zoals
bloemrijke hooilanden, schraallanden en dergelijke, vallen onder de categorie agrarisch gebied.
Vanaf het jaar 2000 is een andere methodiek gevolgd, die gebaseerd is op de digitale topografische
kaart. Voor 1996 zijn zowel cijfers beschikbaar volgende de oude en de nieuwe methode, met behulp
hiervan zijn de cijfers van 1900-1996 gecorrigeerd. Het aandeel bebouwd uit 1900 is overgenomen
uit de publicatie van Knol et al. (2004).

Basistabel
Zie tabel in Statline (CBS)

Geografisch verdeling
Nederland
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Andere variabelen
geen

Verschijningsfrequentie
vierjaarlijks

Achtergrondliteratuur
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Opmerking
geen

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels
gewaarborgd.
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