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Blijvend graslandkaart 

Om het doen van een juiste opgave  te ondersteunen heeft RVO.nl een kaartlaag gemaakt van 

blijvend grasland. Deze kaartlaag is voor een belangrijk deel gebaseerd op de geconstateerde 

percelen uit de Gecombineerde opgaven. Niet alleen van het laatste jaar, maar ook van de 5 jaren 

daarvoor. Omdat de opgave geldt op de peildatum (15 mei) gebruikt RVO.nl 2 opgaves om een jaar 

vast te kunnen stellen, en dus 6 opgaven om 5 jaar te bepalen. 

Bij het doen van een opgave wordt door de landbouwer verklaard of een perceel blijvend grasland is 

of niet. Door de opgaven van de voorgaande jaren ook te gebruiken, komt RVO.nl tot de conclusie 

blijvend grasland of bouwland. 

In de volgende tabel ziet u de conclusies die zijn afgeleid uit een reeks opgaven. 

Jaar 

  

Perceel 

1 

Perceel 

2 

Perceel 

3 

Perceel  

4 

Perceel 

5 

Perceel 

6 

Perceel 

7 

Perceel 

8 

2009 265 266 265 265 265 2301 265 Leeg 

2010 265 266 266 265 265 2301 265 Leeg 

2011 265 266 Akker Leeg Leeg 2301 265 Leeg 

2012 265 266 266 Leeg Leeg 3718 265 Leeg 

2013 265 266 265 Leeg Leeg 3718 265 Leeg 

2014 265 266 265 266 265 3718 Leeg 265 

2015 
Blijvend 

Grasland 

Blijvend 

Grasland 
Bouwland Bouwland 

Blijvend 

Grasland 

Blijvend 

Grasland 
Leeg 

Blijvend 

Grasland 

 

Toelichting gewascodes: 

265: Blijvend grasland 

266: Tijdelijk grasland 

2301: Natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw 

3718: Natuurlijk grasland 

Let op: gewascode 2301, ‘natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw' is de gewascode die vanaf 

2012 is opgevolgd door 3718 ‘natuurlijk grasland'. De tabel laat zien dat de conclusie anders kan zijn 

dan wat wordt opgegeven. 

Perceel 1 
Een perceel grasland wordt als blijvend grasland gezien als deze tenminste vijf jaar niet in de 

vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Hier hebben we 6 achtereenvolgende opgaves voor 

nodig. Bij de 6e opgave is ook gras opgegeven (en door RVO.nl geconstateerd). Dat betekent dat het 

blijvend grasland is. De gewascode 265 (blijvend grasland) is dan ook de juiste gewascode.  
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Perceel 2 
Een perceel grasland wordt als blijvend grasland gezien als deze tenminste vijf jaar niet in de 

vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Hier hebben we 6 achtereenvolgende opgaves voor 

nodig. Bij de 6e opgave is ook gras opgegeven (en door RVO.nl geconstateerd). Dat betekent dat het 

blijvend grasland is. De gewascode 266 (tijdelijk grasland) is dan onjuist. 

Perceel 3 
Hier is het omgekeerde aan de hand als bij perceel 2. Daar wordt een perceel als blijvend grasland 

opgegeven, maar wordt het wel als bouwland gezien vanwege het akkergewas in 2011. 

Perceel 4 
De opgave van tijdelijk grasland wordt geaccepteerd. Er is geen akkergewas gevonden in de reeks, 

maar omdat er ontbrekende opgaven zijn, is het goed mogelijk dat er in deze reeks een akkergewas is 

geweest. Wanneer er ontbrekende waarden zijn volgen we de opgave van de relatie, tenzij er 

gegevens aanwezig zijn die het tegenspreken. 

Perceel 5 
De opgave van blijvend grasland wordt geaccepteerd. Er zijn ontbrekende opgaven. RVO.nl gaat er 

vanuit dat er in die jaren gras stond. Wanneer er ontbrekende waarden zijn, volgen we de opgave van 

de relatie, tenzij er gegevens aanwezig zijn die het tegenspreken. 

Perceel 6 
Een perceel grasland wordt als blijvend grasland gezien als deze tenminste vijf jaar niet in de 

vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Hier hebben we 6 achtereenvolgende opgaves voor 

nodig. Bij de 6e opgave is ook gras opgegeven (en door RVO.nl geconstateerd). In dit geval als 

natuurlijk grasland. Dit wordt tot blijvend grasland gerekend. Conclusie is dan ook dat dit perceel 

blijvend grasland is. Het perceel is juist opgegeven. 

Perceel 7 
Een ontbrekende opgave in 2014 leidt tot het ontbreken van een conclusie. Dit  perceel wordt dan 

ook niet getoond. 

Perceel 8 
Dit is vergelijkbaar met de situatie bij perceel 5. Wanneer er ontbrekende waarden zijn, volgen we de 

opgave van de relatie, tenzij er gegevens aanwezig zijn die het tegenspreken. 

Welke gewascodes tellen mee als grasland? 
De volgende gewascodes tellen mee als grasland in de afgelopen jaren: 

Gewascode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Blijvend grasland x x x x x x 

Tijdelijk grasland x x x x x x 

Natuurlijk grasland       x x x 

Natuurlijk grasland x x x       
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hoofdfunctie landbouw 

Natuurlijk grasland 

beperkt landbouw 
x x x       

Faunaranden grasland       x x x 

Faunaranden x x x       

  

De volgende gewascodes tellen in 2015 mee als grasland: 

Gewas                 
Gewascode 

2015 

Blijvend grasland 265 

Tijdelijk grasland 266 

Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw 331 

Rand, grenzend aan blijvend grasland of 

een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras 
333 

Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk 

bestaand uit blijvend gras 
334 

Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, 

hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras 
370 

Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk 

bestaand uit tijdelijk gras 
372 

 

 
 

 


