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1) Doel webinar

2) Aanleiding project 
Landschapselementen

3) Data & kwaliteit

4) Ervaringen pilot

5) Uitvoering, afspraken

Inhoud
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1. Collega bronhouders informeren over de 
vastgestelde kwaliteitsverbeteringen

2. Toelichten van het belang van RVO en de 
daaruit voortkomende processtappen.

3. Start inventarisatie voor het zelf 
uitvoeren van de kwaliteitsverbeteringen 
of dit aan RVO laten

Doel webinar
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› In 2017 zorgen diverse media dat 
landschapselementen op de agenda 
komen.

Aanleiding Landschapselementen
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› In 2017 zorgen diverse media dat 
landschapselementen op de agenda 
komen.

› In 2018 schrijven partijen uit de sector 
een brief aan de minister om 
landschap in de hectarevergoeding op 
te nemen

Aanleiding Landschapselementen
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› In 2017 zorgen diverse media dat 
landschapselementen op de agenda 
komen.

› In 2018 schrijven partijen uit de sector 
een brief aan de minister om 
landschap in de hectarevergoeding op 
te nemen

› In 2019 wordt brede steun gevonden 
in tweede kamer voor onderzoek naar 
bescherming en subsidiering 
landschap.

Aanleiding Landschapselementen

6



› Landschap wordt subsidiabel in het 
GLB23-27!

Aanleiding Landschapselementen
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› In 2020 vraagt LNV aan RVO de 
mogelijkheden voor het registreren 
van landschap. RVO start haar 
onderzoek, doet marktverkenning en 
werkt een aanpak uit.

Aanleiding Landschapselementen
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› In 2020 vraagt LNV aan RVO de 
mogelijkheden voor het registreren 
van landschap. RVO start haar 
onderzoek, doet marktverkenning en 
werkt een aanpak uit.

› In 2021 wordt de aanpak vastgesteld 
en de opdracht om het agrarische 
landschap op het niveau van water, 
hout en overig te registreren. 

Aanleiding Landschapselementen
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Aanleiding landschapselementen

Object Fysiek voorkomen Type landschapselement

Begroeid terreindeel loofbos, gemengd bos, naaldbos, 
struiken, houtwal

grasland overig, 
groenvoorziening, 

Hout

Overig

Waterdeel Water
Waterloop Water
Watervlakte Water
Ondersteunend waterdeel oever, slootkant Water



Aanleiding landschapselementen

Land dekkend, met grensbuffer om 
landbouwpercelen

A. Landschapselementen die deels binnen een 
grensbuffer van 5m liggen worden geregistreerd 
in de referentielaag

B. Bedrijven krijgen de mogelijkheid additionele 
elementen op te geven die aansluiten op 
geregistreerde elementen  

5m

BA



› Juli 2021 start de aanschaf van een 
bomenbestand incl. ondergroei en 
wordt de opdracht voor een 
poelenbestand uitgezet.

› Oktober 2021 komen de eerste 
analyse resultaten beschikbaar tussen 
de remote sensing bronnen en de BGT

› November 2021 delen inzichten 
analyse resultaten met BO

Aanleiding Landschapselementen
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Afstemming bronbeheer
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November 
2021

besluit in kwaliteitsverbetering, passend in BGT

Verzoek voor pilot met bronhouders

Januari 
2022

Vaststellen aanpak pilot met bronhouders

Februari 
2022

Uitvoeren pilot

Evaluatie en advies

RVO openstelling aanbesteding BGT werkzaamheden

Maart 2022 Start rondgangen

Website communicatie

April 2022 Rondgangen

Webinar

Inventarisatie gewenste uitvoering

Mei 2022 Opleveren werkvoorraad

Start werkzaamheden

Augustus 
2022

Evaluatie voortgang

September 
2022

Afronden werkzaamheden

Oktober 2022 Deelname meldingen landschap in het GLB

› BGT werkzaamheden worden 
georganiseerd in afstemming met OOB, 
BO en deelnemende bronhouders.



2. Opbouw referentielaag
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BGT object Referentieobject

Begroeid terreindeel <> = hout

Begroeid terreindeel Loofbos <> = hout

Begroeid terreindeel Loofbos Griend en hakhout = hout

Begroeid terreindeel Gemengd bos = hout

Begroeid terreindeel Naaldbos = hout

Begroeid terreindeel struiken = hout

Begroeid terreindeel houtwal = hout

Begroeid terreindeel Groenvoorziening Bosplantsoen = hout

Begroeid terreindeel Groenvoorziening heesters = hout

Vegetatieobject Haag = hout

Begroeid terreindeel Rietland = water

Waterdeel <> = water

waterloop <> = water

Waterdeel waterloop rivier = water

Waterdeel waterloop sloot = water

Waterdeel waterloop kanaal = water

Waterdeel waterloop beek = water

Waterdeel waterloop bron = water

Waterdeel waterloop = water

Waterdeel watervlakte meer, plas, ven, vijver = water

Waterdeel watervlakte greppel, droge sloot = water

Waterdeel watervlakte = water

Ondersteunend waterdeel oever, slootkant = water

Begroeid terreindeel Groenvoorziening <> = overig

Begroeid terreindeel Groenvoorziening bodembedekkers = overig

Begroeid terreindeel Groenvoorziening gras- en kruidachtigen = overig

Begroeid terreindeel Groenvoorziening planten = overig

Begroeid terreindeel Groenvoorziening struikrozen = overig

Begroeid terreindeel Grasland overig = overig



2. Kwaliteit
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2. Hoe komen we tot de data?
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2. Categorie 1: hout op overig gedetecteerd
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2. Categorie 1: hout op overig gedetecteerd
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2. Categorie 2: geen bomen op hout gedetecteerd
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2. Categorie 3: poelen gedetecteerd op niet-water in BGT
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2. Categorie 3: poelen gedetecteerd op niet-water in BGT
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› Doel: advies in aanpak gevraagd:

› Impact op BOR onderzocht

› Werkinstructies: Hoe karteren we wat?  

› Ervaringscijfers: kwaliteit KI’s, 
verwerkingssnelheid en planning

3. Pilot
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› Ervaringscijfers Barneveld: 178 objecten.

› Impact BOR: 5 foutvlakken op BOR. 
Blij met de aanpassing -> BOR was fout!

› Kwaliteit KI’s: 97% van de vlakken is 
verwerkt. 4 vlakken lagen op een 
recreatieterrein.

› Verwerkingssnelheid: gemiddeld 8 per 
uur

› Verhouding geometrie aanpassen / 
omcoderen 80:20 

3. Pilot
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4. Uitvoering
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› Kwaliteitsverbeteringen komen voort uit:

1. Hout op overige elementen

2. Poelen niet aanwezig in BGT

3. Geen hout op hout elementen

› Hout op overige elementen en de poelen zijn voorbereid.

› De kwaliteitsverbeteringen van geen hout op hout elementen is in afrondende fase

› Verder inzicht gekregen op aantallen per bronhouder:

A. > 400 : 6 bronhouders 

B. 200 – 400: 50 bronhouders

C. 0 – 200: 300 bronhouders



4. Uitvoering
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› Verschil met actualisatie BGT & BGT check.

› Grensgeoriënteerd – objectgeoriënteerd

› Zuivere, herleidbare input

› Dus: losstaand project, niet dezelfde vraag!



4. Uitvoering
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› Twee opties: 

1. Bronhouder voert de werkzaamheden     
zelf uit. (geen onderaanbesteding 
gewenst)

2. Bronhouder laat het door RVO uitvoeren.



4. Uitvoering
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1. Bronhouder voert de werkzaamheden 
zelf uit.

Voordelen: inzicht in buitengebied, 
zie voorbeeld Barneveld.

Gemeente is gebiedskenner, beste 
inschatting ter plekke.

Alles in eigen hand: controle.

Financiële compensatie per aan te passen 
object. Richtprijs Europese Aanbesteding 
was 10,- per object.

Deadline verwerking: 1 oktober 2022.



4. Uitvoering
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1. Bronhouder voert de werkzaamheden 
zelf uit. 

Aanlevering data: via een WFS. 

Via een filter op bronhouderscode worden 
de juiste foutvlakken zichtbaar. 

Aan elk foutvlak hangt de foutcode (hout 
gedetecteerd op overig, poel gedetecteerd 
bv)



4. Uitvoering
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1. Bronhouder voert de werkzaamheden 
zelf uit. 

RVO maakt intern een gegevensspecialist 
BGT vrij voor operationele assistentie 
rondom de verwerking van de objecten.

Contactgegevens: bgtleveringen@rvo.nl 



4. Uitvoering
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2. Bronhouder laat het aan RVO

Voordeel: geen werk, geen 
inkooptraject.

Verwerking door 4 marktpartijen. 

Eis aanbesteding: contact opnemen met 
elke bronhouder voor verwerking, samen 
afspraken maken over levermoment aan LV. 



Tot slot: 

Deelnamevraag: 

Dag voor verzending deelnameverzoek door 
RVO, stuurt de SVB-BGT een mail hierover.

Staat open van 20 april tot 20 mei. 

Komt een herinnering! 

Indien niet ingevuld, gaat RVO uit van optie 
2!

4. Uitvoering
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