
 

Potentiele data voor de HortiCube, versie 4 

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de HortiCube. Onderstaande lijst is een aanzet tot data 

content die via de te ontwikkelen HortiCube opgevraagd kan worden met standaardclassificaties en in 

een uniform interface voor toepassingen. Vragen, opmerkingen en aanvullingen kunt U opsturen aan 

tim.verwaart@wur.nl.  

Open beschikbare data 

 COMEXT internationale handelsdata EU landen (detailniveau CN) 

 COMTRADE internationale handel wereldwijd (detailniveau HS) 

 Landbouwtelling bedrijfsstructuur en arealen (NL) 

 BRP: Basisregistratie percelen open grondsteelten (NL) 

 NVWA eisen en dekkingen voor export naar derde landen volgens CLIENT 

 LEI BIN (Resultaten en duurzaamheidsgegevens van een NL steekproef tuinbouwbedrijven) 

 EU FADN (RICA; als LEI BIN maar minder detail) 

 CBS Statline data 

 Data beschikbaar op Agrimatie 

 Eurostat structuurenquete 

 Specifieke Eurostat data over tuinbouwstructuur en tuinbouwproducten 

 FAO arealen en productiestatistieken 

 Data uit en/of voor MIT (nader te bepalen) 

 Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen 

 EMM: Berichten uit nieuwsmedia geselecteerd voor specifieke topics 

 Voedselveiligheidsincidenten uit RASFF  

 Meteorologische datasets KNMI en WMO 

 Opec Basket Price (monthly & annual) 

 Eurostat Euro/ECU exchange rates – monthly data & annual data 

 Demografie en economie per land uit World Bank, UN Statistics, OECD Factbook, UNESCO 

(bevolkingsopbouw, urbanisatie, opleiding, huishoudenssamenstelling, % allochtoon, GDP/BBP, 

werkgelegenheid, inkomen, consumptie, consumentenvertrouwen, inflatie) 

Beperkt open data (alleen voor leden) 

 WAPA productie, oogstraming en voorraad van appels en peren, exportlanden wereldwijd 

 KCB exportstatistieken GroentenFruit Huis via MIT 

 AIPH statistical yearbook 

Social Mediadata via de HortiRadar 

 Top 10 groenten en fruit, per dag/week/kwartaal/jaar 

 Top 10 bloemen en planten, per dag/week/kwartaal/jaar 

 Thema’s gedetecteerd voor de selecties van groenten en fruit en bloemen en planten   

 Berichtensets geselecteerd op specifieke keywords 

 Thema’s gedetecteerd op specifieke keywords 

Internationaal 

 Lokale statistische bronnen over productie, consumptie, handel, voorraden 

Mogelijkheden voor gebruik van nu niet opengestelde overheidsdata (vereist overleg met overheid en 

belanghebbenden om gebruiksdoelen en voorwaarden af te spreken): 

 Importaangiften uit CLIENT/import 

 Phytosanitaire controleresultaten van NVWA 

 Exportcertificeringen uit CLIENT/export 

Bedrijfsleven (beperkingen op toegankelijkheid nader af te spreken met gegevensleveranciers en andere 

belanghebbenden): 

 Eigen data, openbaar beschikbaar 

 Eigen data, alleen toegankelijk voor leden 

 

mailto:tim.verwaart@wur.nl
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
http://comtrade.un.org/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/landbouwtelling
https://data.overheid.nl/data/dataset/basisregistratie-gewaspercelen-brp
https://www.clientexport.nl/open-data/
http://www.agrimatie.nl/Data.aspx
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
http://statline.cbs.nl/Statweb/
http://www.agrimatie.nl/Data.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.fao.org/economic/ess/en/
https://www3.lei.wur.nl/MarketIntelligenceAGF
http://www.ctgb.nl/toelatingen
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff
https://data.knmi.nl/about
http://public.wmo.int/en
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/exchange-rates
http://data.worldbank.org/
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
http://www.oecd.org/publications/oecd-factbook-18147364.htm
http://data.uis.unesco.org/
http://www.wapa-association.org/
http://aiph.org/statistical-yearbook/

