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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zesweeks literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Algemeen Verbond van 

Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN). Vanuit deze organisatie was behoefte aan een korte 

literatuurstudie in het kader van planologische beslissingen in stedelijk gebied die vaak nadelig uitvallen 

voor hobbytuinparken. Om in de toekomst een betere beleidsmatige afweging tussen economische en niet-

economische belangen te kunnen maken, wil het AVVN een methode beschikbaar hebben om de 

natuurlijke waarde van hobbytuinparken te bepalen. Uiteindelijk is dit literatuuronderzoek bedoeld om 

een antwoord te kunnen geven op de vraag of er een methode ontwikkeld kan worden waarmee de 

natuurlijke waarde van hobbytuinparken wordt aangeduid zodat een beter onderbouwde keuze kan 

worden gemaakt bij de afweging van de diverse belangen in de planvorming rondom deze parken. 

Voor de begeleiding vanuit de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht wil ik graag Manon Vaal 

bedanken. Verder bedank ik Francis Flohr en Wim Hoentjen van het AVVN voor de samenwerking en 

Boudewijn Beltman van de Leerstoelgroep Landschapsecologie voor zijn kritische begeleiding. 

 

Harald Raaijmakers 

Oktober 2004 

 

5 



 

 



 

 
 

 

 

Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobbytuinparken worden regelmatig in hun voortbestaan bedreigd door planologische 

ontwikkelingen in de nabije omgeving. De planologische ontwikkelingen in het nadeel van hobbytuinen 

(en andere groengebieden) worden vaak goedgekeurd door overheden. Om bij toekomstige planologische 

projecten een betere beleidsmatige afweging tussen economische en niet-economische belangen te 

kunnen maken, wil het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen, het AVVN, een methode 

beschikbaar hebben om de natuurlijke waarde van hobbytuinparken te bepalen. In het kader van de 

bovengenoemde probleemstelling en de wens van het AVVN, heeft een zesweeks literatuuronderzoek 

plaatsgevonden ter verkenning van instrumentaria voor natuurwaardering van hobbytuinparken.  

Veel onderzoek is gedaan naar de waardering van natuur sinds in de jaren ‘70 het maatschappelijk 

bewustzijn van de negatieve uitwerking van verstedelijking en infrastructuur op de natuurlijke omgeving 

groeide.  Talloze methoden zijn ontwikkeld om tot een uitdrukking van natuurwaarde te komen. 

Afhankelijk van de visie op natuur zijn deze natuurwaarderingsmethoden op te splitsen in twee 

hoofdstromen: de sociaal-economische natuurwaarde en de ecologische natuurwaarde.  

De kwaliteitscriteria voor natuurwaardering vinden hun oorsprong in een antropocentrische of 

ecocentrische benadering van natuur. Bij sociaal-economische natuurwaarden gaat het om de belangen en 

welvaart van de mens (antropocentrisch) en ontlenen natuurwaarderingsmethoden hun criteria aan de 

functies van de natuur voor de mens. De criteria voor ecologische natuurwaarden zijn gestoeld op de 

intrinsieke waarde van de natuur (ecocentrisch). De ecologische natuurwaarderingsmethoden ontlenen hun 

criteria aan fysieke abiotische en biotische eenheden.  

De sociaal-economische waardering van natuur in zijn algemeenheid en stadsnatuur in het 

bijzonder kan worden uitgedrukt in geld. In dit onderzoek worden een aantal van zulke 

waarderingsmethoden toegelicht. De contingent waarderingsmethode geeft weer wat mensen bereid zijn 

te betalen voor groenvoorzieningen, waarbij alle natuurfuncties betrokken worden. Deze methode wordt 

geschikt bevonden voor de sociaal-economische waardering van hobbytuinparken. 

Bij ecologische natuurwaardering is het soortbegrip nog altijd de belangrijkste eenheid. In dit 

onderzoek worden een tiental waarderingsmethoden, welke gebruik maken van biologische data, 

toegelicht. Drie methoden geven samen een redelijk compleet beeld van de ecologische waarde van 

hobbytuinparken:  
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• De ecologische kapitaalindex (EKI), waarderingsmethode op ecosysteemniveau, gebaseerd op het 

product van de omvang van een gebied (kwantiteit) en kwaliteit ervan;  

• De soortgroeptrendindex (STI), het voorkomen van afzonderlijke soorten behorende tot een 

specifieke soortgroep aan de hand van een vast vergelijkingsjaar;  

• De rode-lijstindicator (RLI), bepaalt de zeldzaamheid van soorten en beschrijft de mate waarin een 

hele soortgroep zich richting uitsterven beweegt. 

 

Bovengenoemde natuurwaarderingsmethoden lijken geschikt om toe te passen op 

hobbytuinparken. In de protocollen van deze waarderingsmethoden zullen wellicht aanpassingen gemaakt 

moeten worden om tot operationele instrumenten te komen. De combinatie van de sociaal-economische en 

de ecologische waarderingsmethoden kan een redelijk compleet beeld geven van de totale natuurlijke 

waarde van hobbytuinparken. 
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Allotment parks, a number of hobby gardens considered as one entity, are situated in close vicinity 

of villages and towns. The continuation of dutch allotment parks is often endangered by town and country 

planning in their near surroundings. The negative planning developments concerning allotment parks are 

often approved by the local authorities from the perspective of economic growth by other activities. To 

make a more sustainable policy decision in future projects concerning both economical and non-economical 

interests, the Dutch national organization for allotment parks (AVVN) is interested in a method to 

determine the natural value of allotment parks. A short literature study was carried out at the Science Shop 

for Biology, Utrecht University, to explore the existing instruments for nature valuation. 

A lot of research has been done on the valuation of nature since social awareness grew about the 

negative effects of urbanisation and infrastucture on the natural environment. Numerous methods are 

developed to express the value of nature. Depending on different visions, these nature valuation methods 

can be separated into two main streams: the social economic value of nature and the ecological value of 

nature. 

The quality criteria for nature valuation find their origin in an antropocentric and ecocentric 

approach of nature. The social economical value of nature is about human interests and welfare 

(antropocentric) and its nature valuation methods are based on the functions of nature for human beings. 

Ecological values of nature are based on the intrinsic value of an organism (ecocentric). The ecological 

nature valuation methods are based on criteria from physical, abiotical and biotical entities, but their 

ranking is man-made. 

The social economic values of nature in general and urban nature in particular can be expressed in 

money. In this report severalof these  valuation methods are commented. The contingent valuation method 

reflects the willingness to pay for greeness supplies, moreover all functions that nature can serve are 

involved in this method. This method is expected to be suitable for the social economic valuation of 

allotment parks. 

For ecological nature valuation methods, single species are the most important entity. In this report 

ten valuation methods which use biological data are commented. The combination of three of those 

methods will give a rather complete ecological valuation of allotment parks. These methods are:  

• the ecological capital index is a valuation method on ecosystem level, based on the scope and 

quality of a certain  area;  
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• The species group trend index is the quantity of separated species belonging to a specific group of 

species, compared to a determined year;  

• The red list indicator determines the rareness of species and describes the extinction rate of a 

species group. 

 The nature valuation methods mentioned above are considered to be suitable to apply to 

allotment parks. Within the protocols of these different valuation methods some adaptations may have to 

be carried out to come to fully operational instruments for the natural valuation of allotment parks. The 

combination of social economic and ecological valuation of nature may give a rather complete perspective 

on the overall natural value of allotment parks. 
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H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 stadsnatuur 

 

Stadsnatuur is essentieel voor rust, ruimte en recreatie en is daarmee van invloed op de 

volksgezondheid [de Vries et al., 2000]. Verschillende studies tonen bovendien aan dat stedelijk groen 

belangrijk is voor de economie, en een regulerende functie heeft op het stedelijk klimaat. Daarnaast 

vervult stadsnatuur ook een ecologische rol bij de verplaatsing van dieren, insecten en zaden van en naar 

het buitengebied. In het recente verleden is echter, mede door het beleid voor de compacte stad, veel 

groen uit de stad verdwenen. Vanuit een gunstig economisch perspectief heeft stedelijk groen in de vorm 

van parken, plantsoenen en sportvelden vaak moeten wijken voor bebouwing. Huidig beleid werkt echter 

toe naar een evenwicht in de verhouding tussen bebouwd en groengebied [LNV, 2002]. Veel gemeenten 

beschikken over bestaande groene gebieden die aan deze balans kunnen bijdragen: de hobbytuinparken. 

Hobbytuinparken kunnen de nodige ruimte, rust en gezondheid aan mensen in de stad geven. Bovendien 

kunnen de parken ook fungeren als groene schakels naar het buitengebied.  

 

 

1.2 AVVN 

 

Arbeiders met tuinen rond kleine gemeenten en op het platteland verenigden zich aan het eind 

van de vorige eeuw. Het verenigen van tuinders toen, was het begin van de huidige volkstuin- of 

amateurtuincomplexen. Het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN) is de 

enige landelijke organisatie op dit gebied. Zij spreekt van ‘hobbytuin’ , vandaar dat in dit rapport de term 

‘hobbytuinparken’ wordt gebruikt. Het AVVN behartigt de belangen van aangesloten 

hobbytuinverenigingen. Daarnaast is het AVVN voor de rijksoverheid en het parlement, de 

vertegenwoordiger van alle hobbytuinders. Door middel van advisering en begeleiding van het AVVN 

vergroten zij de natuurlijke inrichting, beheer en onderhoud van hobbytuinparken. Onder het Nationaal 

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren groeit bij hobbytuinders het besef van relaties die er zijn tussen al het 

levende en het levenloze in hun natuurlijke omgeving. Daarbij dragen beheerders en tuinders zelf bij aan 

een ecologisch verantwoorde plaats van hobbytuinparken in hun natuurlijke omgeving. Op Europees 

niveau is het AVVN verenigd bij het ‘Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux’. De 
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‘Office’ is gevestigd in Luxemburg en behartigt de belangen van 3 miljoen hobbytuinders in de Europese 

Unie.  

 

 

1.3 hobbytuinparken 

 

In Nederland zijn circa 770 hobbytuinparken waarvan er op dit moment 215 geregistreerd zijn bij 

het AVVN. Het totale grondgebruik van hobbytuinen is circa 4.000 ha [CBS, 2000]. Daarbij worden echter 

ook losse tuinen geteld, zoals losse stukjes grond langs het spoor, bij boeren of tijdelijke restgrond van een 

gemeente. Deze beschouwt het AVVN niet als hobbytuinparken omdat ze niet via een vereniging zijn 

georganiseerd en er geen gemeenschappelijke activiteiten ten aanzien van beheer en onderhoud 

plaatsvinden. Het AVVN gaat er vanuit dat ongeveer 1.000 ha volkstuingrond tot de niet-georganiseerde 

categorie behoord en ongeveer 3.000 ha door verenigingen worden beheerd. De gemiddelde oppervlakte 

van hobbytuinparken is geschat op 3-4 ha, waarbij de kleinste bij AVVN geregistreerde tuin 0,3 ha is, en de 

grootste 23 ha De verdeling van private grond en openbare grond in de parken is gemiddeld 75% 

om  25%. De grote parken hebben doorgaans ook een groter percentage openbare grond [Flohr, pers 

comm].   

De structuur van hobbytuinverenigingen bestaat over het algemeen uit de verenigingsorganen 

zoals de ledenvergadering, het bestuur en commissies. De ledenvergadering stelt de reglementen vast. Als 

het om een ingrijpende verandering van beheer gaat (bijvoorbeeld naar een meer natuurvriendelijke wijze) 

dan wordt dat doorgaans ook door een ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur werkt aan de hand van 

die reglementen het beleid vervolgens uit en ziet toe op de uitvoering. De uitvoering is in handen van een 

tuin-, verfraaiings- of natuurlijk tuinieren commissie. Deze commissie organiseert zogenoemde 

werkbeurten voor leden. Alle leden zijn dan verplicht jaarlijks een aantal uren algemeen werk verrichten in 

de openbare delen van het tuinenpark. Het dagelijks onderhoud is bij veel verenigingen in eigen beheer en 

voor enkele bij de grondeigenaar (bijvoorbeeld een gemeente). Verenigingen voeren de meeste 

werkzaamheden uit met vrijwilligers, soms wordt een hovenier of aannemer ingeschakeld. 

 

 

1.4 probleemstelling van het onderzoek 

 
Hobbytuinparken worden regelmatig in hun voortbestaan bedreigd door planologische 

ontwikkelingen in de nabije omgeving. De planologische ontwikkelingen in het nadeel van hobbytuinen 

(en andere groengebieden) worden vaak goedgekeurd door overheden vanuit een gunstig economisch 

perspectief. Om bij toekomstige planologische projecten een betere beleidsmatige afweging tussen 

economische en niet-economische belangen te kunnen maken, wil het AVVN een methode beschikbaar 

hebben om de natuurlijke waarde van hobbytuinparken te bepalen. In het kader van de bovengenoemde 

probleemstelling heeft de AVVN de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht benaderd. 

Onder begeleiding van de Leerstoelgroep Landschapsecologie is een zesweeks literatuuronderzoek 

uitgevoerd ter verkenning van instrumentaria voor natuurwaardering van hobbytuinparken. Om tot een 

gestructureerd overzicht van mogelijke natuurwaarderingsmethoden te komen, is uitgegaan van de 

volgende hoofdvraag en deelvragen. 
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Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag: 

• Kan er een methode ontwikkeld worden waarmee de natuurlijke waarde van hobbytuinparken 

wordt aangeduid zodat een beter onderbouwde keuze kan worden gemaakt bij de afweging van 

de diverse belangen in de planvorming rondom deze parken? 

 

Deelvragen: 

• Wat is er in de literatuur bekend over natuurwaardering van groengebieden en hobbytuinparken 

in het bijzonder? 

• Welke kwaliteitscriteria liggen aan natuurwaardering ten grondslag? 

• Welke theoretische concepten zijn bekend voor het ontwikkelen, verwerken en monitoren van 

deze kwaliteitscriteria? 

• Zijn bestaande methoden (theoretische concepten) bruikbaar dan wel om te vormen tot 

instrument om de ecologische (natuurlijke) waarde van hobbytuinparken te bepalen? 
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H o o f d s t u k  2  
 

 

 

Beleidskader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 inleiding 

 

Hobbytuinparken vallen onder het beleid van twee ministeries. De directe verantwoordelijkheid 

voor amateurtuinieren valt onder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Beleid, voorwaarden en financiering worden bepaald door de directie Groene Ruimte en Recreatie. Het 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft geen directe 

verantwoordelijkheid voor amateurtuinieren. Indirect zijn er verschillende regelingen, plannen en 

wetonderdelen van toepassing op amateurtuinieren [Vroklage, 1995].  

De structuur van de groene ruimte en ruimtelijke ordening valt nu nog onder het beleid van LNV 

en VROM. In overeenstemming met het hoofdlijnenakkoord van het kabinet (“de ruimtelijke bijdrage aan 

een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land”) werkt de regering nu 

aan de Nota Ruimte. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. De nu 

geldende beleidsvoornemens die hieraan ten grondslag liggen zijn het tweede Structuurschema Groene 

Ruimte (SGR2), de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ en de vierde Nota Ruimtelijke Ordening 

Extra (VINEX). Bij evaluatie en beoordeling van deze beleidsvoornemens worden instrumenten voor het 

ondersteunen van besluitvormingsprocessen gebruikt. In het kader van de groene ruimte moeten hierbij 

vaak de waarden van natuur en milieu worden afgewogen tegen andere waarden [Bos, 2003]. Dit 

hoofdstuk beschrijft verschillende beleidsvoornemens in bovengenoemde nota’s, die van toepassing 

kunnen zijn op hobbytuinparken. Verder wordt beschreven hoe beide ministeries tot een indeling van 

natuurwaarden komen op grond van hun beleid met bijbehorende ondersteunings- en evaluatie-

instrumenten.  

 

 

2.2 ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit 

 

2.2.1 Structuurschema Groene Ruimte twee 

In het Structuurschema Groene Ruimte twee (SGR2) staat hoe het kabinet het landelijk gebied wil 

behouden, herstellen en ontwikkelen. Daarbij wordt vooruitgekeken tot het jaar 2018. Beschreven staan de 

eisen die worden gesteld aan een groene ruimte die kwaliteit heeft en mooi is om te beleven [LNV, 2002].   
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Het kabinet wil o.a.: 

• Rood en groen in balans: In en om de steden meer groen aanleggen en investeren in de kwaliteit 

van het bestaande groen, zodat dit aansluit op de nieuwe wensen die de bewoners hebben. 

• Kwaliteit van landschap waarborgen: De verscheidenheid en de kwaliteit van het landschap 

behouden en versterken, waarbij er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen die hieraan bijdragen. 

• De ecologische hoofdstructuur versterken, en de milieuomstandigheden in en rond dit netwerk 

verbeteren. 

 

De boven genoemde belangrijkste punten uit de SRG2 worden hier onder uitvoeriger behandeld: 

 

rood en groen in balans  

Meer groen in en om de stad betekent in de eerste plaats het herstel van de balans tussen ‘rood’ 

(verstedelijking) en ‘groen’ (groen gebieden). Niet alleen wat betreft de oppervlakte, maar ook de kwaliteit 

en de toegankelijkheid. Op dit punt wordt naar een stabiel evenwicht gezocht. Daar waar stedelijke 

woonmilieus worden ontwikkeld of veranderd mag dit niet leiden tot een vermindering van de 

hoeveelheid en kwaliteit van het groen. Uiterlijk vanaf 2010 geldt: geen verdere verstedelijking zonder de 

aanleg van voldoende en recreatief aantrekkelijk groen. Dat betekent dat de ontwikkeling van rood en 

groen vanaf dan gelijk opgaan. 

 

landschapskwaliteit 

Het kabinet wil de kenmerken en daarmee de kwaliteit van het landelijk gebied beschermen en 

versterken. Het kabinet gaat uit van een landschap dat voortdurend in ontwikkeling is. Het combineren 

met ontwikkelingen in het landelijk gebied is van belang. Uitgangspunt is daarbij dat iedere activiteit 

kwaliteit aan het landschap toevoegt. Niet alleen in de waardevolle gebieden, maar zeker ook in minder 

aantrekkelijke gebieden. Dit is de essentie van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Hoofddoel 

van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie is om het landelijk gebied aantrekkelijk te maken voor 

iedereen. Dit betekent behoud en ontwikkeling van identiteit, verscheidenheid en beleving van het 

landschap. Het landschap is voldoende functioneel ingericht voor de gebruiksfuncties in het landelijk 

gebied. 

 

ecologische hoofdstructuur  

Samen met provincies en andere partijen werkt het kabinet aan de realisatie van de Ecologische 

hoofdstructuur (EHS): een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door de verbindingen tussen de 

natuurgebieden hebben flora en fauna betere ontwikkelings- en overlevingskansen. De realisatie van de 

EHS vordert, er komen steeds meer stukken natuur bij, maar als samenhangend netwerk is de EHS nog niet 

klaar. Bovendien zijn de milieuomstandigheden in de omgeving van natuurgebieden nog lang niet 

optimaal. Waar in het verleden de nadruk lag op de verwerving en inrichting van de EHS (de kwantiteit), 

legt het SGR2 de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit. Het gaat om de bescherming van de 

natuurgebieden, het verbeteren van de milieurandvoorwaarden en het verbeteren van de samenhang. 

Het Ministerie van LNV wil de ruimtelijke samenhang tussen het groen in de stad en het 

buitengebied verbeteren door structuur aan te brengen. Een samenhangende groenstructuur acht het 

ministerie essentieel voor de waarde van het groen voor recreatie, natuur en beleving. In steden kunnen 

van oudsher aanwezige groene elementen zoals sportvelden, volkstuinen, stadsparken, grachten, singels en 

wallen worden versterkt tot een samenhangende groene ketting. De uitbreiding van de ecologische 
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hoofdstructuur, schept kansen voor een goede verbinding met de stedelijke groenstructuur [ten Wolde en 

Wichman, 1999].   

 

2.2.2 nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’   

Met 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (NBL21) wordt bedoeld dat natuur moet aansluiten 

bij de wensen van mensen. Natuur moet goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn, en tegelijkertijd 

door mensen beschermd, beheerd, bewerkt en ontwikkeld worden. Naast aandacht voor ecologie en 

soortenrijkdom komt de bijdrage van natuur aan het menselijk welzijn nadrukkelijker aan de orde. Om dit 

landelijk natuurbeleid te ondersteunen en evalueren heeft de Directie Natuur van het Ministerie van LNV in 

samenwerking met het Natuurplanbureau een methode ontwikkeld. In deze methode om beleidsdoelen te 

toetsen wordt natuur vanuit vier optieken benaderd, waarin tien graadmeters worden omschreven (Figuur 

2.1).  

Een graadmeter is een kengetal dat inzicht geeft in de toestand van de natuur, in een trend of in 

maatschappelijke aspecten die samenhangen met milieu- en natuurbeleid [ten Brink et al., 2000]. De 

graadmeters horende bij de behouds- en gebruiksoptiek (Figuur 2.1) sluiten aan bij de in paragraaf 2.2.1 

beschreven eisen die worden gesteld aan de groene ruimte. Voor dit rapport wordt voornamelijk de 

gebruiksoptiek en behoudsoptiek nader bekeken.  
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aadmeters voor beleidsevaluatie, Uit: ten Brink et al.,  2000.   

ksoptiek gaat om de benutting van de natuur voor visserij, houtproductie, 

ductie, klimaatsregulering, landbouw, waterwinning en recreatie. Waardering vindt 

et directe of indirecte nut van de natuur voor de mens door levering van diensten of 

uitgedrukt in geld. In dit rapport de sociaal-economische natuurwaarde genoemd.  
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De graadmeter ‘bijzondere natuur’ geeft inzicht in de toestand en trends van de ecologische 

hoofdstructuur. De graadmeter ‘natuur van stad en land’ geeft inzicht in de balans tussen rood en 

groen. De graadmeter ‘landschap’ draagt bij aan een kengetal van de landschapskwaliteit. 

• De behoudsoptiek refereert aan het behoud van de rijkdom van soorten en ecosystemen binnen 

en buiten natuurgebieden vanwege hun intrinsieke waarde (flora- en faunawet). Hieraan heeft 

Nederland zich ook in internationaal verband verplicht (Biodiversiteitsverdrag, Vogel- en 

Habitatrichtlijn). Waardering wordt uitgedrukt in fysieke biologische termen: soortenrijkdom, 

aantal per soort, zeldzaamheid, natuurlijkheid/compleetheid. In dit rapport de zogenaamde 

ecologische natuurwaarde genoemd.  

De graadmeter ‘beleving’ belicht maatschappelijke aspecten in de landschapskwaliteit. De 

graadmeter ‘duurzaam gebruik van ecosystemen’ is een kengetal voor de uitvoer van alle drie beschreven 

eisen die worden gesteld aan de groene ruimte. 

 

 

2.3 ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 

De vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) gaat uit van 800.000 nieuwbouw woningen 

voor het jaar 2010. Dit heeft geleidt tot strijd om de schaarse ruimte in het stedelijk gebied, waarbij 

groenvoorzieningen zoals hobbytuinen onder grote druk komen te staan. Grond is een, in economische zin, 

schaars goed dat op verschillende manieren kan worden aangewend. Deze manieren zijn globaal gezegd: 

• productieruimte ten behoeve van de economische ontwikkeling; 

• leefruimte van mensen; 

• strategische voorraad van natuur en landschap. 

De overheid voert beleid ten aanzien van elk van deze drie aspecten. De daarbij behorende 

beleidsdoelstellingen kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden gerealiseerd, omdat ontwikkelingen in 

het ene aspect, bijvoorbeeld de bedrijvigheid, gevolgen zullen hebben voor de andere aspecten, te weten 

de leefruimte van de mensen en natuur en landschap [Bos, 2003]. Bij de vormgeving van het beleid ten 

aanzien de ruimtelijke ordening zal het gaan om een afweging van verschillende alternatieven. 

Voorbeelden van keuzevraagstukken zijn: wel of geen nieuw vliegveld, het vraagstuk om een traditionele 

aanwending van de ruimte (landbouw) al of niet te verruilen voor natuurontwikkeling, en moet stedelijk 

groen wel of niet wijken voor economisch interessante projecten. Genoemde voorbeelden laten zien dat de 

belangen van economie en natuur in besluitvorming vaak tegenover elkaar staan. Een implicatie van de 

gerichtheid op dit soort keuzevraagstukken is dat het gaat om het tegen elkaar afzetten van voor- en 

nadelen. Bij evaluatie- en beoordelingsinstrumenten voor het ondersteunen van besluitvormingsprocessen 

moeten functies van natuur en milieu worden afgewogen tegen andere functies [Bos, 2003]. De vraag is 

echter: hoe wegen we de functies tegen elkaar af?  

Functies worden gebaseerd op waarden. De waardering van economische belangen wordt 

uitgedrukt in monetaire termen. Economen berekenen bijvoorbeeld het aantal banen en de economische 

spin-off van de geplande economische activiteiten. De waardering van natuur laat zich echter lastiger in 

één concrete eenheid uitdrukken. Ruwweg zijn er twee hoofdstromen te onderscheiden in de bepaling van 

natuurwaarden [ten Brink et al., 2000]: 

• Sociaal-economische natuurwaarde: Natuurwaarde in monetaire of niet-monetaire termen. 

• Ecologische natuurwaarde: Natuurwaarde in fysieke abiotische en/of biotische termen. 
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2.4 conclusie 

 

Hobbytuinparken vallen onder het beleid van zowel LNV als VROM. Het huidig beleid staat 

beschreven in Structuurschema Groene Ruimte, de nota ‘Natuur voor de mens, de mens voor natuur’ en de 

‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra’. Bij evaluatie en beoordeling van dit beleid worden instrumenten 

voor het ondersteunen van besluitvormingsprocessen gebruikt, hierbij worden de waarden van natuur en 

milieu afgewogen tegen andere waarden. In de beleidsvoering op het gebied van ruimte en natuur komen 

beide ministeries uit op overeenkomstige hoofdstromen voor het waarderen van natuur: sociaal-

economische natuurwaardering en ecologische natuurwaardering. In het volgende hoofdstuk wordt 

uitvoerig ingegaan op beide hoofdstromen van natuurwaardering evenals de verschillende functies die 

vanuit beide hoofdstromen zijn toe te kennen aan natuur. 
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H o o f d s t u k  3  
 

 

 

Waardering van natuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 inleiding 

 

Waardering van de natuur in zijn algemeenheid en stadsnatuur in het bijzonder komt voort uit een 

visie op de natuur. Vanuit een natuurvisie wordt de natuur een groot aantal functies toegekend die men 

kan onderverdelen in de twee hoofdstromen van natuurwaardering: sociaal-economisch en ecologisch. Dit 

hoofdstuk beschrijft bestaande natuurvisies die hebben geleid tot verschillende functies die de mens aan 

natuur toeschrijft . Een Natuurvisie bestaat uit een grondhouding met een natuurbeeld en een aanvullend 

mensbeeld ten opzichte van het natuurbeeld. Daarnaast bestaat een grondhouding uit een opvatting over 

wat men moreel gezien mag doen met natuur. De mens-natuurrelatie staat centraal. Een grondhouding is 

sterk afhankelijk van de tijd en ruimte. In vroeger tijden gold vaak “een mens als heerser-beeld”, met 

natuur als onuitputtelijk bron. Als gevolg van de veranderende stand van techniek, wetenschap en 

veranderende functies die natuur kreeg voor de mens, is de grondhouding anders geworden. 

Tegenwoordig is ‘verantwoordelijkheid voor de natuur’ de grote hoofdstroom. Er zijn verschillende 

indelingen te geven aan grondhoudingen, die in de literatuur worden verdeeld tussen en 

antropocentrische (inkomen en welvaart voor de mens staan centraal) en ecocentrische (intriensieke 

waarde van de natuur staat centraal). In Figuur 3.1 wordt de meest gehanteerde indeling schematisch 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhe s

Figuur 3.1 

De schaalverdelin

ecocentrische hou

 

 

    Antropocentrisch     Ecocentrisch 

 

 

erser               Rentmeester                Partner               participant               Natuurmysticu
g van grondhoudingen lopend van een zeer antropocentrische houding naar een zeer 

ding. Ingedeeld naar de grondhoudingen van  de Groot [1999]. 
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Onderdeel van de grondhouding is het natuurbeeld van de mens. Bij natuurbeelden gaat het om 

betekenissen die men koppelt aan natuur. Een concrete natuurvorm (zoals bos, heide of stuifzand) kan 

verschillende betekenissen krijgen. De definitie van natuur hangt af van deze beelden. Een natuurbeeld 

geeft weer wat natuur is, welke natuur we mooi en als ideaal zien en op welke manier we met die natuur 

om moeten gaan. Langers et al. [2002] beschouwen natuurbeelden als “een netwerk van min of meer 

duurzame betekenissen die iemand aan natuur heeft gekoppeld”. Dit netwerk kan bepalen hoe iemand 

naar de natuur kijkt, waar men op let bij het waarnemen van natuur (cognitief), wat men vindt van de 

wijze waarop de mens zich met betrekking tot de natuur dient te gedragen (normatief) en wat men 

waardeert aan de natuur, bijvoorbeeld wat men mooi vindt en wat niet (expressief). 

 

 

3.2 de visies op natuur 

 

De natuurvisie betreft een handelingsperspectief aan de hand van een bepaalde grondhouding en 

een bepaald natuurbeeld dat iemand heeft. Een natuurvisie geeft een overzicht van wat de relatie mens – 

natuur is, dus hoe de mens moet en mag omgaan met de natuur, wat voor natuur mensen onderscheiden, 

waarom men natuur belangrijk vindt en welke natuur dan op een bepaalde wijze beschermd moet worden. 

Sinds het begin van de twintigste eeuw signaleren we drie stromingen in natuurvisies [Dekker, 1987]: 

• Een zo functioneel mogelijke natuur. 

• Een geheel zelfregulerende natuur. 

• Technologische ontwikkeling mits deze mens- en milieuvriendelijk is. 

Hieruit zijn vijf basisvisies af te leiden, die in alle organisaties en door alle beleid heen een rol blijven spelen 

[’t Hart, 1994]: 

 

klassieke visie 

De visie is ecocentrisch en vond vooral aan het begin van de twintigste eeuw veel aanhang. 

Belangrijke criteria zijn zeldzaamheid, kenmerkendheid en diversiteit. Men tracht gebieden te kopen en te 

isoleren om ze te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Een groot deel van de reservaten en oude 

cultuurlandschappen werden op basis van deze visie beheerd en beschermd.  

 

natuurontwikkelingsvisie 

Ook deze visie is ecocentrisch waarbij gebieden met een bepaalde potentie tot natuur ontwikkeld 

worden. Beheer vindt hoogstens initieel plaats. Menselijke invloed is tot het minimum beperkt. Nieuw in 

deze visie is de aandacht voor de processen die een rol spelen bij de vorming van natuur. Men streeft niet 

naar isolatie maar naar een soort netwerk, een ecologische infrastructuur. In de Nota Ruimte komt dit 

netwerkidee naar voren in de ecologische hoofdstructuur (EHS).  

 

functionele natuurvisie 

Deze visie is zowel ecocentrisch als antropocentrisch, en beschouwt mens en natuur als partners  

(zie Figuur 3.1).  Natuur moet zoveel mogelijk worden geïntegreerd in de maatschappij, waarbij 

samenwerking met andere sectoren van groot belang is. Er wordt gestreefd naar harmonisatie van 

belangen, samenhang tussen ‘gebruikersfunctie’ en het ecologische functioneren van het systeem. Hierbij 

zijn twee varianten te onderscheiden: 
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Een marktfunctionele natuurvisie waarbij men uitgaat van de functies die de natuur kan bieden 

voor de markt. De natuur die als gevolg van deze functies ontstaat of behouden blijft, wordt positief 

gewaardeerd. 

Een multifunctionele natuurvisie waarbij men er van uitgaat dat de natuur in potentie alle functies 

moet kunnen vervullen en actueel meerdere functies in zich moet verenigen. Overal moet natuur aanwezig 

zijn en er is een wisselwerking tussen gebruiker en natuur.  

 

ecosofische natuurvisie 

Deze visie is antropocentrisch en sterk idealistisch van aard. Achteruitgang van natuur en milieu is 

een direct gevolg van de maatschappijstructuur. Die moet dus veranderen wil de natuur behouden blijven. 

Men is op zoek naar een sociaal en ecologisch evenwicht. Dit kan alleen bereikt worden met 

kleinschaligheid en duurzaamheid, zonder verspilling. Niet de technologie maar verandering van het 

consumptie- en levenspatroon van de mens zal de natuur en uiteindelijk de mens zelf moeten behoeden 

tegen verdere aantasting. 

 

duurzame technologische visie 

Deze visie is antropocentrisch, en gaat er vanuit dat de technologie er voor kan zorgen dat natuur 

en milieu behouden blijven. Men gaat op zoek naar alternatieven voor bedreigende elementen in natuur 

en milieu middels de technologie. Met het begrip duurzaamheid wordt bedoeld dat de draagkracht van 

ecosystemen bepalend dient te zijn voor het menselijk handelen. Kritische grenzen mogen onder geen 

enkele voorwaarde worden overschreden. Het natuurbeleid zou hier argumenten aan kunnen ontlenen om 

de ecologische speelruimte voor menselijk handelen vast te leggen. 

 

 

3.3 functies van de natuur 

 

3.3.1 antropocentrisch perspectief 

Bij antropocentrische natuurvisies, kunnen we de natuur verschillende functies toekennen. Een 

functie duidt immers op het feit dat de natuur een doel dient en in dit geval is dat de mens. Deze functies 

zijn door van der Laak en Ierland [1988] als volgt uitgewerkt: 

1. Gezondheidsfunctie. De natuur kan middelen voor de gezondheid van de mens verschaffen. De 

gezondheidsfunctie van natuur vinden veel mensen in Nederland de belangrijkste functie [Buijs en 

Volker, 1997]. Op de volgende manieren draagt de natuur bij aan onze gezondheid: Natuur zorgt 

voor een sneller herstel in een ziekenhuis of revalidatiecentrum [Ulrich, 1996]. Natuur draagt bij 

aan een verbeterde concentratie [Tennessen & Cimprich, 1995]. Natuur herstelt en voorkomt stress 

[van der Wulp, 2001]. Natuur draagt bij aan de preventie van gezondheidsklachten [de Vries, et al., 

2000]. Natuur nodigt uit tot bewegen, wat op zich weer goed is voor de gezondheid [Payne et 

al.,1998]. Naast deze gezondheidsfuncties komen uit de natuur vele medicinale planten, wat ook 

kan worden beschouwd als productiefunctie. 

2. Productiefunctie. De mens onttrekt materialen en energie uit de natuur, zoals zuurstof, water, 

voedsel en brandstoffen. De natuur is leverancier van biochemicaliën, huisdieren, planten, en 

biomassa voor bouwmateriaal, compost en mest. 

3. Regulatiefunctie. De natuur reguleert processen in de natuur, zoals afbraakprocessen, het 

klimaat en waterhuishouding. 
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4. Beschermingsfunctie. De natuur beschermt de mens, zoals het geval is bij duinen (beschermen 

de mens tegen water), bossen (beschermen de mens tegen erosie) en de ozonlaag (beschermt de 

mens tegen UV-straling). 

5. Recreatieve functie. In de natuur kan de mens ontspannen ten behoeve van geestelijk en 

lichamelijk welzijn. 

6. Wetenschappelijke functie. De natuur is een bron van kennis voor natuurwetenschappelijke 

toepassingen. Dit wordt ook wel de laboratoriumfunctie genoemd. 

7. Educatieve functie. De natuur wordt gebruikt ten behoeve van opvoeding en onderwijs. 

8. Signaalfunctie. De natuur is een informatiebron voor milieuveranderingen: bijvoorbeeld de 

aantasting van bomen is een maat voor verzuring. 

9. Cultuurhistorische functie. De natuur kan inzicht geven in de ontstaansgeschiedenis van het 

landschap: houtwallen die voorkomen langs oude doorgangspaden. 

10. Esthetische functie. De schoonheid van de natuur. 

 

3.3.2 ecocentrisch perspectief  

Centraal bij ecocentrische natuurvisies is de ‘eigen’ of ‘intrinsieke’ waarde die de natuur wordt 

toegekend. De soorten die voorkomen in een ecosysteem hebben recht op een bestaan, onafhankelijk van 

het ‘nut’ of de ‘waarde’ voor de mens. Bij ecocentrische natuurvisies kunnen we de natuur enkele functies 

toekennen: 

1. Transportfunctie. Transport van onder andere zaden, water en dieren. 

2. Reservoirfunctie. Bepaalde planten en dieren kunnen slechts in speciale milieus overleven, denk 

bijvoorbeeld aan de soortenrijkdom van het tropisch regenwoud. 

3. Regulatiefunctie. De natuur reguleert processen in de natuur, zoals afbraakprocessen, het 

klimaat en waterhuishouding. 

 

 

           Totale waarde van natuur 

 

 

 
 
 

 

Antropocentrisch: welvaart voor de mens. Ecocentrisch: welvaart voor plant en dier. 

-   gezondheid    -   intrinsieke waarde: recht op bestaan 

-   productie: inkomen    -   transport van zaden, water en dieren 

-   regulatie, bescherming, signalering   -   reservoir van soorten 

-   recreatie, informatie    -   regulatie, bescherming 

-   cultuurhistorisch, esthetisch    

 

 

  Sociaal-economische  natuurwaarde       Ecologische natuurwaarde 

Figuur 3.2 

Twee componenten van de totale waarde van natuur: de sociaal-economische en de ecologische 

natuurwaarde, met bijbehorende visie en belangrijkste functies. 

 

 

22 



 

3.4 conclusie 

 

Aan de natuur zijn verschillende functies toe te kennen. De waarde van een functie wordt gemeten 

en uitgedrukt in verschillende maten. Over het algemeen hanteren beleidsmakers, economen, en ecologen 

twee waarden: de sociaal-economische en de ecologische natuurwaarde.  

De sociaal- economische natuurwaarde is een zuiver antropocentrische maat. Hierin is dan in 

principe ook geen ruimte voor waarde van natuur in zichzelf. Voor een intrinsieke waardebepaling is een 

ecocentrische maat nodig [Ruijgrok, 2000]. De totale waarde van natuur in natuurlijk, agrarisch en stedelijk 

gebied, is gebaseerd op de waarden van alle functies die zij vervult. Het lijkt zinvol en gerechtvaardigd om 

voor natuurwaardering altijd twee maten te hanteren: de sociaal-economische en de ecologische 

natuurwaarde (Figuur 3.2). 
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H o o f d s t u k  4  
 

 

 

Sociaal-economische 
natuurwaardering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 inleiding 

 

Nu is vastgesteld met welke visie en met welke functies sociaal-economische natuurwaardering 

wordt onderbouwd, is het zaak om tot methoden van waardering te komen. Beleidsbeoordelingen, die 

worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld de inrichting van de ruimte, kunnen 

worden onderscheiden in een monetaire en niet-monetaire benadering (Figuur 4.1). Tot de niet-monetaire 

benadering behoren overzichtstabelmethoden en discrete multicriteria-analyse. Tot de monetaire be-

nadering behoren kosten-batenanalyse en kosteneffectiviteitanalyse. De sociaal-economische waar-dering 

kan onder zowel de kosten-batenanalyse als multicriteria-analyse vallen. In dit hoofdstuk wordt kort 

ingegaan op beide analyses en de mogelijke waarderingsmethoden die onder de kosten-baten analyse 

vallen. 
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4.2 de niet-monetaire en de monetaire benadering 

 

4.2.1 multicriteria analyse 

Het algemene raamwerk van de niet-monetaire Multicriteria-analyse (MCA) wordt weergegeven 

door figuur 4.2. In een MCA wordt een aantal beleidsalternatieven beoordeeld aan de hand van de score 

op bepaalde criteria. Aan elk criterium wordt een gewicht toegekend, dat het belang van het criterium 

voor de beslisser weergeeft. Vervolgens kan via een rekenmethode het beste alternatief worden 

geselecteerd. Hiervoor zijn veel verschillende technieken beschikbaar, die elk voor- en nadelen hebben. Als 

bij het toelaten van gewichten een maatschappelijk perspectief wordt gehanteerd, geven de gewichten 

bijvoorbeeld de preferenties van groepen uit de bevolking weer voor de verschillende criteria. 
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iguur 4.2 

pbouw van een multicriteria analyse voor een niet-monetaire benadering van sociaal-economische 

atuurwaardering. 

 

.2.2 maatschappelijke Kosten Baten Analyse  

In een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) is een afweging gebaseerd op het onder één 

oemer (geld) brengen van alle kosten en baten voor zover dat mogelijk is. In essentie gaat het in de 

conomische benadering altijd gaat om het tegen elkaar afzetten van voor- en nadelen van verschillende 

eslissingen over aanwendbare goederen en diensten (bijvoorbeeld grond). Hierbij gaat het om de 

eleving van de hoogte van de voor en nadelen van de desbetreffende goederen of diensten. Het 

onetariseren van deze voor- en nadelen, dat wil zeggen het uitdrukken in geldeenheden, is in wezen niet 

eer dan een middel om tot het saldo van kosten en baten te komen. Middels het saldo van sociaal-

conomische kosten en baten kunnen uitspraken gedaan worden over keuze van beleidsalternatieven.  

Indien voor alle goederen en diensten goed werkende markten zouden bestaan, dan zouden de 

arktprijzen informatie geven over de sociaal-economische waarde ervan. Voor sommige goederen, zoals 

atuur en milieu, bestaan geen markten en zijn er dus geen prijzen voorhanden [Bos, 2003]. Daarom zijn er 

erschillende methoden ontwikkeld om de sociaal-economische waarde van milieu en natuur in geld uit te 

rukken. Natuur- en milieuwaarden vormden geen volwaardig onderdeel in Nederlandse MKBA studies 

oor publieke investeringsprojecten (wel op regionaal niveau). Bijvoorbeeld bij het recente besluit van het 

inisterie van LNV om te bezuinigen op natuuraankopen, wordt geen expliciete afweging van kosten en 
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baten gemaakt. Natuur- en milieuwaarderingsstudies worden niet alleen ondernomen om plannen te 

evalueren maar ook om regionaal en nationaal beleid vorm te kunnen geven. 

 

 

4.3 monetaire sociaal-economische natuurwaardering 

 

4.3.1 methodiek monetaire sociaal-economische waardering 

De sociaal-economische natuurwaarde kent een sociale (maatschappelijke) en een economische 

component. Beide dragen bij aan de maatschappelijke welvaart. De economische waarde van een 

natuurgebied is gelijk aan de opbrengsten (concrete kasstromen) die er worden voortgebracht door 

ondernemers (bijvoorbeeld een koffiehuis, restaurant). Bij sociale natuurwaarde moet men denken aan 

functies die de natuur vervult die niet op de markt verhandeld worden omdat het ‘publieke goederen’ zijn. 

De natuur zorgt immers voor het zuiveren van water en lucht (regulatiefunctie) maar ook voor een mooie 

omgeving waar bewoners en recreanten van kunnen genieten. Alle sociaal-economische functies die de 

natuur heeft kunnen dus met behulp van verschillende waarderingstechnieken uitgedrukt worden in geld. 

De economische waarde van natuur en milieu wordt opgebouwd uit een aantal componenten [Pearce en 

Moran, 1994; Ruijgrok, 2000]. Ten eerste is er het onderscheid tussen gebruikswaarde en niet-

gebruikswaarde.  

 

Gebruikswaarde betreft het nut dat individuen aan de huidige interactie met een natuurgebied 

ontlenen en het nut van de consumptie van goederen en diensten die dankzij het bestaan van ecosystemen 

geleverd kunnen worden. De waarden die we hierin onderscheiden zijn direct af te leiden uit de sociaal-

economische functies (Figuur 4.3):  

• Productiewaarde: Graadmeters die de productiewaarde bepalen zijn bijvoorbeeld: hout, schoon 

water of vis, maar ook diensten zoals mogelijkheden voor de recreatiesector. Deze producten 

kunnen de mens direct of indirect welvaart opleveren. 

• Informatiewaarde: Informatie die de natuur de mens verschaft levert meestal directe welvaart op . 

Graadmeters zijn esthetische, religieuze of wetenschappelijke informatie.  

• Regulatiewaarde: Regulerende processen die veelal indirect (via productiefunctie) welvaart 

opleveren voor de mens. Graadmeters zijn bijvoorbeeld water (waterzuivering) en klimaat. 

 

Niet-gebruikswaarde heeft onder meer betrekking op de waardering voor mogelijk toekomstig 

gebruik evenals de waardering voor de beschikbaarheid van natuur voor toekomstige generaties (Figuur 

4.3). 

• Bestaanswaarde: De waarde die de huidige generatie hecht aan het bestaan van een stuk natuur, 

ongeacht gebruik. 

• Optiewaarde: De waarde die een mens hecht aan het open houden van de mogelijkheid van 

toekomstig gebruik van natuur door de huidige generatie. 

• Verervingwaarde: De waarde die een mens hecht aan het open houden van de mogelijkheid van 

toekomstig gebruik van natuur door toekomstige generaties. 

 

Sommige economen zeggen dat het welzijn van plant en dier deel uit maakt van de 

welvaartsbeleving van de mens. Als mensen voldoende geïnformeerd zouden zijn over het welzijn van 

plant en dier, en het ‘lange termijn belang’ daarvan voor zichzelf, dan zou dit tot uitdrukking kunnen 
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komen in de juiste monetaire sociaal-economische waardering van de natuur. Het probleem is echter dat 

we in de praktijk nooit volledige informatie hebben [Ruijgrok, 2000]. In het verdere verloop van dit rapport 

wordt de mogelijkheid om intrinsieke waarde van plant en dier uit te drukken in geld niet gebruikt. Zoals 

in toegepaste beleidsevaluaties wordt de sociaal-economische (welvaart van de mens) waarde uitgedrukt in 

geld en de ecologische waarde (welvaart/welzijn van plant en dier) in fysieke biologische eenheden.  
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huis staat worden meegenomen. Een belangrijk aspect in deze statistische methode is de 

betalingsbereidheid. Dit leidt uiteindelijk tot de sociaal-economische waarden van afzonderlijke 

eigenschappen als: esthetische waarde en gebruikswaarden van een groengebied. De HPM wordt o.a. vaak 

gebruikt om de waarde van luchtkwaliteit uit te drukken in geld en om de waarde van natuurgebieden en 

stedelijk groen uit te drukken in geld. Enkele nadelen van de HPM zijn: 

• Eigenschappen van het marktgoed kunnen samenhangen waardoor statistische problemen 

ontstaan bij het berekenen van de gewenste waarden [Bos, 2003].  

• Verder veronderstelt de methode perfect werkende markten voor vastgoed, wat niet altijd 

gegarandeerd is [Pearce en Markandya, 1989]. 

• De HPM heeft veel data nodig, zowel primaire data (eigenschappen van de omgeving van 

marktgoed) als secundaire data (marktgoed prijzen). 

• De representativiteit van de sociaal-economische waarde voor de nabije bevolking. De waarde van 

bijvoorbeeld parken kan onderschat worden omdat mensen die niet nabij het park wonen het wel 

waarderen. Alleen de waardering van directe omwonenden wordt meegenomen in de HPM [de 

Boer et al., 1997]. 

• Hoewel HPM gebruikt kan worden voor het bepalen van de esthetische en recreatieve waarde, 

kunnen niet alle waarden van een groengebied worden bepaald door HPM. Welvaartsgenererende 

eigenschappen als biomassaproductie, maar ook niet-gebruikeigenschappen kunnen niet bepaald 

worden met deze methode.  

 

reiskostenmethode  

De RKM gebruikt de hoeveelheid geld en tijd die mensen spenderen aan een reis naar een 

natuurgebied als indicatie voor de recreatieve gebruikswaarde van het natuurgebied [Stynes, 1990]. Het 

model veronderstelt dat mensen regelmatig dezelfde groengebieden bezoeken waarbij de marginale 

waarde van het groen gelijk is aan de reiskosten van het bezoek. Dit betreft zowel feitelijke kosten van 

onderhoud, benzine en dergelijke, als de monetaire waardering van tijd. De reiskosten kunnen gezien 

worden als directe waarderingsmethode voor recreatie en als indirecte waarderingsmethode voor ander 

genoemde natuurfuncties. Ook aan deze methode zitten een aantal nadelen: 

• Een moeilijk onderdeel van deze methode is waardering van tijd. Zo kunnen mensen ook nut aan 

de reis zelf ontlenen, het is moeilijk om de waardering voor tijd hieraan aan te passen. Verder is 

het moeilijk om relevante reiskosten te berekenen indien het bezoek aan een natuurgebied slechts 

een deel van het reisdoel is. 

• De representativiteit van de sociaal-economische waarde voor de bevolking. De waarde van 

bijvoorbeeld parken kan onderschat worden omdat mensen die een park niet bezoeken, het park 

toch waarderen. Dit wordt niet meegenomen in de RKM [Stynes, 1990]. 

• De data die nodig zijn voor de RKM is tijdrovend, omdat bezoekers van groengebieden 

geïnterviewd moeten worden om hun reiskosten te bepalen.  

• Met de RKM is de recreatieve waarde het enige deel van de totale sociaal-economische 

natuurwaarde wat gemeten kan worden. Daarmee is de RKM alleen een maat voor de 

gebruikswaarde van een groengebied, bepaald door zijn bezoekers.  

 

productiefactormethode  

De PFM is gebaseerd op het feit dat verschillende natuurlijke bronnen, processen en kwaliteiten 

gebruikt worden als productiefactoren [de Boer et al., 1997]. Verbetering van natuurlijke kwaliteiten kan 
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leiden tot een afname in productiekosten van de sector die gebruik maakt van die natuurlijke kwaliteiten. 

Via de PFM wordt de sociaal-economische natuurwaarde bepaald door de invloed van natuurlijke 

kwaliteiten op productiekosten te berekenen. De methode wordt bijvoorbeeld gebruikt door het effect van 

waterkwaliteit op landbouw, visserij en industrie en de effecten van luchtkwaliteit op gebouwen, gewassen 

en veeteelt in geld uit te drukken. De PFM maakt het mogelijk de productiewaarde van groengebieden uit 

te drukken in geld. Nadelen aan deze methode zijn: 

• De methode is bedoeld om de effecten op het economisch productieproces door veranderingen in 

natuurkwaliteit te waarderen. Dit brengt met zich mee dat de methode niet geschikt is voor 

gebieden die niet gecultiveerd zijn voor economisch gerelateerde productie.  

• De PFM kan maar een deel van totale sociaal-economische natuurwaarde berekenen. De niet-

gebruikswaarden kunnen niet door deze methode worden bepaald.  

 

afwendend-gedragmethode (AGM) 

De AGM is gebaseerd op kosten die worden gemaakt bij het voorkomen van de negatieve effecten 

die afname van natuurkwaliteit met zich meebrengen. Bij de AGM wordt de aanname gedaan dat mensen 

de negatieve effecten van natuurlijk verval op hun welvaart waarnemen en dat zij vervolgens in hun 

gedrag veranderen om deze effecten te voorkomen of te reduceren. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen 

de negatieve effecten van het gat in de ozonlaag ervaren en daarom producten kopen, of gebruik maken 

van diensten om de negatieve effecten tegen te gaan. Een ander voorbeeld is het kopen van onbespoten 

groenten om het schadelijke gebruik van gifstoffen tegen te gaan. Nadelen aan deze methode zijn: 

• De geldigheid van de methode is discutabel vanwege de aanname dat mensen producten kopen 

om zichzelf te beschermen tegen de negatieve effecten van natuurlijk verval. Vaak is het zo dat 

mensen een aankoop doen om het product zelf of de prijs. 

• De benodigde data voor deze methode zijn lastig te genereren. Gezondheidsgedrag en de 

kwaliteit van een groene omgeving op de gezondheid zijn moeilijk vast te stellen. 

• De AGM kan niet de totale sociaal-economische natuurwaarde bepalen. De methode is vooral 

gericht op de gezondheidsfunctie van groengebieden.  

  

4.3.3 expressed preference methode 

Bij expressed-preference-waarderingsmethoden wordt individuen gevraagd naar hun preferenties. 

Deze methoden worden daarom ook wel de directe waarderingsmethoden genoemd. De meest gebruikte 

expressed preference waarderingsmethoden is de contingent waarderingsmethode [Bos, 2003]. 
 

contingent-waarderingsmethode 

De contingent-waarderingsmethode (CWM) is de meest gebruikte natuurwaarderingsmethode van 

de afgelopen jaren. Bij deze methode worden individuen middels een enquête gevraagd naar hun 

betalingsbereidheid voor het behoud of gebruik van een publiek goed, zoals natuur [Wierstra, 1996]. Een 

voordeel van de CWM is dat hiermee niet-gebruikswaarden bepaald kunnen worden. Er zijn vijf stappen te 

onderscheiden in het gebruik van de CWM. 

 

1. Constructie van een hypothetische markt  

Het basisidee is om een scenario te creëren dat overeenkomt met een situatie uit de werkelijkheid. 

Deze stap is erg hypothetisch voor de persoon die geïnterviewd wordt. In veel gevallen is er geen 
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direct verband met de antwoorden in de CWM, en de mogelijke natuurwaarde. Het scenario moet 

in ieder geval de volgende aspecten hebben: 

a) Een goede beschrijving van het groengebied waarvan de waarde bepaald moet worden. 

Dit houdt in dat ook alle natuurlijke functies zijn omschreven. 

b) Een goede beschrijving van het betalingsmiddel, dit geeft aan hoe het geld wordt betaald 

(bijvoorbeeld via belasting). 

c) De beschrijving van de hypothetische markt moet aangeven wie er betaald en wie er zorgt 

voor de natuurwaarde. 

 

2. Data genereren  

We houden een steekproef onder een populatie mensen d.m.v. een interview. Dit kan op de 

volgende manieren worden gedaan: 

a) Persoonlijk interview, van man tot man. 

b) Gebruik makend van een interactief medium (computer). 

c) Telefonische enquete. 

 

3. Bepalen van de betalingsbereidheid 

Het bepalen wat mensen bereid zijn te betalen voor een bepaalde natuurfunctie kan via een 

aantal biedingmechanismen; biedspel, betaalkaart, open vragen, referendum met gesloten vragen 

en een referendum met gesloten vragen in paren. Het referendum met gesloten vragen wordt als 

meest betrouwbaar beschouwd en daarom het meeste gebruikt, hoewel de informatiedichtheid 

lager is dan bij andergenoemde biedingmechanismen.  

 

4. Het vaststellen van de biedingcurven 

De biedingcurve wordt bepaald aan de hand van wiskundige formules. Alle waarden van de 

betalingsbereidheid voor alle aspecten rondom het natuurgebied in kwestie, worden hierin 

meegenomen. Daarnaast bepaalt inkomen, leeftijd, opleiding en persoonlijk gebruik van het 

natuurgebied in kwestie de vorm van de biedingcurve.  

 

5. Aggregatie van de data 

Uiteindelijk wordt de gemiddelde betalingsbereidheid voor het behoud of gebruik van een publiek 

goed bepaald uit alle deelnemers. Dit is een maat voor de sociaal-economische natuurwaarde 

m.b.v de CWM. 

 

 

4.4 conclusie 

 

De sociaal-economische waarde van natuur in zijn algemeenheid en stadsnatuur in het bijzonder 

kan worden uitgedrukt in geld of een arbitrair getal. Uit de literatuur blijkt uit dat de monetaire 

benadering actueel is en een snelle ontwikkeling doorgaat. Methoden om de sociaal-economische waarde 

van natuur in geld uit te drukken, kunnen worden onderverdeeld in revealed preference 

waarderingsmethoden en expressed preference waarderingsmethoden. Bij de sociaal-economische 

waardering van hobbytuinen zijn de vier behandelde revealed preference methoden deels bruikbaar, 

echter in deze waarderingsmethoden ontbreken een aantal natuurfuncties en zijn er enkele nadelige eisen. 

Onder de expressed preference methoden valt de contingent-waarderingsmethode, welke in opzet het best 
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aansluit bij de sociaal-economische waardering van hobbytuinparken. De methode geeft weer wat mensen 

bereid zijn te betalen voor groenvoorzieningen, waarbij alle natuurfuncties betrokken worden. 
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H o o f d s t u k  5  
 

 

 

Ecologische natuurwaardering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 inleiding 

 

Bij ecologische natuurwaardering is het belangrijk om een onderscheid te maken in een 

wetenschappelijk georiënteerde benadering en een beleidsmatige benadering. In vele (landschaps)-

ecologische artikelen concentreren wetenschappers zich op de vragen welke indicatoren het meest 

representatief zijn voor het ‘goed’ functioneren van een ecosysteem, en hoe deze indicator gemeten moet 

worden. Beleidsgeoriënteerde literatuur richt zich op methoden waarin een groep indicatoren of criteria 

gecombineerd worden om vanuit deze gedetailleerde informatie tot één getal of een index te komen dat 

beleidsmakers iets zegt over natuurkwaliteit. Omdat dit rapport zich richt op de verkenning van 

natuurwaarderingsmethoden om politieke beslissingen te beïnvloeden, ligt het zwaartepunt bij de 

beleidsmatige benadering van natuurwaardering. 

Ecologische natuurwaardering is gebaseerd op ecocentrische natuurvisies. Centraal bij 

ecocentrische natuurvisies is de ‘eigen’ of ‘intrinsieke’ waarde die de natuur wordt toegekend. De soorten 

die voorkomen in een ecosysteem hebben recht op een bestaan, onafhankelijk van het ‘nut’ of de ‘waarde’ 

voor de mens. Voor het bepalen van de intrinsieke waarde zijn een aantal methoden ontwikkeld die in dit 

hoofdstuk worden behandeld. De intrinsieke waarde kan bepaald worden door te scoren op criteria 

(waarderingsrondslagen) als: soortenrijkdom, aantal per soort, zeldzaamheid, natuurlijkheid en 

compleetheid. 

 

 

5.2 criteria voor ecologische waardering 

 

De noodzaak voor het ontwikkelen van ecologische natuurwaardering methoden vindt zijn 

oorsprong in de jaren zeventig, op het gebied van ruimtelijke ordening. In die tijd groeide in de 

maatschappij het bewustzijn van de negatieve uitwerking van verstedelijking en infrastructuur op de 

natuurlijke omgeving. In 1973 werd een ecologische waarderingsmethode ontworpen op basis van de 

criteria authenticiteit en natuurlijkheid [Ruigrok, 2002]. In de studie van Harms werd een overzicht gegeven 

van negen andere ecologische waarderingsmethoden met bijbehorende criteria. Hierbij stuitte hij op 

minstens 18 criteria met een grote mate van overlap. Hoewel de waarderingsmethoden hun oorsprong 
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vonden in ruimtelijke ordening op regionaal niveau, werden de methoden niet gebruikt in het nationale 

ruimtelijke ordenings beleid.  

Tegenwoordig worden waarderingsmethoden wel degelijk meegenomen in het maken van 

beleidsmatige keuzes. Het huidig natuur- en waterbeleid, in het kader van behoudmotief, zijn gebaseerd 

op de klassieke natuurvisie en natuurontwikkelingsvisie en is van invloed op de ruimtelijke ordening. Aan 

de ene kant staat het behoud van soorten en ecosystemen op natuurlijke wijze centraal. Aan de andere 

kant het behoud van soorten en ecosystemen die aan cultuurlandschappen verbonden zijn, in het bijzonder 

het agrarisch gebied en recentelijk ook het stedelijk en infrastructureel gebied. Er is dan ook behoefte aan 

verschillende waarderingsmethoden die een beeld kunnen geven van de toestand van de natuur volgens 

deze verschillende visies. De meest gangbare ecologische waarderingsmethoden zijn gebaseerd op de 

volgende criteria (waarderingsgrondslagen): 

• soortenrijkdom. Met de waarderingsgrondslag “hoe meer soorten hoe beter”, wordt de som van 

het aantal soorten beschouwd als basis voor ecologische waardering. In de puurste vorm wordt 

geen onderscheid gemaakt naar de aantalverhoudingen waarmee de soorten voorkomen. 

• aantal per soort. Met de waarderingsgrondslag “hoe meer hoe beter”, neemt de ecologische 

waarde toe met het aantal individuen per soort. Bovendien is bij een groter aantal per soort de 

kans op inteelt kleiner waardoor populaties genetisch sterker blijven. 

• zeldzaamheid. Met de waarderingsgrondslag “hoe zeldzamer hoe waardevoller”, neemt de 

ecologische waarde toe met de aanwezigheid van meer zeldzame of bedreigde soorten. 

• natuurlijkheid/compleetheid. Met de waarderingsgrondslag “hoe natuurlijker, hoe 

waardevoller”, gebaseerd op zelfregulatie, en “hoe completer, hoe waardevoller”, neemt de 

ecologische waarde toe naarmate natuur een natuurlijke en complete situatie benadert.  

 

Graadmeters voor natuur kunnen niet los gezien worden van de graadmeters die informatie geven 

over de conditionerende factoren als de milieukwaliteit, de ruimtelijke inrichting en het beheer [ten Brink, 

2000]. 

 

 

5.3 ecologische natuurwaarderingsmethoden 

 

Hieronder worden een aantal ecologische natuurwaarderingsmethoden uitgelicht die een beeld 

geven van de natuur naar de volgende kenmerken: het wel en wee van soorten en van ecosystemen in 

natuurgebieden, landbouwgebieden en steden, vanuit nationaal en internationaal perspectief. Ze zijn 

geordend naar de criteria in paragraaf 5.2. De eerste drie criteria hebben vooral enkelvoudige 

waarderingmethoden. Het laatste criterium heeft samengestelde methoden waarin ook elementen van de 

eerste drie terug komen. Per waarderingsmethode wordt gekeken naar de toepassing waarvoor de 

methode is ontwikkeld, en wat de toepassingsbeperkingen zijn [ten Brink, 2000]. 

 

5.3.1 maten voor soortenrijkdom 

Bekende waarderingsmethoden met soortenrijkdom als criterium zijn: 

• Soortenrijkdom 

• Simpson-index 

• Shannon-Wiener-index 
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soortenrijkdom 

Het totale aantal soorten is verreweg de eenvoudigste maat voor soortenrijkdom en varieert tussen 

nul en oneindig. Deze soortenrijkdom of biodiversiteit wordt bepaald per eenheid areaal of een specifiek 

gebied. De maat bevat geen informatie over de soortensamenstelling, de mate van aanwezigheid per soort 

(abundantie) of de afwijking van een bepaalde referentiesituatie. Specifieke uitwerkingen zijn toegepast 

voor alleen inheemse of endemische soorten. 

 

toepassing  

Het gaat bij deze waarderingsmethode om het beschrijven van de ecologische natuurwaarde op 

ecosysteemniveau. De maat wordt vooral gebruikt voor het in kaart brengen van gebiedsspecifieke 

verschillen van de soortenrijkdom van afzonderlijke taxonomische groepen zoals planten-, vogels, en 

zoogdier soorten. Hiermee worden zogenaamde “hot spots” bepaald. Deze kaart kan helpen bij het 

aanwijzen van beschermingsgebieden, of omgekeerd, gebieden die het meest in aanmerking komen voor 

bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur of woningen. De methode weegt dan ook vooral gebieden onderling in 

de vorm van een rangorde van soortenrijkdom. De methode is uitgewerkt voor respectievelijk natuurlijk, 

agrarisch en stedelijk gebied. 

 

beperkingen  

De methode is minder geschikt voor integrale natuurwaardering over sterk verschillende 

taxonomische groepen heen. Bij het gelijktijdig beschouwen van taxonomische groepen bestaande uit 

geheel verschillende soortaantallen zou de meeste aandacht komen te liggen op de omvangrijkste groep. 

De gevoeligheid als indicator voor milieu veranderingen is beperkt. Dit omdat een afname per soort niet 

wordt opgemerkt op het moment van verdwijnen van de soort, en een toename van het aantal soorten 

door exoten of areaaluitbreiding van “aangrenzende” soorten het verdwijnen van inheemse soorten 

compenseert [van Strien, 1997]. 

 

Simpson-index 

De Simpson index combineert informatie over soorten aantal en mate van aanwezigheid per soort 

(abundantie). De nadruk ligt op de waardering van verdelingspatronen van weinig dominante soorten en 

veel soorten met weinig individuen. 

 

 

toepassing  

De index wordt gebruikt voor het wiskundig beschrijven van de ecosysteemtoestand. Hiermee 

kunnen veranderingen in tijd en de verschillen tussen gebieden worden aangeduid, afgeleid van de 

soortenrijkdom en abundantie van afzonderlijke soortgroepen. 

beperkingen  

Toepassing is meestal tot een soortgroep beperkt. De methode heeft een sterk wiskundige inslag, 

wat de interpretatie van de index niet eenvoudig maakt. In de methode wordt bijvoorbeeld geen rekening 

gehouden met ecosysteemspecifieke soortenrijkdom en of het om eigen ecosysteem soorten of om exoten 

gaat. 

 

Shannon-Wiener-index 

De Shannon-Wiener index heeft een schaal van nul tot een bepaald getal en combineert het aantal 

soorten met de (relatieve) abundantie per soort. De index is een puur mathematische schatter voor de 
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evenredigheid van verdeling van het aantal individuen over het aantal soorten. Hoe gelijkmatiger die 

verdeling hoe hoger de index. Een situatie waarin veel soorten met enkele individuen voorkomen scoort 

hoog (bijvoorbeeld tropisch regenwoud). Soorten-arme systemen met een scheve abundantieverdeling 

scoren laag (bijvoorbeeld de Waddenzee). 

 

toepassing  

De index wordt gebruikt voor het wiskundig beschrijven van een ecosysteemtoestand. Hiermee 

kunnen veranderingen in tijd en de verschillen tussen gebieden worden aangeduid, afgeleid van de 

soortenrijkdom en abundantie van afzonderlijke soortgroepen. De methode is uitgewerkt voor 

respectievelijk natuurlijk, agrarisch en stedelijk gebied.  

 

 

beperking  

De toepassing is meestal tot een soortgroep beperkt. De methode heeft een sterk wiskundige 

inslag, wat de interpretatie van de index niet eenvoudig maakt. In de methode wordt bijvoorbeeld geen 

rekening gehouden met ecosysteemspecifieke soortenrijkdom en of het om eigen ecosysteemsoorten of om 

exoten gaat. 

 

5.3.2 methode voor het aantal per soort 

soortgroep-trendindex  

De soortgroep-trendindex (STI) varieert van nul tot oneindig en wordt berekend als de gemiddelde 

abundantie van afzonderlijke soorten behorende tot een specifieke soortgroep (RIVM, 1997). Het 

toekennen van een index aan de abundanties per soort wordt gedaan aan de hand van een vast 

vergelijkingsjaar of periode. De middeling van soortindexen gaat langs meetkundige weg vanwege de 

uiteenlopende indexwaarden. Er is een ondergrens van soortindexen gesteld op 1% om wiskundige 

redenen en om dominantie van enkele zeer sterk afgenomen soorten te voorkomen. Om dominantie van 

enkele sterk toegenomen soorten te voorkomen is een bovengrens vastgesteld op 10.000%. De 

waarderingsgrondslag is dat hoe meer individuen van een soort aanwezig zijn ten opzichte van een 

vergelijkingsjaar, hoe beter het is. 

 

toepassing  

Deze methode beschrijft de toestand van soortgroepen, bijvoorbeeld alle broedvogels van 

Nederland, alle vlinders van een bepaald begroeïngstype of soorten van de EU-vogelrichtlijn. Voorlopers 

van deze waarderingsmethode zijn gebruikt in de “toestand van de natuur 1 en 2” [RIVM, 1989]. 

Toepassing vond plaats in milieubalansen 1998 en 1999, en in de Milieucompendium van 2003.  In Engeland 

wordt deze methode toegepast bij het vaststellen van de toestand van wilde vogels populaties [te Brink, 

2002]. De methode is uitgewerkt voor respectievelijk natuurlijk, agrarisch en stedelijk gebied. 

beperkingen  

De soortgroep trend index is niet primair bedoeld als waarderingsmethode op ecosysteemniveau. 

Echter, indien voor alle soortgroepen een identiek vergelijkingsjaar wordt gehanteerd is dit in principe wel 

mogelijk. STI is een gevoelige methode voor veranderingen in abundantie binnen soortgroepen. De 

omgang met nieuwe soorten (uitbreiding van areaal of exoten) is problematisch. 
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5.3.3 zeldzaamheid 

Zeldzaamheid is een veel gehanteerd criterium, waarbij aanwezigheid van (inter)nationale 

zeldzame soorten en/of bedreigde soorten de waarde van een gebied bepalen. Bekende 

waarderingsmethoden met zeldzaamheid als criterium zijn: 

• Gelderlandmethode  

• Zeldzaamheidswaarde  

• Rode-lijstindicator  

 

Gelderland-methode 

In de Gelderland-methode wordt de ecologische waarde berekend op basis van de waarde van 

afzonderlijke soorten [ten Brink et al., 2000]. De soortwaarde wordt bepaald door de nationale 

zeldzaamheid, veelal in combinatie met informatie over de mate van internationale zeldzaamheid en de 

mate van bedreigdheid. Hoe zeldzamer (of meer bedreigd) een soort, hoe hoger de waarde van die soort. 

De ecologische natuurwaarde van het beschouwde gebied wordt vervolgens berekend als de som van de 

soortwaarden van de daarin voorkomende soorten. De ecologische natuurwaarde varieert tussen nul en het 

aantal voorkomende soorten vermenigvuldigd met hun soortwaarde. 

 

 

 

toepassing 

 De Gelderland-methode is ontwikkeld voor het waarderen van lokale vegetatieopnamen met 

behulp van hun nationale (en internationale) zeldzaamheidswaarde De methode is uitgewerkt voor 

respectievelijk natuurlijk, agrarisch en stedelijk gebied. 

beperkingen 

Zeldzame soorten zijn moeilijk te meten. Trends zijn statistisch minder gemakkelijk vast te stellen 

en alleen over lange tijd. Het modelleren van zeldzame soorten is moeilijker dan algemenere soorten 

omdat er minder statistisch-empirische data voorhanden zijn voor het bepalen van de relatie tussen 

abiotische condities en het voorkomen van de soort. Het begrip zeldzaamheid is nog niet eenduidig 

gedefinieerd. Zeldzaamheid is uitgewerkt voor afzonderlijke taxonomische groepen zoals hogere 

plantensoorten, maar er is geen eenduidige en optelbare zeldzaamheidswaarde voor verschillende 

taxonomische groepen samen beschikbaar (bijvoorbeeld voor planten, vogels en vlinders). 

 

zeldzaamheidswaarde 

Hoe meer zeldzame soorten, hoe hoger de natuurwaarde. De waarde varieert tussen nul en het 

aantal soorten vermenigvuldigd met hun zeldzaamheidswaarde. Zij wordt bepaald per eenheid areaal of 

een specifiek gebied. De maat bevat geen informatie over de kenmerkendheid van de soort voor het 

gebied of de abundantie per soort [ten Brink et al., 2000]. 

toepassing 

De zeldzaamheidswaarde wordt meestal gebruikt voor een waardevergelijking tussen gebieden. 

Evenals bij soortenrijkdom worden “hot spots” en “cold spots” bepaald, die bij waardevolle 

natuurgebieden en minder waardevolle natuurgebieden helpen bij locatiekeuzes voor nieuwe 

infrastructuur, woonwijken of andere functies. Waardering vindt meestal plaats voor afzonderlijke 

taxonomische groepen zoals planten, vogels en zoogdiersoorten. Landelijke natuurwaardebepalingen zijn 

er niet mee gemaakt. 
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beperkingen 

 zie Gelderland-methode. 

 

rode lijstindicator 

De rode-lijstindicator (RLI) beschrijft de mate waarin een hele soortgroep zich richting uitsterven 

beweegt [van Strien et al, 1997]. Algemene soorten krijgen een vaste score van vier punten. Vanaf het 

moment dat een soort zeldzaam wordt daalt de score trapsgewijs af van vier naar nul, afhankelijk van de 

zeldzaamheidsklasse. De RLI wordt berekend als de opgetelde zeldzaamheidsscores van alle soorten binnen 

een groep. Deze zeldzaamheidsscore kan worden geïndiceerd ten opzichte van een vaste 

referentieperiode. Omdat deze index alleen gevoelig is voor veranderingen van zeldzame soorten is deze 

methode de rode-lijstindicator genoemd [ten Brink, 2000]. 

  

toepassing 

De methode is ontwikkeld voor de toestand van soortgroepen op landelijk niveau. De index per 

groep varieert tussen nul en de maximale waarde die bereikt wordt als alle soorten niet meer zeldzaam 

zijn. De index is toegepast voor tijdreeksanalyses voor ca. acht afzonderlijke taxonomische groepen (o.a. 

reptielen, vogels, planten, vlinders en libellen) en in Natuurverkenning 1997 van het Natuur Planbureau. 

 

beperkingen 

De index heeft een signaalfunctie voor bedreigingen op het niveau van een soortgroep en heeft 

een frequentie van ca. tien jaar. Niet alle soorten worden even precies gemeten waardoor 

expertschattingen nodig zijn. De RLI sluit aan bij het soortenbeleid. De algemene soorten maken deze 

indicator minder gevoelig. Wat betreft de deelverzameling van de zeldzame soorten gelden dezelfde 

beperkingen als vermeld onder de Gelderland-index.  

 

5.3.4 natuurlijkheid en compleetheid 

De natuurlijkheid en compleetheid van een ecosysteem wordt bepaald aan de hand van een 

referentiesituatie. Deze wordt uitgedrukt in termen van de oorspronkelijke processen en 

ecosysteemstructuren, bijvoorbeeld in het voorkomen of de abundantie van een deelverzameling van 

soorten of processen. Bekende waarderingsmethoden met natuurlijkheid en compleetheid als criterium 

zijn: 

• AMOEBE-benadering  

• Natuurdoeltypen  

• DEMNAT  

• Ecologische kapitaalindex  

 

AMOEBE-benadering 

De AMOEBE-benadering beschrijft en beoordeelt de toestand van een ecosysteem ten opzichte van 

een natuurlijke referentiesituatie [ten Brink et al., 2000]. Het beoogt de effecten van menselijke ingrepen 

en maatregelen gekwantificeerd zichtbaar te maken ter onderbouwing van het beleid. Hiertoe is een 

representatieve set van biotische doelvariabelen gekozen die gezamenlijk de ecologische kwaliteit en 

vooral de effecten benaderen. Het gaat in de regel om de abundantie van planten- en diersoorten, maar 

ook zijn structuurkenmerken op ecosysteemniveau gehanteerd. De doelvariabelen moesten in ieder geval 

aan de volgende eisen voldoen.  
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• representativiteit: de doelvariabelen zijn representatief voor een gezond ecosysteem. 

• flexibiliteit: doelvariabelen kunnen beïnvloed worden door sturende variabelen door menselijk 

ingrijpen? 

• meetbaarheid: de doelvariabelen moeten meetbaar zijn. 

• data beschikbaarheid: data van doelvariabelen uit referentiesituatie moet beschikbaar zijn. 

• sociale relevantie: de doelvariabelen moeten sociaal/politiek aantrekkelijk zijn. 

 

toepassing 

De AMOEBE-benadering is gebruikt voor het beschrijven en beoordelen van de zoete en zoute 

rijkswateren op watersysteem- en landelijk niveau ter ondersteuning van het nationaal 

waterhuishoudkundig beleid. De methode is alleen uitgewerkt voor watersystemen. 

 

 

beperkingen  

In deze methode ontbreekt een expliciete benoeming van de areaalcomponent van ecosystemen. 

De keuze van de beschouwde biologische doelvariabelen (soorten) is primair gericht op het belang ervan 

voor het gehele ecosysteem en de meetbaarheid en modelleerbaarheid. Hierdoor gaat relatief weinig 

aandacht uit naar zeldzame soorten. De beperkte omvang van de beschouwde doelvariabelen wordt 

gezien als een nadeel voor beoordeling van ecosystemen [Hoogeveen, 1995]. 

 

natuurdoeltypen 

In de natuurdoeltypen-benadering wordt de natuurwaarde op ecosysteemniveau bepaald op basis 

van het areaal (kwantiteit) en de kwaliteit daarvan [Bal, et al.,2003]. De kwaliteit wordt primair bepaald 

door de presentie van doelsoorten en mate waarin natuurlijke processen ongestoord kunnen verlopen. 

Doelsoorten zijn soorten die scoren op de criteria: internationaal belang, nationale trend, en nationale 

zeldzaamheid. Per natuurdoeltype zijn de doelsoorten opgesomd die van het type afhankelijk zijn: hoe 

meer van die soorten aanwezig zijn in een terrein waar de doelstelling voor geldt, hoe meer het onderdeel 

biodiversiteit van de doelstelling gehaald is. Met het onderscheid van vier beheerscategorieën zijn 

gradaties van natuurlijkheid aangebracht. Deze categorieën verschillen praktisch gezien in mate van 

beheer op landschapsschaal. De categorieën zijn: 

• nagenoeg natuurlijk (geen beheer) 

• begeleid natuurlijk (begeleiding van processen) 

• halfnatuurlijk (gedetailleerde sturing) 

• multifunctionele natuurdoeltypen (compromisbeheer) 

Per gebied kan bepaald worden aan de hand van de aard, de schaal en intensiteit van het menselijk 

handelen enerzijds en van de natuurlijke processen anderzijds, in hoeverre de natuurlijkheiddoelstelling is 

gerealiseerd. De beoordeling is dus afhankelijk van de gekozen beheerscategorieën. In natuurdoeltypen 

worden ook aanvullende suggesties gedaan t.a.v. benodigde abiotische randvoorwaarden, vertaald in 

fysisch-chemische parameters en processoorten. 

 

toepassing  

Tot het rijksnatuurbeleid behoort de realisatie van de EHS met een aan de natuurdoeltypen 

ontleende minimumkwaliteit en areaal. Planten zijn modelmatig gebruikt voor de bepaling van de 

gewenste milieukwaliteit. De methode is alleen uitgewerkt voor natuurlijk gebied. 
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beperkingen  

Het huidige meetnet sluit nog niet aan bij deze methode [Bisseling et al., 1999]. Het schaalniveau 

van natuurdoeltypen is kleiner en niet alle doelsoorten worden gemeten. Natuurdoeltypen gelden alleen 

voor de EHS. Omdat doelsoorten voor een deel zeldzame soorten zijn, gelden vergelijkbare beperkingen als 

voor de Gelderland-methode.  

 

DEMNAT 

In DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch) wordt de ecologische natuurwaarde van 

ecotopen berekend als product van de maximale zeldzaamheidswaarde (Gelderland-methode) en de 

volledigheid van het ecotoop ten opzichte van de natuurlijke referentie [Witte, 1992]. De natuurlijke 

referentie wordt uitgedrukt in het voorkomen van inheemse plantensoorten en wordt gemeten in relatieve 

soortenrijkdom. Ook het oppervlak wordt meegenomen. Hoe groter het aantal ruimtelijke eenheden waar 

het ecotoop voorkomt en hoe hoger de volledigheids- en zeldzaamheidswaarde hoe beter. 

 

 

 

toepassing 

Anders dan de hierboven staande Gelderland-methode is de DEMNAT-methode ontwikkeld voor de 

nationale beleidsontwikkeling. 

beperkingen 

De methode is uitgewerkt voor planten in natte vegetaties in natuurlijke gebieden. Mogelijkheden 

voor integrale waardering van verschillende soortgroepen zijn beperkt. Monitoring van ecotopen is niet 

geregeld in het NEM. Evenals bij andere methoden gebaseerd op zeldzaamheid, gelden de beperkingen als 

bij de Gelderland-methode. 

 

ecologische kapitaalindex 

De ecologische kapitaalindex (EKI) bouwt voort op de natuurdoeltypen-methode en AMOEBE-

benadering [ten Brink, 2002]. Het is een waarderingsmethode op ecosysteemniveau, gebaseerd op het 

product van de omvang van een gebied(kwantiteit) en kwaliteit ervan. Kwaliteit wordt grotendeels 

bepaald met de abundantie van doelsoorten en minder zeldzame kenmerkende soorten. De toepassing is 

verbreed naar agrarisch en stedelijk gebied. Voor natuurlijke gebieden is natuurlijkheid de 

beoordelingsgrondslag, voor agrarische en stedelijke is de beoordelingsgrondslag de soortenrijkdom zoals 

aangetroffen voor de grote landbouw intensivering. Dit is de toestand van het agrarisch gebied rond het 

jaar 1950 [ten Brink et al., 2000]. 

 

toepassing 

De EKI is landelijk toepasbaar, zowel voor aquatische als terrestrische ecosystemen voor zowel 

natuur, landelijk en stedelijk gebied. Het biedt de mogelijkheid voor een natuurwaarde op landelijk 

niveau, voor de EHS en voor natuurtypen per fysisch geografische regio. Het ontwerp is geënt op wat 

daadwerkelijk gemeten wordt bij verschillende meetnetten. De methode is toegepast in verschillende 

projecten waaronder het Natuurcompendium 2003 [RIVM, CBS, DLO, 2003]. 

beperkingen 

De EKI beoogt een operationele waarderingsmethode te zijn op ecosysteemniveau voor nationale 

en regionale schaal. Vanwege de beperkingen van het biologisch meetnet (NEM) kan de natuurkwaliteit 

niet op ruimtelijk schaalniveau van natuurdoeltypen bepaald worden. Hierdoor sluit het niet geheel aan bij 
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het beleid. Voor plantensoorten kan de kwaliteit wel op natuurdoeltypeniveau bepaald worden met 

modellen. Het geeft een beeld van de zeldzaamheidswaarde, toestand of bedreiging van afzonderlijke 

soorten of soortgroepen, en internationale waarde van gebieden. 

 

 

5.4 ecologische waarderingsmethoden en hobbytuinparken 

 

In het kader van dit project worden drie ecologische waarderingmethoden verder uitgelicht. Dit 

zijn respectievelijk: de ecologische kapitaalindex, de soortgroep-trendindex en de rode-lijstindicator. De 

eerste twee methoden zijn bepaald op grond van natuur- en milieubeleidwensen, geschiktheid op 

nationaal, regionaal en lokaal niveau. Bovendien zijn de methoden uitgewerkt voor agrarisch en stedelijk 

gebied, en daarom geschikt bevonden voor de ecologische waardering van hobbytuinparken. De rode-lijst-

indicator werkt alleen op nationaal niveau en dient om een maat te geven voor de zeldzaamheid van 

soorten. In het kader van dit project kan worden gedacht aan het complete Nederlandse areaal aan huidige 

hobbytuinparken. Met elkaar geven de drie methoden een redelijk compleet en genuanceerd beeld van de 

toestand van ecosystemen om tot een evenwichtige maatschappelijke afweging te komen tussen 

ecologische, sociale en economische belangen. 

 

5.4.1 de ecologische kapitaalindex  

EKI-concept 

Het EKI-concept, is ondermeer ontwikkeld en beschreven in Biodiversiteitsverdrag verband (UNEP, 

1997). Het EKI-concept beoogt een beschrijving en beoordeling te geven van de toestand van de natuur. 

Het is zodanig ontworpen dat het op alle ecosystemen toepasbaar is: wereldwijd, op zowel aquatische als 

terrestrische, wilde en gedomesticeerde soorten. Met enige aanpassingen in het protocol is de EKI-methode 

met bovengenoemde eigenschappen toepasbaar op hobbytuinen. Verdere studie moet uitwijzen op welke 

manier de methode operationeel kan worden voor hobbytuinparken. Het EKI-concept maakt onderscheid 

in gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde gebieden. Voor het overgangsgebied van niet-

gedomesticeerd naar gedomesticeerd zijn arbitraire keuzes gemaakt [ten Brink et al., 2000]. In deze 

toelichting worden niet-gedomesticeerde gebieden buiten beschouwing gelaten. 

Tot gedomesticeerde gebieden behoren: 

• Landbouwgebieden: grasland, bouwland en semi-natuurlijke elementen als sloten, houtwallen, erf, 

oevers en dergelijke kleiner dan 6,25 ha Hierbij tellen ook de oude cultuurgraslanden mee die 

extensief gebruikt worden en tegenwoordig voornamelijk in reservaten liggen. 

• Urbaangebied: betreft stedelijke gebieden, recreatiegebieden, golfterreinen, stadsparken en 

bedrijfsterreinen. 

• Infrastructureel gebied: betreft alle infrastructuur inclusief kanalen, dijken en bermen. 

Hobbytuinparken bevatten alle landschapskenmerken van de drie bovengenoemde gedomesticeerde 

gebieden. 

 

referentie 

Voor gedomesticeerde gebieden, in het bijzonder agrarische gebieden, wordt de periode rond 

1950 als vergelijkingsjaar (cultuurreferentie) aangehouden. Aan deze keuze liggen verschillende 

overwegingen ten grondslag. Voor deze periode zijn namelijk nog goede data beschikbaar, en ligt nog 

voor de grote intensivering van de landbouw. Voor stedelijke en infrastructurele gebieden worden 
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eveneens cultuurreferenties aangehouden. Het gaat hier niet om historische referenties maar eerder om 

potentiële soortenrijkdom van een bepaald gebied. Soortenrijke situaties zullen worden gebruikt als 

geografische referenties om reële potenties te kwantificeren [van der Meij, 1997]. 

 

gebiedseenheden 

Voor de bepaling van de ruimtelijke eenheden is aangesloten bij de indeling volgens het Handboek 

Natuurdoeltypen in Nederland [Bal et al., 2003]. Er zijn zes terrestrische fysisch-geografische regio’s: 

Duingebied, Heuvelland, Hoge zandgronden, Laagveengebied, Rivierengebied en Zeekleigebied. Binnen 

deze fysisch-geografische regio’s (FGR’s) wordt een onderverdeling gemaakt naar de begroeiing of 

landschappelijke inrichting. Dit zijn de zogenaamde natuurtypen (NT). De natuurtypen zijn van elkaar 

onderscheiden door concrete begrenzing. Basis hiervoor zijn de richtlijnen van het CBS [CBS, 2000]. 

Hobbytuinen kunnen voorkomen in alle FGR’s en daarbij onder enkele natuurtypen vallen, bijvoorbeeld 

bossen, duinen of heide. 

 

selectie van variabelen 

Variabelen voor het bepalen van de ecosysteemkwaliteit kunnen de abundantie van soorten, 

processen en ecosysteemstructuren zijn. Hoewel ze alle drie naast elkaar gebruikt kunnen worden hebben 

soorten de voorkeur. Overwegingen bij het kiezen van soorten zijn de volgende [ten Brink et al., 2000]: 

• Er moet voldoende kennis over de soort aanwezig zijn. 

• De soort moet ecosysteem en/of beleidsrelevant zijn. 

• De soort moet stuurbaar/beïnvloedbaar en modeleerbaar zijn. 

• De soort moet eenduidig en betaalbaar meetbaar zijn. 

• Een soort moet een indicatieve waarde hebben voor andere ecosysteemdelen. 

• De soort moet stabiel zijn. 

• Een soortenset moet representatief zijn voor het ecosysteem. 

• De soortenset moet een representatief beeld geven van de belangrijkste menselijke ingrepen. 

• De soortenset moet zo klein mogelijk zijn en aggregeerbaar. 

Op grond van deze overwegingen zijn er voor de EKI-methode zes soortgroepen geselecteerd door 

ten Brink et al. [2000]; Planten, Vogels, Dagvlinders, Libellen, Reptielen en Zoogdieren. De soortgroepen 

worden in paragraaf 5.5 kort behandeld. 

 

protocol 

Hier worden in het kort alle stappen beschreven voor de berekening van kwaliteit, kwantiteit en 

uiteindelijk de ecologische natuurwaarde door de EKI-methode. Het protocol is geautomatiseerd in de 

Natuurplanner-module BIODIV [van der Hoek et al., 2000]. BIODIV is aan te passen op de specifieke wensen 

van het AVVN om de ecologische natuurwaarde van hobbytuinparken vast te stellen [Hoentjen, pers 

comm.]. 

 

1. Na het monitoren en tellen, bepaalt de meetnetbeheerder (PGO’s, CBS of provincies) voor ieder 

meetpunt een meetwaarde. De meetwaarde kan verschillen en wordt uitgedrukt van soort tot 

soort in bijvoorbeeld presentie/absentie, dichtheid, populatieomvang en kans op voorkomen. 

2. De meetnetbeheerder levert de meetwaarde aan het CBS of het Milieu- en Natuurplanbureau 

(MNP), alwaar per soort per NT per FGR, een kwaliteitsindex wordt bepaald. Uit de meetwaarden 

wordt een ‘hedencijfer’ afgeleid. Het hedencijfer wordt gedeeld door een referentiewaarde wat 
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een verhoudingsgetal, de kwaliteitsindex, oplevert tussen nul en één. De referentiewaarde 

verschilt van soort tot soort, maar wordt steeds op 100% gesteld. 

3. Het MNP berekent de definitieve kwaliteitsindex per soort per NT per FGR. Hierin worden niet 

alleen huidige maar ook indices van voorgaande jaren meegenomen. Afhankelijk van de soort 

wordt de definitieve kwaliteitsindex samengesteld uit een waarde per jaar, of een gemiddelde 

over meerdere indices (toestand in een periode). De indices worden per jaar afgekapt op maximaal 

100%. Voor soorten afhankelijk van meer dan een NT wordt een kwaliteitsindex bepaald voor 

gezamenlijke natuurtypen. 

4. Het MNP berekent de kwaliteit per hoofdgroep per NT per FGR. De kwaliteit per hoofdgroep is het 

rekenkundige gemiddelde van de kwaliteiten van de kwaliteiten van de afzonderlijke soorten. 

5. Het MNP berekent de kwaliteit per NT per FGR. Het rekenkundig middelen van de gemiddelde 

hoofdgroepkwaliteiten geeft de kwaliteit. Elke hoofdgroep telt even zwaar mee. 

6. Het MNP berekent de kwantiteit per NT per FGR. De kwantiteit is het areaal per NT/FGR als 

percentage van een referentie oppervlak. 

7. Het MNP berekent de ecologische natuurwaarde per NT/FGR. De vermenigvuldiging van kwaliteit 

en kwantiteit levert een ecologische natuurwaarde per NT/FGR, uitgedrukt in een percentage 

tussen 0-100%. 

 

5.4.2 soortsgroep -trendindex en rode-lijstindicator 

De soortgroep-trendindex (STI) geeft de EKI-methode aanvullende informatie op het niveau van 

soorten. De STI geeft een beeld van de toestandsverandering van soortgroepen in de tijd. De STI is relevant 

voor het bepalen van een deel van de natuurwaarde op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en om die 

reden geschikt geacht voor hobbytuinparken.  

 

STI-concept 

De STI beschrijft de trend van afzonderlijke soortgroepen of deelsets daarvan vanaf een vast 

vergelijkingsjaar. De STI wordt berekend als de gemiddelde trend van afzonderlijke soorten die samen een 

soortgroep vormen. De daarbij gehanteerde index varieert van nul tot oneindig. Afhankelijk van de 

abundantie in het vergelijkingsjaar wordt een percentage vastgesteld van de huidige hoeveelheid per 

soortgroep, en die hoeft niet bij 100% te worden afgekapt. Om dominantie van enkele sterk afgenomen 

soorten te voorkomen en om wiskundige redenen wordt bij 1% afgekapt. Voorts wordt bij 10.000% 

afgekapt om dominantie van enkele sterk toegenomen soorten te voorkomen.  

 

referentie 

Ook bij de STI-methode wordt de periode rond 1950 als vergelijkingsjaar (cultuurreferentie) 

aangehouden. Aan deze keuze liggen verschillende overwegingen ten grondslag (zie EKI-methode). De 

beoordelingsgrondslag van de STI is echter anders dan bij de EKI-methode, niet ‘natuurlijkheid en 

compleetheid’ maar het ‘aantal per soort(groep)’. De rol van het vergelijkingsjaar is daarmee minder 

essentieel. 

 

selectie van variabelen 

Behalve soortgroepen kunnen ook deelsets worden beschouwd behorend bij specifiek ecologische 

soortengroep of beleidscategorie. Bijvoorbeeld: roofvogels, afrikagangers onder de trekvogels, verdroging 

gevoelige plantensoorten, weidevogels, vogels vallend onder de EU-vogelrichtlijn, alle soorten van 

internationale betekenis, of alle soorten die de ecologische natuurwaarde bepalen. Dit kan zinvol zijn voor 
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de evaluatie van specifieke natuurbeleidsdoelstellingen en milieumaatregelen. De variabelen waarin de STI 

kan worden opgesplitst zijn: 

• Alle soortgroepen 

• Per soortgroep (bijv. planten, gewervelden, vogels, vlinders of vissen) 

• Afzonderlijke soorten 

• Doelsoorten (deelverzameling van op een doel gerichte soorten. Bijv. afrikagangers onder de 

trekvogels, of verdroginggevoelige plantensoorten) 

• Internationaal belangrijke soorten (bijv. EU-habitatrichtlijn, EU-vogelrichtlijn, trekkende 

watervogels, en vleermuizen) 

• Weidevogels 

• Rode lijstsoorten 

 

5.4.3 rode-lijstindicator 

Ook de rode-lijstindicator (RLI) geeft de EKI-methode aanvullende informatie op het niveau van 

soorten. De RLI geeft een beeld van de mate waarin soorten in Nederland dreigen uit te sterven. De RLI 

geeft een waardebepaling van beschermde natuur op landelijke schaal. Deze methode zou het complete 

Nederlandse areaal aan hobbytuinparken kunnen omvatten. 

 

RLI-concept 

In zijn huidige vorm beschrijft de RLI de ontwikkeling van een gehele soortgroep. De algemene 

soorten van de soortgroep krijgen een vaste score van vier punten. De zeldzame en bedreigde soorten 

krijgen een score die stapsgewijs daalt van vier tot nul, afhankelijk van de zeldzaamheidsklasse. De 

gegevens over landelijke zeldzaamheid zijn vrij grof namelijk aantal klassen of klassen op basis van het 

aantal 5x5 kilometerblokken waarin een soort voorkomt. Deze blokken heten atlasblokken en het is 

gebruikelijk om deze te aggregeren tot zogenaamde uurhokfrequentieklassen. Als drempelwaarde geldt 

een uurhokfrequentieklasse van vier die bij de rode lijsten wordt gehanteerd. De RLI wordt berekend door 

de scores te sommeren over alle soorten, waardoor een totaalscore voor de gehele soortgroep ontstaat. De 

index per groep varieert tussen nul en een maximale waarde. Dit maximum wordt bereikt als geen enkele 

soort meer bedreigd is.  

 

selectie van variabelen 

Soorten die niet van nature voorkomen in Nederland zijn weggelaten uit de methode. Soorten 

zoals de Halsbandparkiet en Muskusrat worden weggelaten, net als vele plantensoorten die gekweekt 

worden en late verwilderd zijn. Als niet uit te sluiten is dat soorten in Nederland via natuurlijke 

verspreiding zijn gekomen, zijn deze wel meegeteld (bijv. Witoogeend, Brilduiker).  

 

 

5.5 meetnet en monitoringsmethoden 

 

In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) wordt al enige jaren gewerkt aan de 

afstemming van de monitoring van de natuur op de informatiebehoefte van de rijksoverheid. De 

informatiebehoefte van de overheid wat betreft natuurmonitoring is bij de start van het NEM vertaald in 

een aantal meetdoelen. Voor een aantal meetdoelen zijn meetnetten opgezet of zijn al bestaande 

meetnetten gecontinueerd.  
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In Nederland is een aantal particuliere organisaties actief bij het verzamelen en het beheren van 

ecologische gegevens. Deze organisaties worden aangeduid met de naam Particuliere Gegevensbeherende 

Organisaties of kortweg PGO’s. De PGO’s coördineren onder meer een aantal natuurmeetnetten, zoals het 

landelijke meetnet dagvlinders van De Vlinderstichting en het Broedvogel Monitoring Project van SOVON. 

Voor het samenstellen van de ecologische natuurwaarderingsmethoden worden de gegevens van de 

landelijke meetnetten gebruikt. Dat betreft meetnetten van PGO’s en meetnetten van provincies [Strien & 

van der Meij, 2001]. Het gaat in het NEM niet om één allesomvattend meetnet, maar om een stelsel van 

landelijke ecologische meetnetten, want voor elke soortgroep zijn aparte veldmethoden nodig.  

Veruit de meeste meetpunten van de meetnetten worden door vrijwilligers geïnventariseerd. De 

tellers zetten de veldinformatie op formulieren die vervolgens worden ingezameld. Deze telformulieren 

worden daarna getoetst. Bij en na toetsing vindt er controle op fouten en onwaarschijnlijkheden plaats. 

Het CBS is bij de opzet van veel NEM-meetnetten nauw betrokken. De telgegevens van vrijwel alle 

meetnetten komen bij het CBS terecht en worden verwerkt met een speciaal hiervoor ontwikkelde 

statistische methode [TRIM, zie Pannekoek en Van Strien, 2001]. De resultaten zijn jaarlijkse indexcijfers en 

meerjarige trends per soort. De resultaten zijn openbaar en staan onder andere op CBS-Statline. Het 

verzamelen van de gegevens gebeurt op een sterk gestandaardiseerde manier dat wil zeggen dat de tellers 

tal van voorschriften volgen over de telmethode, het aantal bezoeken per jaar en het moment op de dag 

waarop geteld moet worden en dergelijke. Deze voorschriften zijn uitvoerig beschreven in de 

handleidingen die bij elk meetnet horen. De meeste meetnetten omvatten elk enige honderden of meer 

meetlocaties die een steekproef zijn uit het gehele land. De locaties zijn vaak relatief klein, bijvoorbeeld 

enkele hectaren. Op deze locaties worden de aantallen individuen van aandachtsoorten geteld en 

daarnaast vaak ook de overige soorten van de betreffende soortgroep. De tellingen zijn vaak jaarlijks, 

zodat natuurlijke fluctuaties en trends kunnen worden onderscheiden. Hieronder volgt een overzicht van 

de soortgroepen besproken in paragraaf 5.4 met bijbehorende organisaties die actief bij het verzamelen en 

het beheren van ecologische gegevens: 

• planten: FLORON, CBS en provincies. 

• vogels: SOVON, provincies en RIKZ. 

• dagvlinders & libellen: De vlinderstichting. 

• reptielen: RAVON. 

• zoogdieren: VZZ, SOVON en CBS. 

 

 

5.6 conclusie 

 

Voor ecologische natuurwaardering leveren de in paragraaf 5.2 genoemde criteria verschillende 

natuurwaarderingsmethoden op. Aangezien het soortsbegrip nog altijd de belangrijkste eenheid is in deze 

methoden wordt monitoring van de biotische data gedaan door verschillende PGO’s, CBS en provincies. 

Deze organisaties hebben daarvoor vaste monitoringsprotocollen, afhankelijk van de soortgroepen. De 

waarderingsmethoden die deze biologische data verwerken zijn gebaseerd op een viertal criteria: 

soortenrijkdom, aantal per soort, zeldzaamheid en natuurlijkheid/compleetheid. Bij de ecologische 

waardering van hobbytuinen zijn drie methoden bruikbaar:  

De ecologische kapitaalindex (EKI), een waarderingsmethode op ecosysteemniveau, is gebaseerd 

op het product van de omvang van een gebied (de kwantiteit) en kwaliteit ervan.  
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De soortgroep-trendindex (STI), bepaalt de abundantie van afzonderlijke soorten behorende tot 

een specifieke soortgroep aan de hand van een vast vergelijkingsjaar.  

De rode-lijstindicator (RLI), bepaalt de zeldzaamheid van soorten en beschrijft de mate waarin 

een hele soortgroep zich richting uitsterven beweegt. 
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H o o f d s t u k  6  
 

 

 

Discussie en conclusie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 discussie 

 

sociaal-economische natuurwaarderingsmethoden 

contingent-waarderingsmethode  

De sociaal-economische waarde van hobbytuinen als deel van de totale natuurlijke waarde laat zich 

het best bepalen door de contingent-waarderingsmethode. De CWM is de meest gebruikte sociaal-

economische natuurwaarderingsmethode van de afgelopen jaren. De methode kan weergeven wat mensen 

bereid zijn te betalen voor hobbytuinparken, waarbij alle natuurfuncties betrokken worden, zo ook de 

functies die onder niet-gebruikswaarden vallen bijvoorbeeld de esthetiek en regulatie.  

Een voordeel is dat de methode vrij eenvoudig is toe te passen en niet veel geld kost. Nadeel is dat 

het om een aanzienlijke hoeveelheid data wat gepaard gaat met de daarbijhorende verwerking.  

 

ecologische natuurwaarderingsmethoden 

Ecologische natuurwaarderingsmethoden worden gebaseerd op een ander perspectief dan sociaal-

economische natuurwaarderingsmethoden. Vanuit een sociaal-economisch perspectief kan een waarde 

worden gebruikt om goederen met elkaar te vergelijken. Met deze waarden kan men stellen dat 

ecosysteem A meer waarde heeft dan ecosysteem B. Vanuit een ecologisch perspectief gezien kan een 

waarde aangeven hoe goed een ecosysteem functioneert naar eigen maximale potentie. Dit betekent dat 

alle ecosystemen gelijkwaardig beschouwd mogen worden als ze naar eigen optimum functioneren. Aan 

hobbytuinen zitten vele gebruikseisen vast. Ze kunnen daarom nooit de volledigheid van natuurlijke 

ecosystemen evenaren. Voor een hobbytuinenpark kan met de beschreven methoden worden bepaald tot 

welk soort ecosysteem het, afhankelijk van zijn omgeving, kan behoren. Bovendien geven de ecologische 

methoden aan in hoeverre een tuinenpark daarbij naar maximale potentie functioneert en daarmee 

bijdraagt aan de natuurlijke omgeving. Aangezien hobbytuinen in opzet niet bedoeld zijn om naar een 

‘natuurlijk’ ecologisch optimum te functioneren, zullen er duidelijke grenzen moeten worden vastgesteld 

voor een park.  

 

Drie ecologische natuurwaarderingsmethoden zijn uitgewerkt, die als concept kunnen passen bij 

het ontwikkelen van een ecologische waarderingsmethode voor hobbytuinparken. Per index wordt dieper 
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ingegaan op de geschiktheid voor het in kaart brengen van de ecologische natuurwaarde van 

hobbytuinparken. 

 

ecologische kapitaalindex 

In het EKI-concept wordt een onderscheid gemaakt tussen stedelijk en landbouwgebied. 

Hobbytuinen vallen in eerste instantie onder stedelijk gebied. Afhankelijk van hun ligging en 

landschappelijke kenmerken kunnen zij echter ook worden ingedeeld bij landbouwgebieden. 

Landschapselementen aanwezig in hobbytuinparken die onder landbouwgebieden vallen zijn: sloten, 

beken, oevers en slootkanten; natte en droge greppels; ruigten; houtwallen en singels; grasland, weiden en 

bloemenweiden; oeverhoekjes en braakliggende grond [Flohr, pers comm]. 

Voor de bepaling van de ruimtelijke eenheden is in het EKI-concept aangesloten bij de indeling van 

de fysisch-geografische regio’s (FGR’s) met daarin natuurtypen (NT). Voor de combinatie van FGR en NT zijn 

doelsoorten vastgesteld die bij monitoring ook in hobbytuinen gemonitord kunnen worden. Dus 

afhankelijk van de ligging (FGR en NT) kan ieder hobbytuinenpark een eigen lijst met doelsoorten hebben. 

Het voordeel hiervan is dat het beheer van hobbytuinen hierop afgestemd kan worden zodat een park 

beter aansluit bij het omliggende natuurlijke groen. Daarmee worden ook landelijke en provinciale 

beleidsdoelstellingen ondersteund. 

Het voordeel van het EKI-concept is dat het al op grote schaal in Nederland wordt toegepast. De 

methode is te gebruiken om de ecologische kwaliteit en oppervlakte van tuinparken (kwantiteit) te 

combineren tot een maat. De EKI kan per hobbytuinenpark de ecologische natuurwaarde bepalen, maar de 

waarden zijn ook te aggregeren voor een bepaalde stadsregio, FGR, provincie en zelfs landelijk kan zo de 

ecologische natuurwaarde van hobbytuinparken worden bepaald. De EKI-methode is ontworpen om op 

Europese en zelfs wereldschaal toe te passen, hierover bestaan echter nog geen afgeronde studies. 

 

soortgroep-trendindex en rode-lijstindicator 

De soortgroep-trendindex en de rode-lijstindicator geven aanvullende informatie aan de EKI-

methode op het niveau van soorten. De STI kan een beeld geven van de variatie van een soortgroep over 

de tijd in een hobbytuinenpark. Ook zijn data voor meerdere hobbytuinenparken te combineren, zodat de 

staat van een soortgroep of deelgroep op regionaal, provinciaal en landelijk niveau is te bepalen.  

De RLI-methode functioneert alleen op landelijke schaal en kan een beeld geven van de mate 

waarin soorten zich naar uitsterven begeven over het complete Nederlandse areaal van hobbytuinparken. 

De RLI lijkt echter veel op de soortgroep-trendindex. Beide geven een toestand en trend weer van de hele 

soortgroep, waaronder ook de niet-bedreigde soorten. Om de mate van bedreiging van soorten beter tot 

zijn recht te laten komen stellen ten Brink et al. [2000] een aantal varianten voor. 

• Andere scores per zeldzaamheidsklasse.  

• Andere drempelwaarde voor zeldzaamheid. Zeldzaamheidsklassen zoals ze nu worden gebruikt 

geven geen verandering weer in voorkomen van algemene soorten.  

• Weging van soorten. Zwaarder meetellen kan wanneer daar een extra reden voor is, bijvoorbeeld 

als de internationale betekenis van een verdwijnende soort groter is. 

• Een focus op alleen de rode lijstsoorten geeft een betere aansluiting op het 

bedreigdesoortenbeleid en een betere aanvulling op de EKI- en STI-methode. Wanneer de score 

wordt omgedraaid (vijf voor hoogste bedreiging, nul voor de laagste) wordt de RLI een zuivere 

maat voor het aantal bedreigde soorten en mate van hun bedreiging. Door bovengenoemde 

auteurs is voorgesteld de rode-lijstindicator methode aan te passen. 
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Hoewel de RLI-methode in principe geschikt lijkt voor de bepaling van zeldzame soorten in het 

complete Nederlandse areaal van hobbytuinparken lijkt het beter alleen gebruik te maken van de STI-

methode, totdat de laatstgenoemde aanpassing in de RLI-methode is doorgevoerd.  

 

 

6.2 conclusie 

 

In deze paragraaf worden de conclusies kort weergegeven als antwoorden op de 

onderzoeksvragen. De hoofdvraag luidde als volgt: 

Kan een methode ontwikkeld worden waarmee de natuurlijke waarde van hobbytuinparken kan 

worden aangeduid zodat een beter onderbouwde keuze kan worden gemaakt bij de afweging van de 

diverse belangen in de planvorming rondom deze tuinen? 

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt de hoofdvraag opgesplitst tot de volgende deelvragen: 

• Wat is er in de literatuur bekend over natuurwaardering van groengebieden en hobbytuinparken 

in het bijzonder? 

Er zijn grote hoeveelheden literatuur geschreven over waardering van de natuur omdat vanaf 1973 

het maatschappelijke bewustzijn van de negatieve uitwerking van verstedelijking en infrastructuur op de 

natuurlijke omgeving groeide. In de jaren daarna zijn er talloze methoden ontwikkeld om tot een 

uitdrukking van natuurwaarde te komen. Afhankelijk van de visie op natuur zijn deze 

natuurwaarderingsmethoden op te splitsen in twee hoofdstromen: 

Vanuit een antropocentrische visie: sociaal-economische natuurwaarde. Natuurwaarde in 

monetaire of niet-monetaire termen. 

Vanuit een ecocentrische visie: ecologische natuurwaarde. Natuurwaarde in fysieke abiotische 

en/of biotische termen). 

Over hobbytuinen in het bijzonder is niets geschreven m.b.t. natuurwaardering 

 

• Welke kwaliteitscriteria liggen aan natuurwaardering ten grondslag? 

De kwaliteitscriteria voor natuurwaardering vinden hun oorsprong in een antropocentrische en 

ecocentrische benadering van natuur. Bij sociaal-economische natuurwaarden gaat het om de belangen en 

welvaart van de mens (antropocentrisch) en ontlenen natuurwaarderingsmethoden hun criteria aan de 

functies van de natuur voor de mens. Deze criteria zijn respectievelijk: gezondheidsfunctie, 

productiefunctie, regulatiefunctie, beschermingsfunctie, recreatieve functie, wetenschappelijke functie, 

educatieve functie, signaalfunctie, cultuurhistorische functie, esthetische functie. 

De criteria voor ecologische natuurwaarden zijn gestoeld op de intrinsieke waarde van de natuur 

(ecocentrisch). De ecologische natuurwaarderingsmethoden ontlenen hun criteria aan fysieke abiotische en 

biotische eenheden. Deze criteria zijn respectievelijk:  

soortenrijkdom: de som van het aantal soorten beschouwd als basis voor ecologische waardering.  

aantal per soort: De ecologische waarde neemt toe met het aantal individuen per soort.  

zeldzaamheid: de ecologische waarde neemt toe met de aanwezigheid van meer zeldzame of bedreigde 

soorten en/of landschapskenmerken. 

natuurlijkheid/compleetheid: de ecologische waarde neemt toe naarmate natuur een natuurlijke en 

complete situatie benadert (biotisch en abiotisch).  
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• Welke theoretische concepten zijn bekend voor het ontwikkelen, verwerken en monitoren van 

deze kwaliteitscriteria? 

Voor sociaal-economische natuurwaardering zijn er twee concepten die een aantal 

waarderingsmethoden opleveren. Deze concepten zijn een monetaire en niet-monetaire benadering. Dus 

de sociaal-economische natuurwaarde uitgedrukt in een arbitrair getal, of in geld.  

Voor ecologische natuurwaardering leveren de bovengenoemde criteria direct verschillende 

natuurwaarderingsmethoden op. Het soortbegrip is nog altijd de belangrijkste eenheid is in deze 

methoden. Daarom worden soorten gemonitord door verschillende particuliere gegevens-beherende 

organisaties, het CBS en de provincies. Deze organisaties hebben daarvoor vaste monitorings-protocollen, 

afhankelijk van de soortgroepen. 

 

• Zijn bestaande methoden (theoretische concepten) bruikbaar dan wel om te vormen tot 

instrument om de ecologische (natuurlijke) waarde van hobbytuinparken te bepalen? 

Een aantal natuurwaarderingsmethoden wordt geschikt bevonden om als concept toe te passen op 

hobbytuinparken. In de protocollen van deze waarderingsmethoden zullen wellicht aanpassingen gemaakt 

moeten worden om tot goede operationele instrumenten te komen. De meest bruikbare methoden zijn: 

sociaal-economische natuurwaarderingsmethode:  

contingent -waarderingsmethode (CWM), berust op de betalingsbereidheid van mensen voor 

ongeprijsde goederen als groenvoorzieningen. 

ecologische natuurwaarderingsmethode: 

ecologische kapitaalindex (EKI), waarderingsmethode op ecosysteemniveau, gebaseerd op het 

product van de omvang van een gebied(kwantiteit) en kwaliteit ervan. 

soortgroep-trendindex (STI), het voorkomen van afzonderlijke soorten behorende tot een 

specifieke soortgroep aan de hand van een vast vergelijkingsjaar. 

rode lijstIndicator (RLI), bepaalt de zeldzaamheid van soorten en beschrijft de mate waarin een 

hele soortgroep zich richting uitsterven beweegt. 
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