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Voorwoord 

Een belangrijk doel van het natuurbeheer en -beleid is de instandhouding en ontwikkeling van 
vegetaties met een hoge natuurwaarde. Om de beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te 
helpen met het nemen van de juiste maatregelen om hun doelen te bereiken, zijn er kwantitatieve 
waarderingssystemen ontwikkeld. In dit rapport hebben wij die met elkaar vergeleken op basis van een 
daartoe ontwikkeld computerprogramma. De resultaten van dat programma hebben we dubbelblind 
voorgelegd aan deskundigen om zo te achterhalen welke methode hen het meest aanspreekt. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de waterbedrijven. De begeleiding was in handen van 
een commissie bestaande uit Marten Annema (Evides), Leo van Breukelen (Waternet; voorzitter), Cristijn 
de Vin (Vitens), Karin Rood en Harrie van der Hagen (beiden Dunea). Op deze plaats bedanken wij hen 
hartelijk voor hun inzet. Tevens gaat onze grote waardering uit naar de groep deskundigen die 
belangeloos meewerkten aan het deskundigenonderzoek: Camiel Aggenbach (KWR), Ab Grootjans 
(KUN), Patrick Hommel (WUR), Henk Hunneman (Vitens), Eddy van der Maarel (RUG), Han Runhaar 
(KWR), Rienk Slings (PWN), Bart van Tooren (Natuurmonumenten), Geert van Wirdum (Deltares), Joop 
Schaminée (WUR) en Melchior van Tweel (bureau Van Tweel). Adrie van Heerden (provincie Zuid-
Holland), Wim Ozinga (WUR) en Marti Rijken (provincie Gelderland) zijn wij erkentelijk voor het ter 
beschikking stellen van gegevens. 

 

 

Nieuwegein, September 2010 

Taco Strasser & Flip Witte 
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Samenvatting 

Een belangrijk doel van het natuurbeheer en -beleid is de instandhouding en ontwikkeling van 
vegetaties met een hoge natuurwaarde. Om de beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te 
helpen met het nemen van de juiste maatregelen om hun doelen te bereiken, zijn er kwantitatieve 
waarderingsmethoden ontwikkeld. In deze studie werden 12 methoden voor de waardering van 
vegetatieopnamen met elkaar vergeleken.  

Daartoe hebben we het computerprogramma ASTER ontwikkeld (Assessment System To Evaluate 
Relevés). Invoer van ASTER is een bestand met vegetatieopnamen en een bestand met per opname het 
vegetatietype waaraan die opname is toebedeeld. ASTER berekent de waarde van de vegetatieopnamen 
volgens de 12 methoden, maar ook waarderingscijfers voor vegetatietypen, de 
grondwaterafhankelijkheid van de opnamen en vegetatietypen, en kruistabellen waaruit de 
overeenkomsten en verschillen tussen de waarderingsmethoden blijken. De door ASTER gegenereerde 
waarderingscijfers kunnen worden gebruikt om concrete natuurgebieden te waarderen, bijvoorbeeld 
door waarderingscijfers te koppelen aan de uitkomsten van het ecohydrologische model PROBE.  

ASTER werd toegepast op de ca. 35000 tot associaties, romp- en derivaatgemeenschappen 
geclassificeerde vegetatieopnamen die de grondslag vormden voor het standaardwerk De Vegetatie van 
Nederland (DVN). Uit de resultaten bleek dat bijna alle methoden significant positief met elkaar zijn 
gecorreleerd. Alleen de methode die de waarde berekent als de gemiddelde taxonomische afstand van 
de soorten in een opname, vertoonde hoofdzakelijk negatieve en/of insignificante correlaties met de 
andere methoden. Ook enkele andere methoden hingen minder samen met de rest, bijvoorbeeld die 
waarbij de waarde van een vegetatieopname gelijk wordt gesteld aan het aantal soorten in de opname 
(waarde = soortenrijkdom). De methode die voor de provincie Gelderland is ontwikkeld correleerde 
matig met de methode van de provincie Zuid-Holland (verklaarde variantie van 55% op basis van 
gemiddelde natuurwaarden per vegetatietype). De methode Gelderland vertoonde de grootste 
overeenkomst met de methode die is ontwikkeld voor het nationale ecohydrologische model DEMNAT 
(74% verklaarde variantie), oorspronkelijk bedoeld voor het waarderen van kilometerhokken. Hoge 
overeenkomst bestond ook tussen een waardering op basis van het aantal rodelijstsoorten en op basis 
van het aantal doelsoorten van LNV (verklaarde variantie 86%), maar dat is logisch want soorten op de 
Rode lijst zijn opgenomen in de lijst met Doelsoorten. 

De door ASTER gegenereerde waarderingscijfers werden vergeleken met het oordeel van een groep van 
tien deskundigen om zo te achterhalen welke methoden op hun draagvlak kunnen rekenen. Daartoe 
werd iedere deskundige twee maal een lijst met tien random geselecteerde vegetatietypen voorgelegd, 
met de vraag deze te sorteren van hoge naar lage waarde. De raadpleging gebeurde dubbelblind en 
iedere deskundige ontving een andere lijst. Het rangordeoordeel werd vervolgens vergeleken met de 
uitkomsten van ASTER. Van de twaalf methoden zouden er drie volgens het deskundigenoordeel 
kunnen afvallen, waaronder taxonomische diversiteit en soortenrijkdom. De overeenkomst tussen de 
overige waarderingsmethoden en het deskundigenoordeel bleek niet hoog te zijn (in alle vergelijkingen 
bedroeg de hoogste rangcorrelatie 70%, voor de methode Gelderland) en de meeste methoden konden 
op basis van het deskundigenoordeel statistisch niet van elkaar worden onderscheiden. Dat deed ons 
afvragen hoe eensgezind de deskundigen zijn. Om die vraag te beantwoorden werd weer een lijst van 
tien vegetatietypen ter beoordeling toegestuurd, alleen kreeg iedere deskundige nu precies dezelfde lijst. 
Uit deze raadpleging bleek dat men het in grote lijnen eens was over de twee waardevolste typen en 
over het minst waardevolle type, maar dat over de overige zeven typen grote verdeeldheid heerste. 
Grosso modo waren de deskundigen weinig eensgezind in hun oordeel. 

Daarnaast hebben we nog gebruik gemaakt van de deskundigheid van één persoon over het Noord-
Hollands Duinreservaat, beheersgebied van waterbedrijf PWN. Voor dit gebied bouwt KWR een 
modelversie van PROBE. Om de interpretatie van de uitkomsten te vergemakkelijken heeft deze 
duindeskundige alle 45 in het gebied gemodelleerde vegetatietypen van een rangordecijfer voorzien. Dit 
oordeel bleek het meest overeen te komen met een op vuistregels gebaseerde variant van de methode 
DEMNAT (verklaarde variantie 70 %). 



Geautomatiseerde waardering van vegetatieopnamen en vegetatietypen BTO 2010.035 (s)

© KWR - 8 - September 2010

 

Op grond van de uitkomsten van ASTER, de deskundigenraadpleging en inhoudelijke overwegingen 
hebben we gespeculeerd welke van de 12 methoden de voorkeur verdienen. Een waardering op basis 
van het aantal rodelijstsoorten of het aantal doelsoorten doet het relatief (!) goed bij deskundigen en 
bovendien kan een dergelijke waardering rekenen op draagvlak bij beleidsmakers en politici. Het nadeel 
echter, is dat met deze methoden de meeste vegetatieopnamen de waarde nul scoren, omdat soorten van 
de Rode lijst of de Doelsoortenlijst in de meeste opnamen ontbreken. Daardoor kan een door 
natuurbeheerders gewaardeerde vegetatieopname met bijvoorbeeld Gewone dotterbloem, Echte 
koekoeksbloem en Waterkruiskruid op nul punten uitkomen. Bij de waardering van vegetatietypen, 
berekend als gemiddelde of percentiel van de opnamen, komen vaak nulwaarden voor, zodat ook dan 
het nadeel van deze methoden blijft bestaan. Dit nadeel kleeft niet aan de methoden Gelderland, 
DEMNAT en de op vuistregels gebaseerde variant van DEMNAT, die volgens ASTER nauw 
samenhangen. Van deze drie methoden krijgt de methode Gelderland de meeste instemming van de tien 
deskundigen, al is het verschil met DEMNAT niet significant. 

De grote discrepantie tussen de waarderingsmethoden lijkt ons ongewenst. Wat rechtvaardigt het 
immers, dat het natuurbeleid in bijvoorbeeld de provincie Gelderland op een heel andere methode 
wordt gebaseerd dan in de provincie Zuid-Holland? De keuze uit methoden kan bovendien politiek 
gebruikt worden om juist die eruit te selecteren, die toevallig de hoogste score oplevert.  

Gezien de grote verschillen in deskundigenoordeel is op basis van deze studie alleen een korte 
waarderingsschaal, bijvoorbeeld van 1 tot 4, te rechtvaardigen. Zo’n simpele schaal − waar dan 
kwalificaties aan gekoppeld kunnen worden als ‘weinig waarde’, ‘matige waarde‘, ‘waardevol’, en ‘zeer 
waardevol’ − kan worden gebruikt om natuurwaarden in kaartvorm weer te geven. Een dergelijke 
schaal is echter te kort om mee te rekenen; het is een rangordeschaal, geen kardinale. Met een kardinale 
waarderingsschaal zou bijvoorbeeld de totale hoeveelheid natuurwaarde in een terrein kunnen worden 
berekend, voor en na het uitvoeren van een scenario. Voor dat over de ontwikkeling van een algemene 
aanvaarde methode met kardinale uitkomsten wordt nagedacht, is het wenselijk nader te onderzoeken 
of de deskundigen werkelijk zulke uiteenlopende oordelen hebben. Een opmerkelijk resultaat − 
deskundigen verschillen sterk in hun oordeel − stelt immers hoge eisen aan de bewijslast. Een opzet 
waarin een groep streng geselecteerde deskundigen hun oordeel moeten vellen over een selectie van 
concrete vegetatieopnamen, levert wellicht meer overeenstemming op dan in deze studie werd 
gevonden. Bovendien kan een dergelijke opzet inzicht geven in de gebruikte beoordelingscriteria.  
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1 Inleiding 

Om de beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te helpen met het nemen van de juiste 
maatregelen om hun doelen te bereiken, zijn er kwantitatieve waarderingssystemen ontwikkeld. Bij de 
waardering kunnen verscheidene criteria worden gebruikt. Volgens (Margules & Usher, 1981) —die 
negen waarderingsstudies onderzochten— zijn, in volgorde, de vijf meest gebruikte criteria: ‘diversiteit’, 
‘zeldzaamheid’, ‘natuurlijkheid’, ‘oppervlakte’ en ‘mate van bedreiging’ (‘bedreigdheid’). Het is van 
belang om duidelijk onderscheid te maken tussen de waardering van concrete gebieden (in grootte 
variërend van een vegetatieopname tot vele km2) en de waardering van classificatie-eenheden, zoals 
soorten, vegetatietypen en ecosysteemtypen. Voor beide zijn andere waarderingscriteria van toepassing: 
zeldzaamheid en mate van bedreiging worden alleen voor classificatie-eenheden gebruikt, terwijl 
diversiteit en oppervlakte alleen worden gebruikt voor de waardering van concrete gebieden. De waarde 
van een classificatie-eenheid is te vergelijken met de theoretische maximale opbrengst per ha van een 
landbouwgewas. De waarde van een concreet natuurgebied met de werkelijke gewasopbrengst van een 
landbouwbedrijf, dat een bepaalde oppervlakte heeft, waar ziekten en insecten het gewas belagen, en 
waar de voorziening van nutriënten en water niet overal optimaal is. 

Deze studie richt zich op de waardering van vegetatieopnamen en vegetatietypen. Daarvan bestaan ook 
de meeste waarderingsmethoden, waarschijnlijk omdat planten het meest direct reageren op 
veranderingen in de waterhuishouding. Van het plantendek beschouwen we voorts alleen de 
vaatplanten, omdat alleen daar voldoende informatie over beschikbaar is. Alle vaatplanten die niet zijn 
opgenomen in de Standaardlijst van de Nederlandse flora (Tamis et al., 2004), laten we buiten 
beschouwing bij de waardering. Dat zijn merendeels neofyten, vaak aangeplante. 

Op basis van een literatuurstudie hebben wij eerst de meest gangbare waarderingsmethoden 
onderzocht. Bij de beschrijving van die methoden, in Hoofdstuk 2, gaan we nauwelijks in op de 
theoretische voor- en de nadelen van iedere methode. Voor diegenen die daarin is geïnteresseerd zijn 
verwijzen we naar (Witte & Meuleman, 2006). Ook de beschrijvingen van de methoden houden we 
summier; meer informatie kan men vinden in de publicaties die we bij iedere methode opgeven.  

In Hoofdstuk 3 vergelijken we de methoden met elkaar met behulp van het daartoe ontwikkelde 
computerprogramma ASTER (Assessment System To Evaluate Relevés) (Bijlage I). Invoer van ASTER is 
een bestand met vegetatieopnamen en een bestand met per opname het vegetatietype waaraan die 
opname is toebedeeld. ASTER berekent ondermeer: 

• de waarde van vegetatieopnamen volgens verschillende methoden; 

• waarderingscijfers voor vegetatietypen; 

• de grondwaterafhankelijkheid van de opnamen en vegetatietypen (zodat duidelijk is of de vegetatie 
gevoelig is voor veranderingen in de grondwaterstand); 

• de waarderingsrangorde voor zowel de vegetatieopnamen als de daarvan afgeleide vegetatietypen; 

• kruistabellen met de overeenkomsten en verschillen tussen de waarderingsmethoden. 

In Hoofdstuk 3 passen we ASTER toe op de ca. 35000 geclassificeerde vegetatieopnamen die de 
grondslag vormden voor het standaardwerk De Vegetatie van Nederland (DVN) (Stortelder et al., 1999; 
Schaminée et al., 1995; Schaminée et al., 1996; Schaminée et al., 1998). Daarbij beschouwen wij allen het 
plantensociologische niveau van de ‘associatie’, ‘rompgemeenschap’ en ‘derivaatgemeenschap’. Dit 
betekent dat opnamen die alleen geclassificeerd zijn tot op verbondsniveau of hoger, in deze studie 
buiten beschouwing worden gelaten en dat subassociaties worden ‘afgerond’ op het associatieniveau. 

De waarderingscijfers op basis van DVN hebben we vergeleken met het oordeel van een groep 
deskundigen om zo te achterhalen welke methoden hun voorkeur hebben, en welke zij verwerpen. In 
Hoofdstuk 4 wordt de deskundigenraadpleging besproken. 

De door ASTER gegenereerde waarderingscijfers kunnen worden gebruikt om concrete natuurgebieden 
te waarderen. Dat kan bijvoorbeeld door het waarderingsysteem dat de voorkeur van de gebruiker 
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verdient, te koppelen aan de uitkomsten van het ecohydrologische model PROBE (Witte et al., 2007a; 
Witte et al., 2010). In Hoofdstuk 5 geven we daarvan een voorbeeld. 

We besluiten dit rapport met Hoofdstuk 6 waarin we de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek 
samenvatten en bediscussiëren en waarin we aanbevelingen doen voor de toepassing van ASTER en 
voor verder onderzoek.  
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2 Beschrijving methoden 

2.1 Inleiding 

Op basis van een literatuurstudie hebben wij de meest gangbare waarderingsmethoden onderzocht. In 
Tabel 2-1 zijn deze methoden samengevat, waarbij iedere methode is voorzien van een code die in de 
rest van dit rapport terugkomt. Als extra ‘methode’ is in de tabel tevens de grondwaterafhankelijkheid 
van de vegetatie opgevoerd (GWD, § 2.3). In de kolom ‘criteria’ ontbreekt telkens het hiervoor genoemde 
criterium ‘oppervlakte’. Dat komt doordat de methoden allemaal betrekking hebben op 
vegetatieopnamen, dat wil zeggen, eenheden van ongeveer dezelfde grootte. Bij de toepassing van de 
waarderingsmethoden, in Hoofdstuk 5, zal dit criterium wel een rol spelen. Het hiervoor genoemde 
criterium ‘bedreigdheid’ is in de tabel equivalent met ‘trend’ en in de methode NRED ook verbonden 
met het criterium ‘zeldzaamheid’. Ook het criterium ‘natuurlijkheid’ ontbreekt. Enerzijds omdat 
‘natuurlijkheid’ al meegenomen wordt door alleen uit te gaan van inheemse soorten (die zijn opgenomen 
in de Standaardlijst van de Nederlandse flora (Tamis et al., 2004)), anderzijds omdat dit criterium 
moeilijk te operationaliseren is (Margules & Usher, 1981) en omdat het in de praktijk nauwelijks een rol 
speelt. Zo verwijzen Frans Vera en geestverwanten (De Bruin et al., 1986) graag naar natuurlijke 
processen in de uiterwaarden: erosie en sedimentatie. Om die processen hun gang te laten gaan worden 
zomerdijken doorgestoken in vervuilde en gestuwde panden van de Rijn, en worden met bulldozers 
‘nevengeulen’ gegraven op plaatsen waar vroeger nooit een nevengeul heeft gestroomd. Nee, echt 
natuurlijk is pas bodemvorming onder een beukenbos, waardoor er totaal geen ondergroei meer 
mogelijk is. (De Bruin et al., 1986) schetsen echter een toekomstbeeld met veel soorten en vooral veel 
zeldzame soorten (Besanjelier, Zwarte ooievaar, Zwarte populier). Natuurlijkheid is bij hen een middel, 
niet het doel. Waar het bij natuurlijkheid vooral om gaat is dat soorten zich spontaan hebben gevestigd. 
Of dat op een dijkhelling is of op een ongestoorde haarpodzol, maakt voor de waardering niet zoveel uit: 
het criterium ‘natuurlijkheid’ speelt dus een ondergeschikte rol. 

Om de vergelijkbaarheid van de methoden te vergroten, volgen we hier niet de wiskundige symbolen uit 
de oorspronkelijke publicaties, maar voeren we een eigen systematische notatie (zoals V voor de 
natuurwaarde van een vegetatieopname en g voor het gewicht van een soort).  

Tabel 2-1. Overzicht van de onderzochte waarderingsmethoden en hun criteria. 
Criteria 

Besproken 
in 
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Code 
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rten

rijk
d
o
m
 

N
a
tio
n
a
le 

z
eld
z
a
a
m
h
eid
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o
n
d
ia
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z
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z
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T
ren
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D
iv
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eco
sy
stem

en
 

Overige 

2.2.1 NSPE ■      
2.2.2 NRARE ■ ■     
2.2.3 NRED ■ ■  ■   
2.2.4 NTARG ■ ■  ■  Internationale betekenis 
2.2.5 TAXDIV ■     Taxonomische verwantschap 
2.2.6 SWNBL ■ ■  ■   
2.2.7 WAFLO ■ ■     
2.2.8 MENMA ■ ■   ■  
2.2.9 ZH ■ ■ ■ ■  Provinciale zeldzaamheid 
2.2.10 GLD ■ ■ ■ ■  Kwetsbaarheid, kenmerkendheid 
2.2.11 DEMNAT ■ ■ ■  ■  
2.2.12 THUMB ■    ■ Het milieubeleid 
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2.2 Onderzochte waarderingsmethoden 

2.2.1 Methode NSPE (soortenrijkdom) 

Een eenvoudige en nauwkeurig vast te stellen maat voor diversiteit is soortenrijkdom. In deze studie 
komt dat neer op het totaal aantal soorten in een opname: 

 V N=  [2.1] 

V =  waarde opname 
N = aantal soorten in de opname 

2.2.2 Methode NRARE (aantal zeldzame soorten) 

Nadeel van de methode NSPE is dat iedere soort i bijdraagt aan de waarde van een opname, dus ook 
algemeenheden als Grote brandnetel, Veldzuring en Straatgras. De ervaring leert dat het biologenhart 
pas harder gaat kloppen bij relatief zeldzame soorten. Zeldzame soorten selecteren we hier op basis van 
de indeling in zogenaamde kilometerfrequentieklassen (KFK’s; (Tamis & Van ’T Zelfde, 2003)) voor het 
jaar 1995 volgens (Tamis et al., 2004). De KFK is de opvolger van de uurhokfrequentieklasse UFK van 
(Van Der Maarel, 1971), een indeling die bij de wat oudere botanici goed is ingeburgerd. Zeldzame 
soorten definiëren we hier als soorten met KFK95 van 6 of minder en de waarde van een opname stellen 
we gelijk aan het aantal zeldzame soorten: 

 

95

95
1,

6 0

6 1=

> ⇒ =
=

≤ ⇒ =
∑ i i

i

i N i i

KFK g
V g

KFK g
 [2.2] 

Soorten met  KFK95 = 6 zijn bijvoorbeeld Draadzegge, Steenanjer en Kamvaren.  

2.2.3 Methode NRED (aantal Rodelijstsoorten) 

Rodelijstsoorten worden volgens richtlijnen van de (I.U.C.N., 1994) geselecteerd op basis van de criteria 
‘zeldzaamheid’ en ‘trend’. Naarmate een soort zeldzamer is en een sterkere negatieve trend vertoond, 
komt hij op de rode lijst in een hogere categorie van bedreigdheid uit. In de praktijk wordt, wanneer 
men wil aan tonen hoe waardevol een natuurgebied is, vaak het aantal Rodelijstsoorten genoemd (als die 
tenminste aanwezig zijn, anders moet een ander argument te berde worden gebracht): 
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In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de rode lijst van Nederlandse vaatplanten (Van Der Meijden et 
al., 2000). 

2.2.4 Methode NTARG (aantal doelsoorten) 

De doelsoorten van het ministerie van LNV zijn afgeleid van de criteria ‘internationale betekenis’, ‘trend’ 
en ‘nationale zeldzaamheid’. Wanneer een soort aan tenminste twee van de drie criteria voldoet, staat hij 
op de lijst met doelsoorten van (Bal et al., 2001). 
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 [2.4] 

2.2.5 Methode TAXDIV (taxonomische diversiteit) 

De taxonomische diversiteit van een opname kan als maat voor de biodiversiteit worden gebruikt. In de 
methode van (Clarke & Warwick, 1998) wordt eerst de taxonomische afstand van iedere soort i tot iedere 
andere soort j in de opname berekend. Die afstand is 1 als twee soorten behoren tot hetzelfde genus, 2 als 
ze behoren tot dezelfde familie maar tot verschillende genera, 3 als ze in verschillende families zitten van 
eenzelfde orde, 4 als ze in verschillende ordes van eenzelfde klasse zitten en 5 als ze zelfs niet tot 
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dezelfde klasse behoren. Vervolgens wordt de gemiddelde afstand der soorten berekend. In de methode 
van (Clarke & Warwick, 1998) wordt daarbij nog gewogen naar het aantal individuen van iedere soort, 
maar omdat we daarover geen informatie hebben (afgezien van de vraag of dit aantal praktisch is vast te 
stellen voor plantensoorten), berekenen we de waarde van de opname als: 
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 [2.5] 

In theorie levert dit uitkomsten op van 1-5. Informatie over orde, familie en genus werd ontleend aan het 
Botanisch Basisregister, informatie over klassen en orden aan een bestand dat de heer Ozinga (WUR) aan 
ons ter beschikking stelde. 

2.2.6 Methode SWNBL (som van waarderingscijfers) 

In opdracht van de Studiecommissie Water, Natuur, Bos en Landschap (SWNBL), is door (Gremmen, 
1986) een methode ontwikkeld die iedere soort eerst waardeert op basis van zijn verwachte toekomstige 
zeldzaamheid (afgeleid uit UFK’s voor 1930 en 1980). Dat resulteert in een getal tussen de 1 (minst 
waardevol) en 9 (meest waardevol). Vervolgens worden de waarden der soorten in een opname 
gesommeerd. Wij hebben deze methode geactualiseerd door hem toe te passen op KFK’s voor 1935 en 
1995, zoals gepubliceerd in (Tamis et al., 2004): 

 ( )( )95 35

1,

10 min 9,  max 1,2
=

= − −∑ i i

i N

V KFK KFK  [2.6] 

2.2.7 Methode WAFLO (som van zeldzaamheidsgetallen) 

Voor het ecohydrologische model WAFLO is een methode ontwikkeld gebaseerd op zeldzaamheid van 
iedere soort in een opname (Fahner & Wiertz, 1987). In deze methode krijgt eerst iedere soort s eerst een 
natuurwaarde die de reciproque is van het klassengemiddelde van de UFK waarbij de soort is ingedeeld. 
Ronde zonnedauw, bijvoorbeeld, heeft een UFK van 6 en het klassengemiddelde daarvan is 300 
uurhokken. De natuurwaarde van Ronde zonnedauw bedraagt dus 1/300 = 0.0033. De waarde van de 
opname wordt vervolgens berekend door alle soortwaarden te sommeren. In deze studie hebben we de 
methode aangepast door niet uit te gaan van de UFK’s, maar van het aantal kilometerhokken NKM 
waarin een soort voorkomt in het nationale florabestand FLORBASE, versie 2K. Bovendien 
vermenigvuldigen we het resultaat met 100 om erg kleine getallen te vermijden: 
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 [2.7] 

2.2.8 Methode MENMA (Mennema) 

Een lastig uit te leggen methode is die van (Mennema, 1973). Hij is alleen toegepast voor de waardering 
van kilometerhokken in het stroomdallandschap van het Merkske, maar er is geen principiële reden om 
hem niet ook voor opnamen te gebruiken. De methode maakt gebruik van een indeling in 
ecosysteemtypen, de zogenaamde socio-ecologische groepen van (Van Der Maarel, 1971). De waarde van 
een kilometerhok (opname) wordt bepaald door de ‘gewichten’ (waarden) van de ecosysteemtypen en 
de zeldzaamheidswaarden van de ecosysteemtypen in dat hok ten opzichte van hun 
zeldzaamheidswaarden in Nederland. In de oorspronkelijke methode werden de 
zeldzaamheidswaarden afgeleid van de UFK’s van de soorten die behoren tot het betreffende 
ecosysteemtype; in deze studie hebben we daarvoor de KFK’s volgens (Tamis & Van ’T Zelfde, 2003) 
genomen. In formulevorm: 
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e  = index ecosysteemtype 
NE = aantal ecosysteemtypen 
VE = gewicht ecosysteemtype 

{ }eE  = verzameling soorten behorend tot ecosysteemtype e 

ZNL = nationale zeldzaamheidswaarde ecosysteemtype 
NL = totaal aantal soorten in Nederland 

Wat hier staat is: voor ieder ecosysteemtypen e vermenigvuldigen we zijn gewicht VE met zijn 
zeldzaamheidsfractie (de breuk in [2.8]) in de opname en vervolgens tellen we de resultaten van alle 
typen op. De vermenigvuldiging met 100 dient alleen om verantwoord te kunnen afronden op hele 
cijfers. 

Bij de invoering van de methode stuitten wij op het probleem dat we geen digitale versie van de indeling 
van soorten in de socio-ecologische groepen volgens (Van Der Maarel, 1971) konden bemachtigen 
(waarschijnlijk bestaat die ook niet). Daarom hebben we gebruik gemaakt van de indeling die daarop 
volgde, die van (Arnolds & Van Der Maarel, 1979). GewichtenVE per ecosysteemtype werden door ons 
zo goed mogelijk geschat in navolging van (Van Der Maarel, 1971); nationale zeldzaamheidswaarden 
werden eenvoudig afgeleid van de KFK’s (Bijlage 0).  

2.2.9 Methode ZH (Zuid-Holland) 

In de methode van Zuid-Holland is voor iedere soort een waarderingsgetal g berekend op basis van de 
provinciale zeldzaamheid, de nationale zeldzaamheid, de mondiale zeldzaamheid en de te verwachte 
verandering in zeldzaamheid (Clausman & Van Wijngaarden, 1984). Dat levert, door een aantal log-
transformaties, waarden op van tussen de 6 en 94. Uit die getallen en de bedekkingfractie B van iedere 
soort wordt dan de waarde van de opname berekend als: 
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Ten behoeve van deze studie werd door de heer Van Heerden van de  provincie een bestand met 
geactualiseerde waarderingsgetallen g ter beschikking gesteld (plantgegevens nw flora kort.xls).  

2.2.10 Methode GLD (Gelderland) 

Waarschijnlijk geïnspireerd op de methode van Zuid-Holland is die voor Gelderland door (Hertog & 
Rijken, 1992): 
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Waarin a de abundantie van de soort in de opname is, op een schaal die loopt van 1 tot 9. De term voor 
het sommatieteken dient ter correctie van de soortenrijkdom. In de praktijk varieert de soortenrijkdom 
van een opname tussen enkele en circa 50 soorten zodat de correctie in de praktijk neerkomt op een 
factor van 1.86 tot 0.77. De term tussen grote haken dient ter correctie van de abundantie a van de 
soorten in de opname. Die abundantie wordt door Gelderland uitgedrukt op een 9-delige schaal, zodat 
de correctie neerkomt op een factor 1 tot 2. De waarde van de soorten g is door (Hertog & Rijken, 1992) 
eenmalig afgeleid aan de hand van zes criteria: nationale zeldzaamheid, internationale zeldzaamheid, 
tendens, kwetsbaarheid in Gelderland, indigeniteit (mate van inheems zijn) en type vegetatie waarvoor 
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de soort kenmerkend is. Een bestand met waarden per soort werd door de heer Rijken van de provincie 
voor dit onderzoek ter beschikking gesteld (nbwsrt1.dbf). 

2.2.11 Methode DEMNAT 

Met de methode van (Mennema, 1973) heeft de DEMNAT-methode gemeen dat hij mede is gebaseerd op 
de relatieve soortenrijkdom van en diversiteit aan ecosysteemtypen. Daarnaast spelen ‘nationale 
zeldzaamheid’ en, zij het in mindere mate, ‘internationale zeldzaamheid’ een rol in de waardering. De 
methode is ontwikkeld voor de waardering van kilometerhokken (Witte, 1996; Witte, 1998; Bleij et al., 
2002) en bestaat hieruit dat per ecosysteemtype zijn potentiële natuurwaarde wordt vermenigvuldigd 
met zijn relatieve soortenrijkdom in het kilometerhok, waarna de resultaten van alle typen worden 
gesommeerd. De ecosysteemtypen zijn de ecotoopgroepen (sensu (Witte, 1998)) volgens het 
ecotopensysteem (Runhaar et al., 2004). Iedere soort i is in de methode toegekend aan een 
ecosysteemtype e met behulp van een weegfactor g. Weegwaarden op basis van (Runhaar et al., 2004) zijn 
beschreven in (Witte et al., 2007b). De som van de weegwaarden wordt vervolgens geschaald met behulp 
van empirisch vastgestelde drempelwaarden T. Voor deze studie hebben we de oorspronkelijke methode 
aangepast door alleen te schalen naar de zogenaamde ‘derde drempelwaarde’ T3 (sensu (Witte, 1998)): 
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Hierin is VE de potentiële natuurwaarde van het ecosysteemtype, bepaald volgens (Witte, 1998) op basis 
van de nationale zeldzaamheid (ontleend aan FLORBASE-2K) en internationale zeldzaamheid. De factor 
T3 is bedoeld om de som aan weegwaarden te schalen en ook ontleend aan FLOBASE-2K (volgens 
(Witte, 1998)). De verhouding ∑g/T3 in [2.11] geeft het relatieve aandeel van het ecosysteemtype in de 
opname weer (de ‘volledigheid’ sensu (Witte, 1998)). Waarden VE en T3 zijn opgenomen in Bijlage  III.  

Merk de grote vormovereenkomst op tussen [2.11] en [2.8]: in beide gevallen wordt de som van 
gewichten der soorten geschaald naar een nationale maat van voorkomen (respectievelijk T3 en ZNL) en 
vermenigvuldigd met een ecosysteemwaarde VE. 

2.2.12 Methode THUMB (vuistregels) 
Dit is in wezen dezelfde methode als de vorige, alleen zijn de potentiële natuurwaarden nu ontleend aan 
een aantal vuistregels volgens (Witte & Klijn, 1997) die stoelen op het milieubeleid. Aangezien het beleid 
gericht is op de bestrijding van verdroging, vermesting en verzuring, zijn bijvoorbeeld natte, arme en 
basische systemen waardevoller dan droge, voedselrijke en zure. Waarden voor VE zijn opgenomen in 
Bijlage  III. 

2.3 Grondwaterafhankelijkheid GWD 

Voor sommige toepassingen kan men het handig vinden te weten hoe gevoelig de vegetatie is voor 
veranderingen in het grondwaterbeheer. Die gevoeligheid kan desgewenst worden vermenigvuldigd 
met de natuurwaarde van de vegetatie, zodat een kaart ontstaat die de potentiële schade van 
grondwaterstandsverlaging weerspiegelt. 

Hier hebben we de gevoeligheid berekend op basis van de indeling van soorten in ecosysteemtypen 
volgens: 
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Deze vergelijking is, zie [2.11], nagenoeg gelijk aan die voor de natuurwaarde volgens DEMNAT. In 
plaats van te wegen naar de potentiële natuurwaarde wordt nu echter gewogen naar de 
grondwaterafhankelijkheid van het ecosysteemtype, G. Waarden voor G zijn door ons geschat en 
opgenomen in Bijlage  III. Voor alle natte en aquatische systemen geldt G = 1, voor alle droge G = 0. 
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Vochtige systemen hebben overwegend een waarde van G = 0.50 gekregen, maar waarden van 0 (voor 
kalkrijke bodems) en 1 (voor brakke bodems) zijn ook toegekend.  

Veel soorten kunnen zowel op droge als op vochtige milieus voorkomen. Een opname die overwegend 
uit droge soorten bestaat, en die een kenner zo als grondwateronafhankelijk zou typeren, kan daardoor 
toch een klein aandeel grondwaterafhankelijkheid indiceren. Om dit te voorkomen is in [2.12] de factor 
fgwd opgenomen. De hoogte van fgwd dient proefondervindelijk nog te worden vastgesteld; voorlopig is 
fgwd = 0.25 aangehouden. Dit betekent dat als een opname voor minder dan 25% bestaat uit 
grondwaterafhankelijke soorten, die opname als volledig grondwateronafhankelijk wordt getypeerd −> 
GWD = 0. 
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3 Vergelijking methoden met ASTER 

3.1 Kantekeningen vooraf 

In dit hoofdstuk presenteren en bediscussiëren we de resultaten van ASTER. Enige kanttekeningen 
vooraf zijn hierbij op zijn plaats; kanttekeningen die ook gelden voor Hoofdstuk 4.  

Ten eerste dienen we op te merken dat de methode ZH en (zij het in mindere mate) GLD beide zijn 
ontworpen voor specifieke provincies en dat we ze dus in zekere mate geweld aan doen door ze toe te 
passen op opnamen en vegetatietypen uit heel Nederland. Op de tweede plaats willen we benadrukken 
dat we de methode MENMA hebben moeten aanpassen voordat we hem konden gebruiken: we hebben 
de indeling in ecoysteemtypen volgens (Arnolds & Van Der Maarel, 1979) toegepast, in plaats van de 
oorspronkelijke indeling volgens (Van Der Maarel, 1971). Ten derde is ook de methode DEMNAT (en 
dus ook THUMB) aangepast, en wel vrij provisorisch: we hebben de zogenaamde derde 
drempelwaarden T3 die waren ontleend aan kilometerhokgegevens (FLORBASE-2K) gebruikt om de 
soortenrijkdom in opnameniveau te schalen naar een relatieve rijkdom per ecosysteemtype; de 
zogenaamde eerst drempelwaarde uit de oorspronkelijke methode (Witte, 1998) hebben we genegeerd. 

We verwachten, dat deze kanttekeningen een beperkte invloed kunnen hebben op de resultaten. 

3.2 Vergelijking op basis van correlatietabellen 

ASTER voert onder andere een tabel uit met de gemiddelde waarde per vegetatietype, maar ook een 
tabel met de percentiele waarde, dat wil zeggen de waarde die in 90% van de opnamen wordt 
onderschreden. Een percentiel weerspiegelt beter de potentiële natuurwaarde die een vegetatietype kan 
bereiken dan een gemiddelde. 

In Tabel 3-1 en Tabel 3-2 zijn de Spearman rangcorrelaties rs tussen de methoden weergegeven, berekend 
met ASTER op basis van respectievelijk de gemiddelde en de percentiele natuurwaarden per 
vegetatietype. Het voordeel van de Spearman correlatie is dat hij parametervrij is: er hoeft geen aanname 
te worden gedaan over de aard van het verband tussen twee methoden, slechts de rangorde in de 
uitkomsten is van belang. In dit voordeel schuilt meteen een nadeel van rs: punten in een scatterplot van 
twee methoden die zeer dicht bij elkaar liggen kunnen even zwaar meetellen in rs als punten die ver uit 
elkaar liggen. Daarom zijn ook vergelijkbare tabellen opgenomen op basis van de Pearson 
correlatiecoëfficiënt r (die gebaseerd is op een lineair verband tussen twee methoden), zie Tabel 3-3 en 
Tabel 3-4.  

De samenhang tussen de methoden wordt bovendien getoond met de clusterdiagrammen in Figuur 3-1. 
Deze diagrammen zijn gebaseerd op de Pearson-correlatie r tussen de gemiddelde (Figuur 3-1A) en de 
percentiele (Figuur 3-1B) waarden per vegetatietype. De samenhang tussen de methoden kan natuurlijk 
ook worden berekend op basis van de uitkomsten per opname (in plaats van de gemiddelden of 
percentielen): zie het clusterdiagram in Figuur 3-2.  

Welke resultaten we ook gebruiken − de tabellen op basis van Spearman rangcorrelaties of de 
clusterdiagrammen op basis van Pearson correlaties, de uitkomsten op basis van gemiddelden, 
percentielen of van opnamen − in grote lijnen tekenen zich de volgende groepen van 
waarderingsmethoden af: 

1. De hoog gecorreleerde methoden NRARE, NRED, NTARG, SWNBL, GLD, DEMNAT en 
THUMB. Deze groep is weer onder te verdelen in: 

a. NRARE, NRED, NTARG 
b. GLD, DEMNAT, THUMB 

2. De minder goed met alle ander methoden gecorreleerde methoden NSPE, SWNBL (op 
opnamebasis; Tabel 3-3), WAFLO, MENMA en ZH. 

3. De slecht met alle andere methoden corresponderende methode TAXDIV. 
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De overeenkomst tussen DEMNAT en THUMB is logisch: het is, zie § 2.2.12, dezelfde methode, alleen 
toegepast op een andere potentiële natuurwaarde VE. Dat deze beide methoden weer goed 
corresponderen met GLD komt misschien doordat in alle drie de methoden de waarde niet evenredig 
toeneemt met het aantal soorten in een opname: in DEMNAT en THUMB wordt uitgegaan van de 
relatieve soortenrijkdom van de aanwezige ecosysteemtypen ([2.11]), in GLD gaat dat via een 
reductiefactor (term voor sommatieteken in [2.10]). Bovendien wordt in alle drie de methoden rekening 
gehouden met de kenmerkendheid van de soorten voor het ecosysteemtype (vegetatietype). 

Ook de overeenkomst tussen NRARE, NRED en NTARG ligt in de lijn der verwachtingen. In alle drie de 
methoden speelt het criterium ‘zeldzaamheid’ mee en bovendien omvat de selectie van doelsoorten 
volledig de soorten van de Rode lijst. De drie methoden bevatten ten slotte ook veel nulwaarden. 

Op basis van vegetatietypen (gemiddelden en percentuelen) komt de methode ZH nog het meest 
overeen met GLD. In ZH, maar ook in WAFLO, is de waarde van een soort omgekeerd evenredig aan 
zijn mate van voorkomen. Theoretisch is dit aanvechtbaar: als een soort twee keer zo algemeen wordt, 
wordt hij in de methoden twee keer zo weinig waard, dus voor de nationale balans van natuurwaarden 
maakt het niets uit of het nu goed of slecht gaat met die soort (Witte, 1996; Witte, 1998)). Met SWNBL 
hebben ZH en WAFLO als ander nadeel dat iedere soort zorgt voor dezelfde soortspecifieke verhoging 

Tabel 3-1. Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten rs (%) tussen verschillende waarderingsmethoden op basis 
van gemiddelde waarden per opname in DVN. Cursieve cijfers: niet-significante correlaties (p>0.05). 
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NSPE 100

NRARE 21 100

NRED 22 69 100

NTARG 22 83 87 100

TAXDIV 49 2 -5 -9 100

SWNBL 81 64 62 63 33 100

WAFLO 23 80 69 78 6 59 100

MENMA 72 44 37 43 30 78 43 100

ZH 25 69 71 70 13 61 59 37 100

GLD 8 77 75 76 6 55 67 34 83 100

DEMNAT 36 73 63 66 24 72 63 50 76 83 100

THUMB 24 59 65 59 18 57 53 43 70 76 87 100  

Tabel 3-2. Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten rs (%) tussen verschillende waarderingsmethoden op basis 
van percentielen per opname in DVN. Cursieve cijfers: niet-significant (p>0.05). 
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NSPE 100

NRARE 21 100

NRED 22 69 100

NTARG 20 82 83 100

TAXDIV -12 -21 -21 -28 100

SWNBL 78 65 64 63 -22 100

WAFLO 24 80 66 79 -14 60 100

MENMA 70 45 37 43 -17 76 45 100

ZH 16 64 72 73 -9 55 64 34 100

GLD 5 78 76 77 -8 55 71 34 77 100

DEMNAT 33 72 65 65 -3 72 66 48 72 84 100

THUMB 23 53 65 54 9 56 49 40 68 72 83 100  
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van de natuurwaarde, dus ook soorten die niet kenmerkend zijn voor het ecosysteemtype. Vestigt zich in 
een heideterrein een Brandnetel, dan wordt de waarde van dat terrein met de waarde van die Brandnetel 
verhoogt.  

MENMA komt nog het meest overeen met SWNBL en NSPE. In eerste instantie is dat opmerkelijk omdat 
in de methode op een doordachte manier rekening lijkt te zijn gehouden met de relatieve aanwezigheid 
van de ecosysteemtypen, namelijk via de breuk in [2.8]. In combinatie met VE lijkt het nettoresultaat 
echter nog het meest op het simpelweg optellen van soorten. 

De methode SWNBL vertoont per vegetatietype een hoge correlatie met de ander methoden van de op 
pagina 19 vermelde groep 1, per opname is de overeenkomst echter het hoogst met NSPE. TAXDIV 
vertoont een opvallend gebrek aan samenhang met de andere methoden. De waarde per vegetatietype 
varieert zeer weinig, met een gemiddelde van 3.70, wat betekent dat de soorten in een opname 
gemiddeld pas op het niveau van de klasse of de orde taxonomisch met elkaar zijn verbonden. De 
minimale waarde bedraagt 1.12 voor 03AA02 Associatie van Groot zeegras en de maximale waarde is 4.04 
voor 21RG03 Rompgemeenschap van Gele helmbloem. 

 

 

Tabel 3-3. Pearson correlatiecoëfficiënten r (%) tussen verschillende waarderingsmethoden op basis van 
gemiddelde waarden per opname in DVN. Cursieve cijfers: niet-significante correlaties (p>0.05). 
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NRARE 38 100

NRED 41 81 100

NTARG 39 90 93 100

TAXDIV 43 8 6 6 100

SWNBL 80 82 81 81 28 100

WAFLO 32 70 70 72 2 64 100

MENMA 65 57 46 53 16 73 39 100

ZH 28 60 61 62 13 59 34 40 100

GLD 19 79 78 80 5 66 52 47 77 100

DEMNAT 45 85 81 82 22 82 59 54 67 86 100

THUMB 39 76 84 81 19 76 56 48 64 81 94 100  

Tabel 3-4. Pearson correlatiecoëfficiënten r (%) tussen verschillende waarderingsmethoden op basis van 
percentielen per opname in DVN. Cursieve cijfers: niet-significant (p>0.05). 
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THUMB 36 72 82 77 6 75 45 46 65 80 93 100  
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Figuur 3-1. Clusterdiagram van waarderingsmethoden op basis van (A) gemiddelde en (B) percentiele  
natuurwaarden per vegetatietype. Clustering met UPGMA op basis van Pearson correlatiecoëfficienten r. 
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Figuur 3-2. Clusterdiagram van waarderingsmethoden op basis van natuurwaarden per vegetatieopname. 
Clustering met UPGMA op basis van Pearson correlatiecoëfficienten r. 

3.3 Paarsgewijze vergelijking van enkele methoden 

Nog meer inzicht in de samenhang tussen de methoden krijgen we door ze tevens in een scatterplot 
tegen elkaar uit te zetten. Dat hebben we in Figuur 3-3 t/m Figuur 3-7 gedaan op basis van gemiddelde 
waarden per vegetatietype. De codes van enkele hooggewaardeerde typen zijn bij de punten gezet. 

Figuur 3-3 toont het verband tussen NSPE en GLD. Dat verband is vrij beroerd en dat komt, zo durven 
we wel te stellen, doordat het aantal soorten (NSPE) geen goede maat is voor de natuurwaarde van de 
vegetatie. Kijken we naar de codes van de hooggewaardeerde typen volgens NSPE, dan valt op dat 
enkele door de meeste botanici waardevol geachte typen ontbreken (zoals 16AA01 Blauwgrasland), terwijl 
bijvoorbeeld 38DG01 Derivaatgemeenschap van Reuzenbalsemien tegen de algemene opvattingen in hoog 
scoort. Associaties uit het Knopbiesverbond (09BA) scoren hoog met GLD. 
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Figuur 3-4 geeft de betrekking tussen NSPE en MENMA. Het verband is min of meer lineair en 
opvallend is dat MENMA hoge waarden toekent aan soortenarme zilte milieus (zoals 26AA02 Associatie 
van Zeeweegbree en Lamsoor, die de hoogste waarde krijgt). Deze soortenarme milieus zijn op nationale 
schaal zeldzaam (hoge VE), maar relatief vaak komen alle soorten die je in deze milieus mag verwachten 
samen voor, zodat de breuk in [2.8] meestal hoog uitvalt. 

Het verband tussen NRED en NTARG is volgens verwachting netjes lineair (Figuur 3-5). Opvallend, en 
ook volgens de verwachting, is dat er vooral veel lage waarden zijn, en (niet zichtbaar in de plot) veel 
nulwaarden. Dat is het nadeel van beide methoden: misschien zijn ze bruikbaar voor het onderscheiden 
van de zeer waardevolle vegetaties, maar voor vegetaties met geen of weinig rodelijst- of doelsoorten, 
discrimineren ze onvoldoende. 

Figuur 3-5 laat de overeenkomst tussen de twee provinciale methoden zien, ZH en GLD. Die 
overeenkomst is niet lineair en houdt niet over. Opmerkelijk is de hoge waardering van 
16BA01 Kievitsbloem-associatie en 21AA01 Associatie van Klein glaskruid met ZH, terwijl deze 
gemeenschappen met GLD middelmatig worden gewaardeerd. 

Ten slotte geeft Figuur 3-7 de relatie tussen GLD en DEMNAT. Net als in eerder onderzoek (Witte, 1996)  
blijken deze methoden goed te corresponderen. Opvallend is de relatief hoge waardering met DEMNAT 
van 15AA01 Kalkgrasland en 37AC05 Associatie van Hazelaar en Purperorchis. 
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Figuur 3-3. Scatterplot van NSPE tegen GLD (gemiddelde waarden vegetatietypen). 
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Figuur 3-4. Scatterplot van NSPE tegen MENMA (gemiddelde waarden vegetatietypen). 
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Figuur 3-5. Scatterplot van NRED tegen NTARG (gemiddelde waarden vegetatietypen). 
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Figuur 3-6. Scatterplot van ZH tegen GLD (gemiddelde waarden vegetatietypen). 
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Figuur 3-7. Scatterplot van GLD tegen DEMNAT (gemiddelde waarden vegetatietypen). 
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4 Raadpleging van deskundigen 

4.1 Inleiding 

Waardering is per definitie een subjectieve aangelegenheid en wat de methoden beogen is die 
aangelegenheid te expliciteren, te objectiveren en te automatiseren. Wil een methode 
toepassingsmogelijkheden vinden, dan is het nodig dat hij op draagvlak kan rekenen van mensen die 
verstand hebben van de natuur. Om die reden hebben we de uitkomsten van de waarderingsmethoden 
vergeleken met het oordeel van een groep van tien personen die erkend zijn om hun grote kennis van de 
Nederlandse flora en vegetatie: prof. dr. A.P. Grootjans (KUN), dr. B. van Tooren (Natuurmonumenten), 
drs. C.J.S. Aggenbach (KWR), prof. dr. E. van der Maarel (RUG), dr. G. van Wirdum (Deltares), dr. J. 
Runhaar (KWR), drs. H. Hunneman (Vitens), prof. dr. J.H.J. Schaminée (WUR), drs. M. van Tweel 
(bureau Van Tweel) en dr. P.W.F.M. Hommel (WUR). In twee rondes zijn deze experts gevraagd hoe zij 
bepaalde vegetatietypen waarderen (zie Bijlage  IV voor de vragen).  

Daarnaast hebben we nog gebruik gemaakt van de deskundigheid van één persoon voor een specifiek 
gebied, namelijk het Noord-Hollands Duinreservaat, beheersgebied van waterbedrijf PWN. Voor dit 
gebied bouwt KWR een modelversie van PROBE. Om de interpretatie van de uitkomsten te 
vergemakkelijken heeft een ecoloog van PWN, de heer Rienk Slings, alle in het gebied gemodelleerde 
vegetatietypen van een rangordecijfer voorzien. Het gaat dus om een oordeel van één persoon met grote 
deskundigheid van een bepaald terrein. 

De in § 3.1 geplaatste kanttekeningen bij ZH, GLD, MENMA en DEMNAT ZH gelden evenzeer voor de 
vergelijking, in dit hoofdstuk, van de methoden met het oordeel van deskundigen. Daar komt echter nog 
een kanttekening bij, namelijk dat deskundigen bepaalde methoden zo goed kennen dat ze die, bewust 
of onbewust, betrekken bij hun oordeel: men waardeert een type dan hoog omdat men weet dat hij 
volgens een bepaalde methode hoog scoort. Deze beïnvloeding zal vooral een rol spelen bij NRED en 
NTARG. 

4.2 Het oordeel van tien deskundigen 

Aan de tien experts zijn tien random geselecteerde namen van associaties, romp- en 
derivaatgemeenschappen voorgelegd met de vraag de typen via het toekennen van een rangnummer te 
ordenen van hoge naar lage waarde. Om te voorkomen dat de experts alleen maar zeer waardevolle of 
waardeloze typen kregen voorgelegd, werd de selectie gestratificeerd uitgevoerd: vijf typen die, 
gemiddeld over alle methoden, tot de 50% hoogst gewaardeerde behoren, en vijf die tot de laagst 
gewaardeerde helft behoren. Voor elke expert werd een andere random selectie gemaakt, zodat er tien 
onafhankelijke replica’s ontstonden. De selectie werd door een externe partij, Strasser Ecologisch Advies, 
aan de experts voorgelegd en naar deze partij moesten de experts hun oordeel weer terugmelden (Bijlage 
V bevat de selecties en antwoorden). 

Vervolgens is door Strasser Ecologisch Advies de Spearman rangcorrelatie (gecorrigeerd voor ties) 
berekend tussen de rangordes van de experts en de rangordes van de verschillende formele 
waarderingsmethoden op basis van percentielen. De resultaten zijn vervolgens gerandomiseerd en 
geanonimiseerd aan KWR doorgestuurd. Op deze wijze werd het blind voorleggen van de resultaten aan 
enerzijds de experts en anderzijds KWR gewaarborgd, zodat er sprake is van een dubbelblinde 
onderzoeksopzet. 

Tabel 4-1 geeft de correlatiecoëfficiënten tussen de rangordes van de waarderingsmethoden en de 
rangordes van de 12 methoden. Tevens zijn in de tabel de gemiddelde rangcorrelaties hen hun 
standaardfouten opgenomen. Op basis hiervan is via een t-toets onderzocht welke methoden significant 
met elkaar overeenkomen, zie Tabel 4-2. Er lijkt een voorkeur onder de deskundigen te bestaan voor de 
methoden van de in § 3.2 genoemde groep 1 (NRARE, NRED, NTARG, GELD, DEMNAT, THUMB), die 
meestal niet significant van elkaar verschillen. De methoden NSPE, TAXDIV en MENMA scoren laag bij 
de deskundigen en wijken significant af van de meeste andere methoden. 
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Wij werden er door een aantal experts op gewezen dat het opnemen van romp- en 
derivaatgemeenschappen in de random selecties hen tot het maken van moeilijke en soms bijna 
onmogelijke keuzes dwong. Daarom hebben wij de correlaties ook uitgerekend met weglating van 
derivaat- en rompgemeenschappen (Tabel 4-3 en Tabel 4-4). Deze selectie betekende wel dat voor de 
meeste experts slechts enkele gemeenschappen overbleven en voor expert 6 slechts één gemeenschap 
waardoor hij in Tabel 4-3 ontbreekt. De methoden NRED en GELD scoren nu het hoogst, maar het 
verschil met de meeste andere methoden is insignificant. 

In een tweede ronde is nogmaals aan elke expert gevraagd om een random selectie van tien 
vegetatietypen, maar nu alleen associaties, te ordenen (Bijlage  V). Iedere expert kreeg weer een andere 
random selectie ter beoordeling voorgelegd. Geselecteerd werd uit vegetatietypen die, gemiddeld over 
alle waarderingsmethoden, tot de 50% hoogst gewaardeerde behoren. Wij meenden daarmee de 
beoordeling iets te kunnen vergemakkelijken. Twee deskundigen reageerden niet meer op ons verzoek 
om een oordeel, ook na herhaald aandringen, zodat deze tweede ronde uiteindelijk op acht deskundigen 
werd uitgevoerd. 

Tabel 4-1. Correlaties rs (%) tussen het rangordeoordeel van 10 deskundigen en verschillende 
waarderingsmethoden. Eerste ronde, inclusief romp- en derivaatgemeenschappen. 

Methode 
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1 4 34 29 -6 44 35 41 -1 61 32 39 21 

2 53 80 92 83 -1 73 81 47 81 75 58 61 

3 36 69 64 68 -18 66 73 71 54 53 68 71 

4 6 81 44 67 -39 42 54 27 30 67 65 36 

5 13 48 47 70 11 1 60 12 54 20 10 27 

6 -58 87 86 56 12 -8 38 -58 20 76 21 -19 

7 -10 70 84 70 -37 44 88 26 87 75 65 55 

8 11 59 47 70 1 49 59 54 49 82 72 71 

9 17 32 73 49 -11 57 48 37 48 62 66 72 

10 -36 52 54 60 -51 37 29 23 43 47 21 57 

Gemiddeld 4 61 62 59 -9 40 57 24 53 59 49 45 

St. fout 10 6 7 8 9 8 6 11 6 6 7 9 

 

Tabel 4-2. Overeenkomst tussen methoden op basis van het oordeel van 10 deskundigen: █ = komt 
overeen (p<0.05; cijfers =t-value, N=18) . Eerste ronde, incl. romp- en derivaatgemeenschappen. 
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NSPE # # ## 4.86 4.79 4.31 -0.91 2.76 4.52 1.34 4.07 4.57 3.57 3.03

NRARE -4.86 # ## # 0.07 -0.27 -6.42 -2.13 -0.50 -2.95 -0.98 -0.29 -1.33 -1.46

NRED -4.79 -0.07 ## # # -0.33 -6.30 -2.12 -0.55 -2.93 -1.01 -0.34 -1.35 -1.47

NTARG -4.31 0.27 0.33 # # ## -5.67 -1.69 -0.17 -2.57 -0.60 0.01 -0.95 -1.12

TAXDIV 0.91 6.42 6.30 5.67 # ## # 3.97 6.06 2.27 5.53 6.07 4.90 4.19

SWNBL -2.76 2.13 2.12 1.69 -3.97 ## # # 1.72 -1.14 1.25 1.84 0.81 0.46

WAFLO -4.52 0.50 0.55 0.17 -6.06 -1.72 # # ## -2.62 -0.50 0.20 -0.89 -1.07

MENMA -1.34 2.95 2.93 2.57 -2.27 1.14 2.62 # ## # 2.23 2.71 1.84 1.48

ZH -4.07 0.98 1.01 0.60 -5.53 -1.25 0.50 -2.23 ## # # 0.68 -0.41 -0.66

GLD -4.57 0.29 0.34 -0.01 -6.07 -1.84 -0.20 -2.71 -0.68 # # ## -1.04 -1.20

DEMNAT -3.57 1.33 1.35 0.95 -4.90 -0.81 0.89 -1.84 0.41 1.04 # ## # -0.28

THUMB -3.03 1.46 1.47 1.12 -4.19 -0.46 1.07 -1.48 0.66 1.20 0.28 ## # #  
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Tabel 4-5 en Tabel 4-6 geven het resultaat. Met het alleen ter beoordeling voorleggen van de hoger 
gewaardeerde associaties is het resultaat niet makkelijker interpreteerbaar geworden, integendeel: alle 
methoden scoren vrij laag en er is over het algemeen nauwelijks een significant onderscheid tussen de 
methoden. Alleen THUMB lijkt dit keer een wat afwijkend van de rest, met een zeer lage overeenkomst 
met het deskundigenoordeel. NTARG en GLD scoren relatief hoog, maar in absolute zin in de 
overeenkomst met het deskundigenoordeel laag. 

4.3 Hoe eensluidend zijn de deskundigen? 

De slechte overeenkomst tussen de waarderingsmethoden en de deskundigen deed ons afvragen of de 
deskundigen het onderling wel eens zijn. Om deze vraag te beantwoorden, werd aan alle experts dezelfde 
random selectie van tien associaties voorgelegd (Tabel 4-7). Tabel 4-8 geeft de rangorde die de 
deskundigen aan deze associaties gaven. Over de meest waardevolle typen zijn de deskundigen het 
eens: 28AA01 Draadgentiaan-associatie krijgt een van één deskundige een 8, van een ander een 9 en van de 
overige zes een 10; 27AA02 Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia krijgt twee keer een 8 
en verder alleen rangorde 9. Ook over 30BB02 Hanepoot-associatie bestaat grote overeenstemming: men 
vindt die gemeenschap weinig waard (een keer rangorde 2, een keer 5 en zes keer rangorde 1). Over het 
oordeel van de overige zeven typen bestaat weinig overeenstemming. 

Tabel 4-3. Correlaties rs (%) tussen het rangordeoordeel van 10 deskundigen en verschillende 
waarderingsmethoden. Eerste ronde, exclusief romp- en derivaatgemeenschappen. 
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1 40 89 100 74 95 100 100 80 100 100 80 20 

2 64 77 82 61 -16 82 75 39 46 68 57 50 

3 40 70 60 70 -30 60 70 10 50 60 50 50 

4 -20 67 89 89 -97 50 -10 50 100 90 90 60 

5 -80 -26 77 77 0 -80 80 -80 80 80 40 40 

7 26 -23 50 0 29 -6 43 -49 43 20 -14 -9 

8 80 11 0 40 63 63 40 80 40 80 80 100 

9 38 84 87 82 60 79 57 43 14 79 86 68 

10 -28 26 54 56 -51 27 -5 13 31 51 15 45 

Gemiddeld 18 42 67 61 6 42 50 21 56 70 54 47 

St. fout 17 15 10 9 21 18 13 18 10 8 12 10 

 

Tabel 4-4. Overeenkomst tussen methoden op basis van het oordeel van 9 deskundigen: █ = komt 
overeen (p<0.05; cijfers =t-value, N=16). Eerste ronde, alleen associaties. 
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NSPE # # ## 1.05 2.48 2.26 -0.45 0.96 1.53 0.12 1.94 2.78 1.74 1.49

NRARE -1.05 # ## # 1.37 1.10 -1.40 0.01 0.42 -0.88 0.79 1.63 0.62 0.30

NRED -2.48 -1.37 ## # # -0.41 -2.66 -1.18 -1.04 -2.21 -0.74 0.24 -0.83 -1.37

NTARG -2.26 -1.10 0.41 # # ## -2.46 -0.94 -0.72 -1.98 -0.37 0.71 -0.50 -1.02

TAXDIV 0.45 1.40 2.66 2.46 # ## # 1.30 1.83 0.54 2.19 2.90 2.02 1.81

SWNBL -0.96 -0.01 1.18 0.94 -1.30 ## # # 0.37 -0.81 0.68 1.39 0.54 0.26

WAFLO -1.53 -0.42 1.04 0.72 -1.83 -0.37 # # ## -1.32 0.38 1.33 0.22 -0.17

MENMA -0.12 0.88 2.21 1.98 -0.54 0.81 1.32 # ## # 1.70 2.47 1.52 1.27

ZH -1.94 -0.79 0.74 0.37 -2.19 -0.68 -0.38 -1.70 ## # # 1.06 -0.15 -0.62

GLD -2.78 -1.63 -0.24 -0.71 -2.90 -1.39 -1.33 -2.47 -1.06 # # ## -1.12 -1.76

DEMNAT -1.74 -0.62 0.83 0.50 -2.02 -0.54 -0.22 -1.52 0.15 1.12 # ## # -0.42

THUMB -1.49 -0.30 1.37 1.02 -1.81 -0.26 0.17 -1.27 0.62 1.76 0.42 ## # #  
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De mate van overeenstemming wordt weerspiegeld in de correlaties tussen het rangordeoordeel van de 
experts, zie Tabel 4-9. Tussen enkele experts bestaat een hoge correlatie, van bijvoorbeeld 86 of 90 %, 
maar het merendeel van de correlaties is laag.  

Met behulp van Kendall’s W, de coëfficiënt van concordantie, is in één getal uit te drukken in welke 
mate rangordes van deze zogenaamde ‘gepaarde waarnemingen’ met elkaar overeenkomen (Legendre & 
Legendre, 1998). Hoe hoger W, des te groter de eensgezindheid onder de deskundigen. Voor alle experts 
samen komt deze coëfficiënt uit op 0.64 (p<0.01, op een schaal van 0 tot 1), wat laag is. De deskundigen 
waren dus weinig eensgezind in hun oordeel. In de afsluitende discussie (Hoofdstuk 6) gaan in op de 
mogelijke oorzaken. 

4.4 Het oordeel van een kenner van het Noord-Hollands Duinreservaat 

Voor het Noord-Hollands Duinreservaat bouwt KWR een versie van het ecohydrologische model 
PROBE. In dit kader heeft de heer Rienk Slings, ecoloog van PWN die zeer bekend is met de vegetatie in 
het gebied, alle in het gebied gemodelleerde vegetatietypen van een rangordecijfer voorzien. Voordeel 
van dit oordeel is dat het afkomstig is van een persoon met grote deskundigheid van, en betrokkenheid 
bij dit terrein. 

Tabel 4-5. Correlaties rs (%) tussen het rangordeoordeel van 8 deskundigen en verschillende 
waarderingsmethoden. Tweede ronde, exclusief romp- en derivaatgemeenschappen. 

Methode 

Deskundige N
S
P
E
 

N
R
A
R
E
 

N
R
E
D
 

N
T
A
R
G
 

T
A
X
D
IV
 

S
W
N
B
L
 

W
A
F
L
O
 

M
E
N
M
A
 

Z
H
 

G
L
D
 

D
E
M
N
A
T
 

T
H
U
M
B
 

1 -16 8 -2 4 1 -11 14 1 -1 27 10 -25 

2 -15 34 25 37 3 11 41 -10 40 26 29 15 

3 37 17 26 12 37 36 21 52 30 32 41 42 

5 30 21 24 45 -49 21 38 28 26 32 7 -13 

6 -45 52 55 60 -38 3 -7 -3 63 68 21 40 

7 36 35 38 50 40 35 19 28 28 27 -7 -25 

8 38 48 31 38 59 47 56 73 8 32 5 6 

10 31 67 46 64 23 58 70 62 73 73 70 -1 

Gemiddeld 12 35 30 39 9 25 31 29 33 40 22 5 

St. fout 11 7 6 7 13 8 9 11 9 7 9 9 

 

Tabel 4-6. Overeenkomst tussen methoden op basis van het oordeel van 8 deskundigen: █ = komt 
overeen (p<0.05; cijfers =t-value, N=14). Tweede ronde, alleen associaties. 

N
S
P
E

N
R
A
R
E

N
R
E
D

N
T
A
R
G

T
A
X
D
IV

S
W
N
B
L

W
A
F
L
O

M
E
N
M
A

Z
H

G
L
D

D
E
M
N
A
T

T
H
U
M
B

NSPE # # ## 1.73 1.42 1.96 -0.14 0.93 1.36 1.06 1.49 2.09 0.70 -0.47

NRARE -1.73 # ## # -0.51 0.36 -1.69 -0.93 -0.33 -0.47 -0.14 0.48 -1.19 -2.60

NRED -1.42 0.51 ## # # 0.87 -1.42 -0.52 0.10 -0.11 0.29 1.03 -0.80 -2.30

NTARG -1.96 -0.36 -0.87 # # ## -1.90 -1.24 -0.64 -0.73 -0.45 0.09 -1.48 -2.84

TAXDIV 0.14 1.69 1.42 1.90 # ## # 0.99 1.37 1.11 1.49 2.01 0.78 -0.27

SWNBL -0.93 0.93 0.52 1.24 -0.99 ## # # 0.54 0.28 0.70 1.38 -0.26 -1.62

WAFLO -1.36 0.33 -0.10 0.64 -1.37 -0.54 # # ## -0.18 0.16 0.75 -0.78 -2.09

MENMA -1.06 0.47 0.11 0.73 -1.11 -0.28 0.18 # ## # 0.32 0.82 -0.50 -1.65

ZH -1.49 0.14 -0.29 0.45 -1.49 -0.70 -0.16 -0.32 ## # # 0.55 -0.93 -2.22

GLD -2.09 -0.48 -1.03 -0.09 -2.01 -1.38 -0.75 -0.82 -0.55 # # ## -1.62 -3.03

DEMNAT -0.70 1.19 0.80 1.48 -0.78 0.26 0.78 0.50 0.93 1.62 # ## # -1.34

THUMB 0.47 2.60 2.30 2.84 0.27 1.62 2.09 1.65 2.22 3.03 1.34 ## # #  
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De door de heer Slings aangebrachte rangorde van alle vegetatietypen (63) is opgenomen in Bijlage V. De 
selectie van vegetatietypen omvat ook subassociaties. Voor dit onderzoek zijn deze ‘afgerond’ tot 
associaties. Bij meerdere subassociaties van één associatie, is het gemiddelde rangordenummer genomen 
en telde associatie maar één keer mee. Op deze manier bleven er 45 vegetatietypen over. 

Figuur 4-1 toont de correlatie tussen het oordeel van de heer Slings en de rangorde (op basis van 
percentielen) volgens de onderzochte waarderingsmethode. Dit keer zijn het de methoden DEMNAT en 
THUMB die met het deskundigenoordeel het meest overeenstemmen. In Figuur 4-2 is het 
deskundigenoordeel en de rangorde volgens THUMB tegen elkaar uitgezet. 08AA01 Lidsteng-associatie 
en 28AA02 Associatie van Borstelbies en Moerasmuur worden door de expert beduidend hoger aangeslagen 
dan THUMB doet. Misschien omdat deze typen in het Noord-Hollands Duinreservaat zeldzaam zijn. De 

Tabel 4-7. Selectie van vegetatietypen die aan de overgebleven acht deskundigen werd voorgelegd. 

Code Vegetatietype 

04BA03 Associatie van Ruw kransblad 

06AC03 Associatie van Veelstengelige waterbies 

10AB01 Associatie van Draadzegge en Veenpluis 

20AB03 Associatie van Kruipwilg en Kraaihei 

22AB01 Associatie van Loogkruid en Zeeraket 

25AA03 Schorrekruid-associatie 

26AB03 Associatie van Bleek kweldergras 

27AA02 Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia 

28AA01 Draadgentiaan-associatie 

30BB02 Hanepoot-associatie 

 
Tabel 4-8. Rangordeoordeel van acht deskundigen over de associaties uit Tabel 4-7 (1 =minst waardevol 
t/m 10 = meest waardevol). N.B.: deskundige 2 had op 5-10 schaal beoordeeld; deze cijfers zijn herschaald. 

Deskundige 
Type 

1 2 3 5 6 7 8 10 

04BA03 3 6.4 7 8 3 8 7 3 

06AC03 7 2.8 6 7 2 6 9 6 

10AB01 4 2.8 5 5 6 3 7 10 

20AB03 8 2.8 10 4 5 7 3 7 

22AB01 6 4.6 1 3 6 4 4 2 

25AA03 5 1.0 3 2 7 2 4 5 

26AB03 2 4.6 4 6 8 5 8 4 

27AA02 9 8.2 9 9 9 9 8 8 

28AA01 10 10 8 10 10 10 10 9 

30BB02 1 1 2 1 1 1 1 1 

 
Tabel 4-9. Correlaties rs (%) tussen de deskundigen op basis van de rangorde die ze hebben toegekend aan 
de vegetatietypen in Tabel 4-7. 

Deskundige 
Deskundige 

1 2 3 5 6 7 8 10 

1 100        

2 49 100       

3 64 48 100      

5 54 86 68 100     

6 49 60 24 48 100    

7 70 86 82 90 44 100   

8 45 66 38 87 52 65 100  

10 64 29 65 54 52 45 52 100 
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typen 08AB02 Associatie van Egelskop en Pijlkruid en 23AA01 Associatie van Zandhaver en Biestarwegras 
scoren juist veel lager. Zonder deze gemeenschappen bedraagt de rangcorrelatie 93%, in plaats van 84%. 
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Figuur 4-1. Correlaties rs tussen het oordeel van de heer Slings en de verschillende waarderingsmethoden voor 
vegetatietypen in het Noord-Hollands Duinreservaat. 
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Figuur 4-2. Samenhang tussen de rangorde aangebracht door de heer Slings en de rangorde volgens methode 
THUMB (op basis van percentiel waarden). N.B: het in de figuur zichtbare verschil in rangordeschaal heeft te 
maken met het feit dat de heer Slings oorspronkelijk 63 typen heeft gewaardeerd (Bijlage V) die, zie § 4.4, door 
ons zijn geaggregeerd tot 45. 
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5 Toepassing in een scenario 

Ter illustratie hebben wij de methode NSPE toegepast in een scenario. Met het KWR ontwikkelde 
PROBE (Witte et al., 2007a; Witte et al., 2010) is een scenario berekend. Het modelgebied in dit voorbeeld 
is het zuidelijke deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Er is gekozen voor een simpel scenario, 
waarin een grondwaterstandverlaging plaatsvindt van 10 centimeter. Hierbij is de aanname gedaan dat 
zowel de gemiddelde voorjaarswaterstand als de gemiddelde laagste waterstand 10 cm lager wordt.  

In Figuur 5-1 is de situatie vóór en de situatie na toepassing van het scenario afgebeeld. Hoge waarden in 
de legenda representeren hoge natuurwaarden, voor lage waarden geldt het omgekeerde. De 
natuurwaarde per rastercel Vcel van 10×10 m is berekend door per vegetatietype v de kans op 
voorkomen P (berekend met PROBE) te vermenigvuldigen met de gemiddelde waarde V  van het 
vegetatietype, en vervolgens het resultaat over alle typen te sommeren: 

 cel
1,

vv
v NV

V P V
=

= ∑  [2.13] 

In Figuur 5-1 is V gebaseerd op percentiele waarden uit de methode NSPE. In het zuiden van het gebied 
neemt volgens de figuur de soortenrijkdom (NSPE) iets toe. Dat geldt ook voor de op deze maat 
gebaseerde waarde van het gebied als geheel, zoals blijkt uit Tabel 5-1. Vooral 09RG2 Rompgemeenschap 
van Zwarte zegge en Moerasstruisgras en 43AA02 Essen- Iepenbos profiteren volgens NSPE van de 
verlaging, ten koste van vooral de watervegetaties 08RG03 Rompgemeenschap van Grote lisdodde, 08RG07 
Rompgemeenschap van Padderus en 09AA02 Veenmosrietland. Gemiddeld over het gebied stijgt de 
natuurwaarde met 1%.  

De toename van de natuurwaarde van de AWD druist in tegen de opvatting onder ecologen dat de 
duinen juist vernat moeten worden ter verhoging van de natuurwaarde van het terrein. Dit voorbeeld 
maakt daarom weer duidelijk dat het aantal soorten, NSPE, geen goede maat is voor de waarde van 
natuur. 

    (A)                                                                        (B) 
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Figuur 5-1. Natuurwaarde volgens de methode NSPE, (A) voor en (B) nadat de grondwaterstand overal met 10 cm 
is verlaagd. 
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Tabel 5-1. Totale natuurwaarde (volgens methode NSPE: soortenrijkdom) per vegetatietype in de AWD, voor en 
nadat overal de grondwaterstand met 10 cm is verlaagd. 

Vegetatietype V  (percentiel) Natuurwaarde vóór Natuurwaarde na Verandering (%) 

08BB04 17 373 838 125 

08RG03 14 265 1 -100 

08RG07 28 95 0 -100 

09AA01 19 37 340 1 462 -96 

09AA02 21 18 0 -100 

09BA04 36 81 742 124 761 53 

09RG02 19 1 422 8 631 507 

14AA02 16 48 011 61 461 28 

14BB02 28 244 315 287 844 18 

14CA01 19 144 669 148 825 3 

14CA02 27 17 699 17 998 2 

14CB01 34 835 752 804 400 -4 

14CB02 39 130 188 113 608 -13 

14DG01 10 5 537 5 579 1 

14RG03 12 17 911 21 931 22 

14RG09 22 147 105 138 999 -6 

14RG10 25 167 894 153 140 -9 

14RG11 20 202 203 204 147 1 

17AA02 33 133 745 131 428 -2 

18RG01 30 18 317 16 705 -9 

19AA03 30 30 336 35 087 16 

20AA01 11 3 410 3 404 0 

23AB01 13 11 345 9 625 -15 

23RG01 12 25 251 24 095 -5 

27AA02 33 25 505 25 463 0 

33AA01 22 7 479 7 506 0 

36AA02 25 40 725 40 428 -1 

37AC01 27 2 928 2 970 1 

37AC02 32 283 165 276 435 -2 

37AC03 36 117 115 118 459 1 

37RG02 30 356 008 365 580 3 

37RG03 28 251 064 249 150 -1 

37RG04 20 189 555 189 513 0 

41DG03 20 49 799 51 421 3 

43AA01 40 614 1 225 100 

43AA02 29 7 668 45 450 493 

43AA03 36 251 916 243 138 -4 

Totaal  3 888 484 3 930 707 1 
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6 Discussie 

6.1 Terugblik 

In Hoofdstuk 3 hebben wij de verschillende waarderingsmethoden met elkaar vergeleken op basis van 
hun uitkomsten. Daarbij viel op dat, op TAXDIV na, alle methoden altijd significant positief met elkaar 
zijn gecorreleerd, op welke manier de gegevens ook worden geanalyseerd. Over de richting van de 
waardering bestaat er dus overeenstemming tussen de methoden. NSPE, SWNBL (op opnamebasis; 
Tabel 3-3), WAFLO, MENMA en ZH blijken minder goed met andere methoden overeen te komen. 
Hoog gecorreleerde waarderingmethoden zijn NRARE, NRED en NTARG (groep 1a) en GLD, DEMNAT 
en THUMB (groep 1b). De overeenkomst binnen groep 1a is goed verklaarbaar: het gaat om methoden 
die zijn gebaseerd op het aantal bedreigde en/of zeldzame soorten en waarin vegetatieopnamen vaak de 
waarde nul scoren. Binnen groep 1b is de overeenkomst tussen DEMNAT en THUMB triviaal, de tweede 
is immers van de eerste afgeleid, maar de hoge correspondentie van beide methoden met GLD is 
opmerkelijk. Een aannemelijke verklaring is dat in alle drie de methoden de waarde niet evenredig 
toeneemt met het aantal soorten en dat ze alle drie rekening houden met de kenmerkendheid van de 
soorten voor het ecosysteemtype.  

Uit Hoofdstuk 4 blijkt dat de methode TADIV volgens deskundigen ongeschikt is om opnamen te 
waarderen. Minder geschikt lijken de methoden NSPE, MENMA en waarschijnlijk ook SWNBL. Tussen 
de overige methoden bestaat over het algemeen geen duidelijk verschil, zodat op basis van het 
deskundigenoordeel geen methode kan worden aanbevolen. De meest voor de hand liggende oorzaken 
van dit onduidelijke resultaat zijn: 

1. De vraagstelling aan de deskundigen was niet goed; 

2. Geen van de onderzochte methoden is in de ogen van de deskundigen geschikt; 

3. Deskundigen zijn het onderling oneens. 

Ad 1. Uit de spontane reacties van deskundigen blijkt dat men soms moeite had met de opdracht:  

a. “De toevoeging 'botanische waardering' maakt het wat ingewikkeld, omdat ik (1) de gemeenschappen kan 
waarderen vanuit hun esthetiek, en (2) vanuit hun botanische betekenis; dat tweede is gewoon te berekenen 
op grond van zeldzaamheid, internationale waarde, bedreiging en dergelijke. Ik ben dus uitgegaan van (1), 
mijn waardering vanuit het gevoel, de esthetiek. Van de misschien weinig spectaculaire Zeegers-associatie 
en de Associatie van Tengere vetmuur hebben we dit jaar enkele prachtige nieuwe plekken ontdekt, die van 
dichtbij bekeken indrukwekkend zijn (met kleine priegelplantjes), dat heeft mijn score zeker beïnvloed. Ik 
vraag me bijvoorbeeld af hoeveel mensen de Zeegerst-associatie zelf ooit gezien zullen hebben.” 

b. “Bij het invullen van de volgordes vroeg ik mij af in hoeverre bij het selecteren van de deelnemers ook 
rekening is gehouden met de geografische spreiding van respondenten. Voor mijn gevoel speelt de 
omgeving waar je bent opgegroeid/woont een belangrijke rol bij de waardering van landschappen en 
bijbehorende vegetaties. Zelf ben ik opgegroeid op de hogere zandgronden met in mijn omgeving beekdalen 
en heideterreinen en mijn waardering voor vegetaties die voorkomen in dergelijke landschappen is hoger 
dan bijvoorbeeld voor kenmerkende vegetaties van laagveenmoerassen en/of zeekleigebieden.” 

c. “Ik heb grote moeite met het gebruik van de term waarde zonder dat daar een doel aan verbonden is en heb 
daarom net als vorige keer geprobeerd het begrip waarde hier te koppelen aan natuurbescherming. Deze 
keer viel me dat nog moeilijker dan vorige keer en ik denk ook niet dat ik een erg stabiel waardeoordeel 
hierover heb gegeven. De meeste van deze associaties redden zich wel zelf, en als ze al wat hulp nodig 
hebben, dan kunnen we die ook vrij gemakkelijk bieden. Verscheidene ervan dragen ook weinig bij aan 
behoud van biodiversiteit als natuurbeschermingsdoel. Voor de beoordeling van de Hanepoot-associatie 
maken de subassociaties wel verschil in milieueisen en -indicatie, maar ik vond uiteindelijk niet dat die 
waarde ook op de associatie zelf moet worden overgedragen.” 
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d. “.. ik heb bijvoorbeeld Equisetum gemeenschappen heel hoog gewaardeerd omdat ze een hele hoge potentie 
aangeven voor natuurherstel van natte ecosystemen. Dominante invloed van schoon grondwater en dus 
heel belangrijk. Iemand die allleen naar diversiteit kijkt zal dit type veel lager waarderen en de associatie 
van Vogelpootje hoog waarderen. Dus zonder een context is waarderen lastig.” 

e. “Dat verschillende deskundigen verschillende waardeoordelen hebben komt in elk geval deels omdat ze 
verschillende criteria hanteren. Deels kan het ook komen door de betrekkelijke haast die ze hadden of de 
geringe tijd die ze zich permitteerden. Ik denk dat je hier niet veel verder mee komt. Ik zou zeggen: leg die 
13 methoden aan hen voor en vraag hen een van deze, of een combinatie van enkele als hun 
voorkeursmethode aan te wijzen en neem een beslissing over een methode die op de instemming van een 
meerderheid van deskundigen kan rekenen.” 

f. “Toen je me hierover voor het eerst benaderde, dacht ik dat dit een eenvoudige opgave zou zijn. Toch niet. 
Ik liep al snel tegen het probleem op, waar je de waardering op moet baseren. Er zijn allerlei criteria 
denkbaar, zoals zeldzaamheid, achteruitgang, soortenrijkdom, voorkomen van zeldzame soorten, 
bloemrijkdom, waarde voor fauna, beleefbaarheid, internationale betekenis, etc. En dan zijn er ook nog van 
die rare eigenschappen dat vegetatiekundigen sowieso een voorliefde hebben voor bepaalde vegetatietypen 
(blauwgrasland, trilveen, kalkgrasland etc.) en daar dus onbewust al snel meer waarde aan hechten. Veel 
vaker dan ik gedacht had lopen genoemde criteria helemaal niet parallel, maar zijn tegengesteld. 
Kweldervegetaties zijn internationaal zeldzaam, maar zijn vaak soortenarm. Kalkgraslanden zijn precies 
het tegengestelde.” 

Wij hebben de opdrachten echter bewust ruim geformuleerd om deskundigen niet van te voren een 
bepaalde richting op te sturen, bijvoorbeeld door al criteria voor te schrijven waarop ze zouden moeten 
scoren. Het ging, volgens de opdracht, om het vergelijken van methoden die worden gebruikt “ter 
onderbouwing van het natuurbeheer en natuurbeleid” (Bijlage  IV). De criteria zijn al verwerkt in de 
methoden en onze bedoeling was nu juist dat via het oordeel boven water zou komen welke methode, 
met alle daarbij behorende criteria, het beste zou worden beoordeeld. We vroegen om een ‘botanische 
waardering’, om een waardering op basis van de fauna uit te sluiten en omdat termen als 
‘vegetatiekundige’, of ‘floristische’ waardering associaties zouden kunnen oproepen met respectievelijk 
de plantensociologie (waarin het ruimtelijke samen voorkomen van soorten belangrijk is) en de floristiek 
(waarin de nadruk ligt op de aanwezigheid van soorten, ongeacht hun onderlinge ruimtelijke 
samenhang). 

Mogelijk waren sommige deskundigen onvoldoende bekend met de floristische inhoud van de 
voorgelegde vegetatietypen (zie ook opmerking b). Er zijn immers maar liefst 242 associaties en 170 
romp- en derivaatgemeenschappen beschreven in DVN en misschien is het te veel gevraagd, ook van 
deskundigen, die allemaal te kennen. Een alternatieve benadering zou zijn geweest, de deskundigen 
concrete vegetatieopnamen, met volledige soortenlijst erbij, te laten beoordelen (Hochstenbach & 
Gremmen, 1989). Dat had wellicht meer tot de verbeelding gesproken, maar het nadeel van een 
dergelijke aanpak zou zijn dat deze een groot tijdsbeslag van de deskundigen zou vergen. 

Ad 2. Een andere mogelijkheid is dat geen van de methoden de goedkeuring kan wegdragen van de 
ondervraagde deskundigen. Enkele methoden zijn echter juist ontwikkeld door bekwame 
vegetatiekundigen en dan zouden de ondervraagden het niet met hen eens zijn. Het probleem blijft dan 
dat geen van de methoden de voorkeur van alle deskundigen heeft. Daarmee komen we op de volgende 
verklaring. 

Ad 3. Een laatste verklaring is dat er weinig overeenstemming bestaat tussen de deskundigen. Dat deze 
verklaring in dit onderzoek veel gewicht in de schaal legt blijkt uit de onderlinge vergelijking van de 
deskundigen, in § 4.3. Van het lijstje van 10 vegetatietypen zijn de acht overgebleven deskundigen uit de 
tweede ronde het vrijwel eens over de vraag welke typen het waardevolst zijn (Tabel 4-8). De 
Draadgentiaan-associatie (28AA01) krijgt één keer rangorde 8, één keer een 9 en zes keer een 10; de 
Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia (27AA02) krijgt twee keer een 8 en zes keer een 9. 
Ook over de Hanepoot-associatie (30BB02) bestaat grote overeenstemming: de meesten vinden die 
gemeenschap weinig waard, zes keer rangorde 1 en één keer rangorde 2, hoewel één deskundige de 
rangorde 5 toekent. Over de overige zes vegetatietypen bestaat nauwelijks overeenstemming. Zo vindt 
deskundige 3 de Associatie van Kruipwilg en Kraaihei (20AB03) het waardevolst van alle typen (rangorde 
10), terwijl deskundige 7 meent dat deze gemeenschap slechts rangorde 3 verdient, en deskundige 10 is 
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van mening dat de Associatie van Draadzegge en Veenpluis (10AB01) het waardevolst is, waar deze 
gemeenschap in de ogen van deskundige 6 rangnummer 3 behoort te scoren (Tabel 4-8). 

Er zijn dus meerdere methoden die relatief hoog werden beoordeeld door de deskundigen, zonder dat 
ze op basis van het deskundigenoordeel (Hoofdstuk 4) significant van elkaar verschillen. Op basis van 
hun uitkomsten, berekend met ASTER (Hoofdstuk 3), verschillen die methoden echter wél significant, en 
dat lijkt niet erg gewenst. Wat rechtvaardigt het immers, dat het natuurbeleid in bijvoorbeeld de 
provincie Gelderland op een significant andere methode wordt gebaseerd dan in de provincie Zuid-
Holland? De keuze uit methoden kan bovendien politiek gebruikt worden om juist die eruit te 
selecteren, die toevallig de hoogste score oplevert. 

6.2 Vergelijking met onderzoek op kilometerhokniveau 

De hier onderzochte methoden NSPE, NSPE, NTARG, WAFLO en DEMNAT zijn al eens eerder met 

elkaar vergeleken (Witte, 1996; Witte, 1998). Daartoe werd op basis van FLORBASE (resolutie 1×1 km) 
van iedere methode voor de provincie Utrecht een waarderingskaart gemaakt (Figuur 6-1). Deze kaarten 
werden ter beoordeling blind voorgelegd aan een groep deskundigen op botanisch gebied. Op basis van 
de kaarten werd de methode DEMNAT unaniem als beste beoordeeld; voor de overige methoden 
bestond toen weinig waardering.  

Naar aanleiding van deze resultaten hadden we verwacht dat de experts ook dit keer redelijk eensgezind 
zouden zijn over de methoden die het beste passen bij hoe zij natuur waarderen. Ten onrechte, naar nu 
blijkt. Waarschijnlijk hangen de resultaten van de methode sterk af van de ruimtelijke resolutie waarop 
die wordt toegepast: het waarderen van vegetatieopnamen levert andere rangordes op dan het 
waarderen van kilometerhokken. Daarnaast speelt mogelijk een rol dat sinds dit vorige onderzoek 
methoden zijn aangepast, vooral NTARG. 

6.3 Speculatieve aanbevelingen 

Diegenen die de uitkomsten van ASTER willen gebruiken vinden het misschien gewenst als we bepaalde 
methoden aanbevelen en andere afraden. Aan het slot van dit rapport zullen we dat doen, enigszins 
speculatief en daarbij ook inhoudelijke argumenten betrekkend. 

Op basis van het deskundigenoordeel moet de methode TAXDIV worden afgeschreven, en ook NSPE, 
MENMA en SWNBL lijken ongeschikt. De methode ZH willen we ook niet aanbevelen. Niet alleen 
scoort deze methode nooit hoog in de ogen van deskundigen, ook zijn er theoretische bezwaren tegen de 
methode. Eén daarvan is dat in de methode de zeldzaamheidswaarde van een soort omgekeerd 
evenredig is met zijn mate van voorkomen: wordt een soort twee keer zo zeldzaam, dan verdubbelt zijn 
waarde zodat de achteruitgang niets verandert op een balans met natuurwaarden (zie opmerking pagina 
22). Dit nadeel kleeft ook aan WAFLO. Een ander nadeel, gedeeld met SWNBL en WAFLO, is dat iedere 
soort zorgt voor dezelfde soortspecifieke verhoging van de natuurwaarde, dus ook soorten die niet 
kenmerkend zijn voor het ecosysteemtype. Een heideterrein met Brandnetel is dus volgens ZH dus meer 
waard dan eenzelfde terrein zonder die Brandnetel. 

Blijft over de groep van methoden waarvan de uitkomsten altijd hoog gecorreleerd zijn, namelijk de op 
pagina 19 vermelde groep genoemde groep 1, onderverdeeld in NRARE, NRED en NTARG (groep 1a) 
en GLD, DEMNAT en THUMB (groep 1b). NTARG en NRED hebben als voordeel dat ze een officiële 
status hebben, en daarom op draagvlak van beleidsmakers en politici kunnen rekenen. Dat is een 
belangrijke overweging om een van deze twee te gebruiken en NRARE te laten afvallen.  

Aan de hele groep 1a kleeft echter ook een belangrijk nadeel: de meeste vegetatieopnamen moeten het 
stellen zonder de bijzondere soorten waarop de groep is gebaseerd. Daardoor scoort een door 
natuurbeheerders gewaardeerde vegetatieopname met bijvoorbeeld Gewone dotterbloem, Echte 
koekoeksbloem en Waterkruiskruid in alle drie de methoden nul punten zolang zeldzame (NRARE), 
rodelijst- (NRED) en doelsoorten (NTARG) ontbreken. Groep 1a vinden we dus ongeschikt om 
vegetatieopnamen te waarderen. Ook bij de waardering van vegetatietypen blijft het bezwaar van 
nulwaarden overeind: met NRED wordt een gemiddelde score van nul gehaald bij 29 vegetatietypen en 
bij NTARG zijn dit 35 vegetatietypen. Beide methodes zijn daarom alleen geschikt in gebieden met 
vegetatietypen waarin rodelijst- of doelsoorten voorkomen. 
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Figuur 6-1. Biodiversiteitswaarden van de provincie Utrecht, volgens verschillende methoden (zie tekst voor een 
beschrijving): (A) NSPE, (B) NRED, (C) NTARG, (D) WAFLO,  (E) DEMNAT, (F) kruistabel met Spearman 
rangcorrelatiecoëfficiënten (Witte, 1996; Witte, 1998). De klassegrenzen van de legenda zijn zodanig gekozen, dat 
voor alle vijf de methoden eenzelfde percentage kilometerhokken in een waarderingsklasse valt. Deze kaarten zijn 
blind aan deskundigen voorgelegd. 
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Blijft over groep 1b, waaraan niet de bezwaren van 1a kleven. In de eerste ronde van de 
deskundigenraadpleging scoorden GLD, DEMNAT en THUMB een gemiddelde rangcorrelatie van 
respectievelijk 59, 49 en 45% (Tabel 4-1), en 70, 54 en 47% wanneer de romp- en derivaatgemeenschappen 
buiten beschouwing werden gelaten (Tabel 4-3). In de tweede ronde, met alleen associaties, bedroegen 
deze percentages 40, 22 en 5% (Tabel 4-5). Op basis hiervan hebben we een lichte voorkeur voor de 
methode GLD, al kan deze voorkeur statistisch niet worden onderbouwd: de verschillen tussen GLD en 
DEMNAT zijn in alle drie de vergelijkingen die we hebben uitgevoerd (zie Tabel 4-2, Tabel 4-4 en Tabel 
4-6) insignificant, en tussen GLD en THUMB in twee gevallen significant, zij het net. Het afgewogen 
oordeel van één expert voor het Noord-Hollands Duinreservaat (Figuur 4-1) doet ons echter weer 
twijfelen DEMNAT of THUMB aan te bevelen. 

Gezien de grote verschillen in deskundigenoordeel is op basis van deze studie alleen een korte 
natuurwaardeschaal, bijvoorbeeld van 1 tot 4, te rechtvaardigen. Zo’n simpele schaal − waar dan 
kwalificaties aan gekoppeld kunnen worden als ‘weinig waarde’, ‘matige waarde‘, ‘waardevol’, en ‘zeer 
waardevol’ − kan worden gebruikt om natuurwaarden in kaartvorm weer te geven. Een dergelijke 
schaal is echter te kort om mee te rekenen; het is een rangordeschaal, geen kardinale. Met een kardinale 
waarderingsschaal zou bijvoorbeeld de totale hoeveelheid natuurwaarde in een terrein kunnen worden 
berekend, voor en na het uitvoeren van een scenario. Voordat over de ontwikkeling van een algemene 
aanvaarde methode met kardinale uitkomsten wordt nagedacht (maar die ontwikkeling is, zie (Witte & 
Meuleman, 2006), geen sinecure), is het wenselijk nader te onderzoeken of de deskundigen werkelijk 
zulke uiteenlopende meningen hebben. Een opmerkelijk resultaat − deskundigen verschillen sterk in 
hun oordeel − stelt immers hoge eisen aan de bewijslast. Een opzet waarin een groep streng 
geselecteerde deskundigen hun oordeel moeten vellen over een selectie van concrete vegetatieopnamen, 
levert wellicht meer overeenstemming op dan in deze studie werd gevonden. Bovendien kan een 
dergelijke opzet inzicht geven in de gebruikte beoordelingscriteria.  
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 I Het computerprogramma ASTER 

ASTER is geschikt voor de waardering van vegetatietypen volgens uiteenlopende typologieën. Uiteraard 
voor de vegetatietypen uit De Vegetatie van Nederland, maar ook voor andere typologieën. Andere dan de 
in § 2.1 genoemde waarderingsmethoden kunnen door KWR eenvoudig worden ingebouwd. De 
software kent geen beperkingen in het aantal opnames of onderscheiden vegetatietypen.  

De belangrijkste invoer van het programma ASTER bestaat uit twee exportbestanden uit TURBOVEG, de 
standaard voor vegetatiekundigen en natuurbeheerders (Hennekens & Schaminée, 2001).:  

1. tvexport.srt, waarin de opnamen staan (per record: opnamenummer, soortnummer, 
bedekkingscode, bedekkingslaag, vegetatielaag, bedekkingspercentage). 

2. tvexport.kop, waarin staat aan welk vegetatietype iedere opname is toebedeeld (per record: 
opnamenummer, code vegetatietype). 

In deze studie is ASTER toegepast op DVN, maar het staat de gebruiker uiteraard vrij berekeningen op 
een andere set met vegetatieopnamen uit te voeren, bijvoorbeeld alleen de opnamen uit zijn 
beheersgebied. 

Het programma wordt aangestuurd door een zogeheten stuurbestand (aster.str), waarin de gebruiker 
alle in- en uitvoerbestanden opgeeft. Naast de eerder genoemde twee bestanden dienen de volgende 
invoerbestanden aanwezig te zijn: 

3. arnolds.txt, met de indeling van soorten in socio-ecologische groepen volgens (Arnolds & Van 
Der Maarel, 1979). Voor de methode MENMA. 

4. demnat.txt, met de inhoud van Bijlage  III: voor ieder ecosysteemtype de drempelwaarde T3, 
natuurwaardeVE volgens methode DEMNAT, VE volgens methode THUMB en 
grondwaterafhankelijkheid G. Voor de methode DEMNAT en THUMB. 

5. gewichten_spe.txt, met waarden per soort en methode, bijvoorbeeld of een soort tot de 
standaardlijst behoort, zeldzaam is, tot de rode lijst behoort. 

6. omnummer.txt, waarin soorten eventueel kunnen worden omgenummerd naar een nummer uit 
de Standaardlijst van de Nederlandse flora. 

7. seg.txt, met de met de inhoud van de eerste tabel van Bijlage 0: nationale 
zeldzaamheidswaarden ZNAT en gewichten g voor iedere socio-ecologische groep van (Arnolds 
& Van Der Maarel, 1979). Voor de methode MENMA. 

8. taxondist.txt, met informatie over de taxonomische verwantschap der soorten voor de methode 
TAXDIV. 

9. ww2004.txt, met de toedeling van soorten aan ecotoopgroepen uit het ecotopensysteem via 
gewichten g voor de methode DEMNAT. 

10. zhiw.txt, met natuurwaarden per soort volgens de methode Zuid-Holland. 

De volgende uitvoerbestanden worden door ASTER gegenereerd: 

1. gemveg.txt, met drie tabellen: een met de gemiddelden, een met de 90% percentielen en een met 
de variatiecoëfficiënten van de natuurwaarden per vegetatietype. Percentiele waarden 
weerspiegelen beter de potentiële natuurwaarde die een vegetatietype kan bereiken dan 
gemiddelde waarden. 

2. opnuitk.txt, met per opname de natuurwaarden V volgens de verschillende methoden, alsmede 
de grondwaterafhankelijkheid GWD. 

3. rankmean.txt, met de rangordenummers van de natuurwaarden per vegetatietype op basis van 
gemiddelde natuurwaarden van de typen. 
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4. percmean.txt, met de rangordenummers van de natuurwaarden per vegetatietype op basis van 
90% percentiele natuurwaarden van de typen.  

5. rsmean.txt, dat een kruistabel van methoden tegen methoden bevat met daarin de Spearman 
rangcorrelatie (gecorrigeerd voor ‘ties’), Rs, op basis van gemiddelde natuurwaarden. 

6. rsmeanprob.txt, geeft de statistische waarschijnlijkheid (p-waarde) van de vorige tabel op basis 
van Student’s t-toets met N-2 vrijheidsgraden. 

7. rsperc.txt, dat een kruistabel van methoden tegen methoden bevat met daarin de Rs op basis van 
90% percentiele natuurwaarden. 

8. rspercprob.txt, geeft de statistische waarschijnlijkheid (p-waarde) van de vorige tabel. 

De namen van deze bestanden kunnen desgewenst worden gewijzigd en ook mogen ze van en naar 
andere mappen worden ingelezen en weggeschreven. Het enige dat de gebruiker hiervoor hoeft te doen 
is de namen en paden van de bestanden in het stuurbestand aster.str te wijzigen. 

De software is ontwikkeld in Fortran en vervolgens gecompileerd naar een MS-DOS applicatie, waarmee 
het op verschillende besturingssystemen kan worden gebruikt. 
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 II Parameters voor methode MENMA 

Tabel I.1. In deze studie gebruikte zeldzaamheidswaarden ZNL en gewichten g per ecosysteemtype (indeling 
(Arnolds & Van Der Maarel, 1979)). 

Code Omschrijving ZNL VE 

1a Akkers op voedselrijke, niet kalkhoudende grond 145 1 

1b Akkers op kalkrijke grond 208 1 

1c Akkers op matig voedselrijke, kalkarme grond 138 1 

1d Regelmatig betreden plaatsen op droge, voedselrijke grond 43 1 

1e Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, niet humeuze of kalkrijke, droge 
grond 

246 1 

1f Ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond 218 1 

1g Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond 119 1 

2a Voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand of anderszins sterk 
fluctuerende milieu-omstandigheden 

107 3 

2b Open, voedselrijke (speciaal stikstof), natte grond 76 3 

2c Open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond 156 3 

3a Stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken 120 6 

3b Zoute en sterk brakke wateren, slikken en lage kwelders 79 7 

3c Hoge kwelders en contactsituaties tussen zout en zoet milieu 102 7 

4a Zoet tot matig brakke, voedselrijke wateren 195 5 

4b Zoete, matig tot zeer voedselarme wateren en diens periodiek droogvallende 
oevers 

152 5 

4c Voedselrijke waterkanten en moerassen 107 3 

4d Aanspoelselgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgenstruwelen 161 3 

5a Bemeste graslanden op matig vochtige grond 187 2 

5b Matig bemeste graslanden op natte grond 78 7 

6a Muren 94 1 

6b Graslanden op droge, matige voedselrijke tot voedselrijke, niet tot matig  
kalkhoudende zwak zure tot zwak basische grond 

342 6 

6c Graslanden op droge, matig voedselrijke, kalkrijke of zinkhoudende,  
neutrale tot basische grond 

468 6 

6d Graslanden op droge, tamelijk voedselarme, kalkarme, zure grond 71 6 

7a Matig voedselrijke, kalkarme, zure laagveenmoerassen en natte,  
humeuze duinvalleien 

123 7 

7b Matig voedselarme, kalkrijke, basische moerassen 105 7 

7c Onbemeste graslanden op vochtige tot natte, matig voedselarme, zwak zure,  
venige grond 

124 7 

7d Hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer 120 8 
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Code Omschrijving ZNL VE 

voedselarme,  
zure humeuze grond 

7e Droge heiden en onbemeste graslanden op matig vochtige tot droge, 
voedselarme, zure humeuze grond 

167 6 

8a Kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke 
grond 

60 3 

8b Zomen op voedselrijke (vooral stikstof), niet kalkrijke, humeuze, matig 
vochtige grond 

91 3 

8c Zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond 205 5 

8d Struwelen op matig vochtige tot droge, voedselrijke grond 106 5 

9a Bossen op voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden 156 4 

9b Bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot 
droge grond 

165 6 

9c Bossen op jonge, voedselrijke, matig vochtige grond 172 6 

9d Bossen op gerijpte, kalkrijke, droge grond 233 6 

9e Bossen en bosranden op tamelijk tot zeer voedselarme, kalkarme, droge grond 195 6 

 

Tabel I.2 Vergelijking zeldzaamheidswaarden ZNL uit oorspronkelijke studie met die uit deze studie. N.B.: ZNL 
gebaseerd op respectievelijk UFK’s (1971) en KFK’s (1995). 

(Mennema, 1973)  Deze studie 

Typen  
(Van Der Maarel, 1971) 

ZNL  
Typen  

(Arnolds & Van Der Maarel, 1979) 
ZNL 

1a 667  1b, 1c 346 

1b 844  1d, 1e, 1f, 1g 626 

1m 93  6a 94 

2a 372  4a, 4b 347 

2b 234  4c 107 

4a 973  6b, 6c, 6d 881 

5b 658  2a, 2b, 2c 339 

7a 244  7a 123 

8a 523  8c, 8d 311 

8b 249  8a, 8b 151 
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 III Parameters voor DEMNAT, THUMB en 
GWD 

Tabel I.3 Gebruikte waarden voor VE volgens de methode DEMNAT (§2.2.11, vergelijking [2.11]) en de methode 
THUMB (§ 2.2.12). Tevens zijn de drempelwaarde T3 (§ 2.2.11, vergelijking [2.11]) en de 
grondwaterafhankelijkheid G (§ 2.3, vergelijking [2.12]) opgenomen. 

Type T3 VEDEMNAT VETHUMB G  Type T3 VEDEMNAT VETHUMB G 

A12 3.42 9.43 32 1.00  H69 2.91 4.02 1 0.00 

A15 3.01 3.05 16 1.00  K21 5.64 6.88 12 1.00 

A16 13.67 2.36 16 1.00  K22 6.60 6.75 24 1.00 

A16zt 6.88 3.72 32 1.00  K23 6.63 11.84 48 1.00 

A18 14.09 1.31 4 1.00  K27 16.80 1.59 6 1.00 

bA10 1.93 3.23 16 1.00  K28 16.70 1.28 3 1.00 

bK20 5.46 6.03 12 1.00  K41 3.37 4.46 8 0.50 

bK40 9.30 3.24 8 1.00  K42 4.29 3.83 16 0.50 

bK60 4.55 7.72 4 0.00  K43 5.77 8.37 32 0.25 

H22 1.88 5.54 24 1.00  K46 12.67 3.48 16 0.00 

H27 4.70 2.29 6 1.00  K47 35.16 1.77 4 0.50 

H28 3.31 1.77 3 1.00  K48 34.14 1.01 2 0.50 

H42 6.81 3.90 16 0.50  K61 3.10 3.31 4 0.00 

H43 6.97 10.49 32 0.25  K62 6.42 2.45 8 0.00 

H46 3.63 7.52 16 0.00  K63 19.00 7.90 16 0.00 

H47 14.46 3.28 4 0.50  K67 21.80 1.65 2 0.00 

H48 1.77 1.00 2 0.50  K68 8.24 1.46 1 0.00 

H61 2.13 2.96 4 0.00  Muur 4.40 8.09 16 0.00 

H62 2.44 3.11 8 0.00  zK20 6.63 5.09 12 1.00 

H63 4.14 8.60 16 0.00       
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 IV Vragen aan deskundigen 

Eerste verzoek 

 

Geachte heer ..., 

Flip Witte heeft u kort geleden gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar methoden om vegetaties te 
waarderen. U stemde daarmee in. In opdracht van hem benader ik u nu met de vraag onderstaande tien 
vegetatietypen (die random zijn geselecteerd) in volgorde van laag naar hoog te zetten. Dat dient u te doen door in 
onderstaande tabel achter ieder type een rangnummer te plaatsen (1= laagste t/m 10=hoogste waarde). Het gaat om 
vegetatietypen uit het standaardwerk De Vegetatie van Nederland. U dient bij uw beoordeling uit te gaan van goed 
ontwikkelde gemeenschappen. 

In de studie zal onderzocht worden in hoeverre het oordeel van deskundigen overeenkomt met bestaande 
kwantitatieve methoden die nu in de praktijk al worden gebruikt ter onderbouwing van het natuurbeheer en 
natuurbeleid. Mogelijk zijn deskundigen het zeer met elkaar eens en komt hun oordeel perfect overeen met een of 
meerdere van bestaande kwantitatieve methoden. Maar uit de studie zou eveneens kunnen blijken dat een 
kwantitatieve waarderingsmethode niet mogelijk is, of alleen zeer triviale verschillen kan onderscheiden. 

Vele criteria kunnen bij de waardering een rol spelen, zoals zeldzaamheid, kenmerkendheid, soortenrijkdom, 
natuurlijkheid en mate van bedreigd zijn. Het is aan u deze criteria, al of niet bewust, te wegen in uw eindoordeel. 
Zoals Flip Witte u al heeft laten weten, worden de bijdragen van de deskundigen in de rapportage geanonimiseerd 
en ontvangt u na afloop het eindrapport. 

 

Voorzie de volgende vegetatietypen (goed ontwikkeld) van een rangnummer (1= laagste t/m 10=hoogste 
waarde) 1: 

Code Vegetatietype Rang (1-10) 
14DG01 Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje   
05CA04 Associatie van Vlottende waterranonkel   
05BA01 Associatie van Doorgroeid fonteinkruid   
08AA03 Associatie van Groot moerasscherm   
31RG08 Rompgemeenschap van Wilde cichorei   
10AA02 Associatie van Veenmos en Snavelbies   
08BD03 Associatie van Stijve zegge   
16AB01 Veldrus-associatie   
26AC01 Associatie van Zilte rus   
40AA02 Zompzegge-Berkenbroek   

 

U kunt op deze mail replyen/antwoorden, uw rangorde in bovenstaande tabel intypen en aan mij toezenden. Graag 
ontvangen we uw reactie binnen een week, dus voor donderdag 19 november. Mogelijk zullen we u nog één maal 
benaderen met eenzelfde opdracht. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 

 

Taco Strasser 

 

                                                           

 
1 Dit is een voorbeeldtabel. In de praktijk ontving iedere deskundige een andere random geselecteerde 
selectie van vegetatietypen 
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Tweede verzoek 

Geachte heer ..., 

Flip Zoals op 26 november jl. door Flip Witte aangekondigd stuur ik u twee lijstjes met random selecties van 
vegetatietypen. 

Ik wil u vragen om de onderstaande lijstjes met tien vegetatietypen (die random zijn geselecteerd) in volgorde van 
laag naar hoog te zetten. Dat kunt u doen door in onderstaande tabel achter ieder type een rangnummer te plaatsen 
(1= laagste t/m 10=hoogste waarde). Het gaat om vegetatietypen uit uw standaardwerk De Vegetatie van 
Nederland. 

Wij vragen U om bij uw beoordeling uit te gaan van goed ontwikkelde gemeenschappen. Voor de zekerheid wil ik 
nog melden dat het gaat om een botanische waardering. Wilt u zich bij het ordenen van onderstaande twee selecties 
dan ook beperken tot een botanische benadering, waarbij de fauna geen rol speelt? 

 

Voorzie de volgende vegetatietypen (goed ontwikkeld) van een rangnummer (1= laagste t/m 10=hoogste 
waarde) 2. NB u mag vegetatietypen nu ook hetzelfde nummer geven!  

Code Vegetatietype Rang (1-10) 

27AA02 Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia   

30BB02 Hanepoot-associatie   

28AA01 Draadgentiaan-associatie   

22AB01 Associatie van Loogkruid en Zeeraket   

10AB01 Associatie van Draadzegge en Veenpluis   

06AC03 Associatie van Veelstengelige waterbies   

26AB03 Associatie van Bleek kweldergras   

25AA03 Schorrekruid-associatie   

04BA03 Associatie van Ruw kransblad   

20AB03 Associatie van Kruipwilg en Kraaihei   

 

Voorzie de volgende vegetatietypen (goed ontwikkeld) van een rangnummer (1= laagste t/m 10=hoogste 
waarde, u mag typen ook hetzelfde nummer geven): 

Code Vegetatietype Rang (1-10) 

26AB04 Zeegerst-associatie    

13AA01 Associatie van Tengere veldmuur    

05BC02 Associatie van Paarbladig fonteinkruid    

37AC01 Associatie van Duindoorn en Vlier    

08BC03 Blaaszegge-associatie    

08AA01 Lidsteng-associatie    

04BA01 Associatie van Sterkranswier    

21AA01 Associatie van Klein glaskruid    

14AA01 Associatie van Buntgras en Heidespurrie    

31AB03 Associatie van Ballote en andere Netels    

  

U kunt uw volgordes wederom aan mij toesturen. Mede namens Flip Witte wil ik nog eens onderstrepen dat wij uw 
deelname aan dit onderzoek erg waarderen. 

Met vriendelijke groet, 

Taco Strasser 

                                                           

 
2 Dit is een voorbeeldtabel. In de praktijk ontving iedere deskundige een andere random geselecteerde 
selectie van vegetatietypen 
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 V Antwoorden van deskundigen 

Expert 1 Expert 2

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

37AA02 Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam 8 29AA02 Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie 1

05AA01 Associatie van Fijn hoornblad 7 10RG04 Rompgemeenschap van Pijpestrootje en Veenmos 3

32RG04 Rompgemeenschap van Bitterzoet en Riet 3 31RG02 Rompgemeenschap van Grote zandkool 2

30RG03 Rompgemeenschap van Echte kamille en Gewone 6 02AA01 Associatie van Snavelruppia 5

06RG04 Rompgemeenschap van Knolrus en Veenmos 2 19RG01 Rompgemeenschap van Borstelgras 4

08RG06 Rompgemeenschap van Holpijp 4 19AA03 Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem 10

31RG04 Rompgemeenschap van Kweek 1 40AA01 Dophei-Berkenbroek 8

09AA02 Veenmosrietland 10 26AC07 Associatie van Zeerus en Weidetorkruid 6

08RG07 Rompgemeenschap van Padderus 5 30BA01 Korensla-associatie 7

14BA01 Vogelpootjes-associatie 9 17AA02 Associatie van Parelzaad en Salomonszegel 9

Expert 3 Expert 4

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

32RG06 Rompgemeenschap van Grote brandnetel 1 05BC03 Associatie van Stijve waterranonkel 5

12AA03 Associatie van Vetmuur en Zilvermos 8 19RG02 Rompgemeenschap van Bochtige smele 1

42RG01 Rompgemeenschap Gladde Witbol en Brede stekelvaren 2 23RG01 Rompgemeenschap van Helm en Zandzegge 8

12RG02 Rompgemeenschap van Zandzegge en Straatgras 3 08RG03 Rompgemeenschap van Grote lisdodde 2

31RG08 Rompgemeenschap van Wilde cichorei 5 30AB01 Associatie van Grote ereprijs en Witte krodde 3

36AA01 Associatie van Geoorde wilg 6 14RG04 Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk 6

30RG03 Rompgemeenschap van Echte kamille en Gewone 4 31BA01 Slangekruid-associatie 7

14BC02 Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver 10 32BA03 Associatie van Strandkweek en Echte heemst 9

20AB04 Associatie van Wintergroen en Kruipwilg 9 09BA03 Associatie van Duinrus en Parnassia 10

25AA03 Schorrekruid-associatie 7 30RG03 Rompgemeenschap van Echte kamille en Gewone 

spurrie

4

Expert 5 Expert 6

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

11RG03 Rompgemeenschap van Wilde gagel 4 18RG01 Rompgemeenschap van Adelaarsvaren 4

41DG02 Derivaatgemeenschap van Gewone braam 2 30RG01 Rompgemeenschap van Witte winterpostelein en 

Vroegeling

5

29AA01 Associatie van Waterpeper en Tandzaad 6 05RG08 Rompgemeenschap van Gewoon sterrekroos 3

31AA02 Associatie van Raketten en Kompassla 7 14AA02 Duin-Buntgras-associatie 10

42RG01 Rompgemeenschap Gladde Witbol en Brede stekelvaren 3 23RG01 Rompgemeenschap van Helm en Zandzegge 7

21RG04 Rompgemeenschap van Liggende vetmuur en Muurmos 5 08RG08 Rompgemeenschap van Moeraszegge 6

32BA02 Moerasmelkdistel-associatie 9 11RG01 Rompgemeenschap van Eenarig wollegras 8

07AA01 Bronkruid-associatie 10 38DG01 Derivaatgemeenschap van Reuzenbalsemien 1

16RG05 Rompgemeenschap van Blauwe zegge en Blauwe knoop 8 29RG01 Rompgemeenschap van Blaartrekkende 2

43RG03 Rompgemeenschap van Grote brandnetel 1 06RG01 Rompgemeenschap van Oeverkruid 9

Expert 7 Expert 8

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

32RG02 Rompgemeenschap van Harig wilgeroosje 2 19RG01 Rompgemeenschap van Borstelgras 7

41DG01 Derivaatgemeenschap van Amerikaanse vogelkers 1 41RG03 Rompgemeenschap van Adelaarsvaren 5

14RG06 Rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Gewoon 

biggekruid

3 41RG01 Rompgemeenschap van Bronsmos en Haarmos 1

41AA02 Korstmossen-Dennenbos 10 01AA01 Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos 4

31RG09 Rompgemeenschap van Grote kaardebol en Kweek 4 33RG02 Rompgemeenschap van Fluitekruid 3

25AA03 Schorrekruid-associatie 5 09RG03 Rompgemeenschap van Hennegras 2

10AA03 Veenbloembies-associatie 8 25AA03 Schorrekruid-associatie 8

33AA01 Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein 6 08RG06 Rompgemeenschap van Holpijp 10

24AA01 Associatie van Klein slijkgras 7 14BA01 Vogelpootjes-associatie 6

09BA04 Knopbies-associatie 9 39AA02 Elzenzegge-Elzenbroek 9

Expert 9 Expert 10

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

14DG01 Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje 1 40RG02 Rompgemeenschap van Pijpestrootje 3

05CA04 Associatie van Vlottende waterranonkel 5 31RG01 Rompgemeenschap van Bijvoet 1

05BA01 Associatie van Doorgroeid fonteinkruid 3 31RG07 Rompgemeenschap van Oeverstekelnoot 7

08AA03 Associatie van Groot moerasscherm 4 04BB02 Associatie van Kleinhoofdig glanswier 7

31RG08 Rompgemeenschap van Wilde cichorei 2 05AA01 Associatie van Fijn hoornblad 5

10AA02 Associatie van Veenmos en Snavelbies 9 08BC04 Associatie van Noordse zegge 10

08BD03 Associatie van Stijve zegge 6 36AA01 Associatie van Geoorde wilg 3

16AB01 Veldrus-associatie 10 16BC01 Kamgrasweide 7

26AC01 Associatie van Zilte rus 7 33AA02 Heggedoornzaad-associatie 3

40AA02 Zompzegge-Berkenbroek 8 06AB02 Associatie van Kleinste egelskop 9

Deskundigenoordeel eerste ronde
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Expert 1 Expert 2

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

26AB04 Zeegerst-associatie 9 30AA02 Nachtkoekoeksbloem-associatie 7

13AA01 Associatie van Tengere veldmuur 8 08BC04 Associatie van Noordse zegge 6

05BC02 Associatie van Paarbladig fonteinkruid 3 28AA01 Draadgentiaan-associatie 10

37AC01 Associatie van Duindoorn en Vlier 7 06AD01 Naaldwaterbies-associatie 9

08BC03 Blaaszegge-associatie 2 02AA02 Associatie van Spiraalruppia 8

08AA01 Lidsteng-associatie 6 38AA03 Bittere veldkers-ooibos 9

04BA01 Associatie van Sterkranswier 4 28AA03 Associatie van Dwergbloem en Hauwmos 8

21AA01 Associatie van Klein glaskruid 5 13AA01 Associatie van Tengere veldmuur 8

14AA01 Associatie van Buntgras en Heidespurrie 10 29AA02 Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie 3

31AB03 Associatie van Ballote en andere Netels 1 05BA04 Watergentiaan-associatie 5

Expert 3 Expert 4

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

08BD03 Associatie van Stijve zegge 2 27AA02 Associatie van Strandduizendguldenkruid en 

Krielparnassia

37AA02 Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam 6 22AB01 Associatie van Loogkruid en Zeeraket

05BB02 Associatie van Groot blaasjeskruid 3 26AC04 Associatie van Rode Bies

08AB02 Associatie van Egelskop en Pijlkruid 8 41AA03 Kussentjesmos-Dennenbos

35AA01 Associatie van Bronskleurige bosbraam 1 26AB03 Associatie van Bleek kweldergras

38AA01 Bijvoet-ooibos 7 23AB01 Associatie van Zandhaver en Helm

33AA02 Heggedoornzaad-associatie 5 26AB02 Associatie van Blauw kweldergras

18AA01 Associatie van Hengel en Gladde witbol 4 16AB03 Associatie van Echte koekoeksbloem en 

Gevleugeld hertshooi

08BA02 Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge 10 06AC02 Associatie van Vlottende bies

27AA02 Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia 9 05BB01 Krabbescheer-associatie

Expert 5 Expert 6

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

17AA02 Associatie van Parelzaad en Salomonszegel 6 18AA01 Associatie van Hengel en Gladde witbol 4

19AA03 Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem 9 05AA03 Associatie van Groot nimfkruid 8

04BA03 Associatie van Ruw kransblad 7 24AA01 Associatie van Klein slijkgras 7

30AA01 Stoppelleeuwebek-associatie 5 11BA01 Associatie van Gewone dophei en Veenmos 8

04CA01 Associatie van Brakwater-kransblad 8 21AB01 Muurvaren-associatie 2

39AA01 Moerasvaren-Elzenbroek 4 20AB04 Associatie van Wintergroen en Kruipwilg 9

16BA02 Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel 10 31CA01 Honingklaver-associatie 1

33AA01 Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein 3 14CB01 Duin-Paardebloem-associatie 6

08BB03 Associatie van Heen en Grote waterweegbree 1 09AA01 Associatie van Drienervige en Zwarte zegge 5

01AB01 Watervorkjes-associatie 2 42AA02 Beuken-Zomereikenbos 4

Expert 7 Expert 8

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

05CA01 Associatie van Waterviolier en Sterrekroos 5 32BA03 Associatie van Strandkweek en Echte heemst 5

06AB02 Associatie van Kleinste egelskop 4 06AD01 Naaldwaterbies-associatie 6

28AA03 Associatie van Dwergbloem en Hauwmos 10 04BA03 Associatie van Ruw kransblad 6

31AA01 Vlieszaad-associatie 6 30BA01 Korensla-associatie 8

05BA02 Associatie van Glanzig fonteinkruid 3 30AA02 Nachtkoekoeksbloem-associatie 7

14CA01 Duinsterretjes-associatie 7 08AA03 Associatie van Groot moerasscherm 7

04BB03 Associatie van Groot boomglanswier 8 08BD03 Associatie van Stijve zegge 7

09BA04 Knopbies-associatie 9 04BB01 Associatie van Gewoon kransblad 4

05AA01 Associatie van Fijn hoornblad 1 26AB04 Zeegerst-associatie 9

12BA02 Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 2 21AB02 Tongvaren-associatie 7

Expert 9 Expert 10

Code Vegetatietype Rang (1-10) Code Vegetatietype Rang (1-10)

12AA01 Associatie van Engels raaigras en Grote weegbree 26AA02 Associatie van Zeeweegbree en Lamsoor 10

13AA01 Associatie van Tengere veldmuur 05AA01 Associatie van Fijn hoornblad 1

21AA02 Muurbloem-associatie 08BD02 Pluimzegge-associatie 2

09AA03 Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge 37AA02 Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam 8

14BB01 Associatie van Schapegras en Tijm 18AA01 Associatie van Hengel en Gladde witbol 7

31CA01 Honingklaver-associatie 26AB01 Associatie van Stomp kweldergras 6

23AA01 Associatie van Zandhaver en Biestarwegras 36AA02 Associatie van Grauwe wilg 4

31BA01 Slangekruid-associatie 28AA01 Draadgentiaan-associatie 9

14CA02 Kegelsilene-associatie 05BA03 Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp 3

04BA01 Associatie van Sterkranswier 20AB01 Associatie van Zandzegge en Kraaihei 5

Deskundigenoordeel tweede ronde

geen 

reactie

geen 

reactie
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 VI Rangorde Noord-Hollands Duinreservaat 

Code Naam Rangnr

06AB01 Echinodoro-Potametum graminei 45

06AC04 Samolo-Littorelletum 38

08AA01 Eleocharito palustris-Hippuridetum 27

08AA03 Apietum nodiflori 20

08AB02 Sagittario-Sparganietum 28

08BB04 Typho-Phragmitetum 16

08RG03 RG Typha latifolia-[Phragmitetea] 7

09AA01 Caricetum trinervi-nigrae 40

09BA04 Junco baltici-Schoenetum nigricantis 63

14AA02 Violo-Corynephoretum 59

14BB02 Festuco-Galietum veri 56

14CA01 Phleo-Tortuletum ruraliformis 44

14CA02 Sileno-Tortuletum ruraliformis 49

14CB01 Taraxaco-Galietum veri 60

14CB01B Taraxaco-Galietum typicum 58

14CB02A Anthyllido-Silenetum sedetosum 53

14CB02B Anthyllido-Silenetum rhytidiadelphetosum 52

14DG01 DG Campylopus introflexus-[Koelerio-Corynephoretea] 1

14RG01 RG Carex arenaria-[Koelerio-Corynephoretea] 5

14RG06 RG Agrostis capillaris-Hypochaeris radicata-[Trifolio-Festucetalia ovinae] 15

14RG09 RG Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koelerietalia] 12

14RG10 RG Salix repens-[Polygalo-Koelerion] 19

14RG11 RG Rosa pimpinellifolia-[Polygalo-Koelerion] 33

16BC01A Lolio-Cynosuretum typicum 10

16BC01B Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi 18

16RG01 RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] 11

19AA03 Botrychio-Polygaletum 61

20AB01 Carici arenariae-Empetretum 21

20AB02 Polypodio-Empetretum 31

20AB03 Salici repentis-Empetretum 46

23AA01 Honckenyo-Agropyretum juncei 22

23AB01A Elymo-Ammophiletum typicum 29

23AB01B Elymo-Ammophiletum festucetosum 17

23RG01 RG Ammophila arenaria-Carex arenaria-[Ammophiletea/Koelerio-Corynephoretea] 14

27AA02 Centaurio-Saginetum 43

28AA02 Isolepido-Stellarietum uliginosae 39

36AA02C Salicetum salicetosum repentis 26

37AC01 Hippophao-Sambucetum 25

37AC02A Hippophao-Ligustretum typicum 24

37AC02B Hippophao-Ligustretum eupatorietosum 30

37AC03 Rhamno-Crataegetum 48

37RG03 RG Hippophae rhamnoides-Calamagrostis epigejos-[Berberidion vulgaris/Polygalo-Koelerion] 13

37RG04 RG Ligustrum vulgare-[Berberidion vulgaris] 23

41AA02B Cladonio-Pinetum dicranetosum polyseti 3

41AA03A Leucobryo-Pinetum deschampsietosum 9

41AA03B Leucobryo-Pinetum vaccinietosum 6

41AA03C Leucobryo-Pinetum empetretosum 4

41AA03D Leucobryo-Pinetum molinietosum 8

41DG03 DG Carex arenaria-Calamagrostis epigejos-[Dicrano-Pinion] 2

42AA01 Betulo-Quercetum roboris 42

42AA01D Betulo-Quercetum molinietosum 54

42AA02A Fago-Quercetum vaccinietosum 35

42AA02B Fago-Quercetum pteridietosum 37

42AA02C Fago-Quercetum convallarietosum 50

42AA02D Fago-Quercetum molinietosum 51

42AA02E Fago-Quercetum holcetosum 36

43AA01A Violo odoratae-Ulmetum allietosum 55

43AA01B Violo odoratae-Ulmetum inops 41

43AA01C Violo odoratae-Ulmetum scilletosum 57

43AA03A Crataego-Betuletum typicum 47

43AA03B Crataego-Betuletum menthetosum 62

43RG01 RG Anthriscus sylvestris -[Ulmenion carpinifoliae] 34

43RG02 RG Urtica dioica -[Ulmenion carpinifoliae] 32  
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