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Economische waardering van landschapsfragmentatie 

Het doel van deze studie is om inzicht te geven in de economische waardering van 

landschapsfragmentatie. De belangrijkste oorzaken van landschapsfragmentatie zijn de aanleg 

van lijnvormige infrastructuur, in het bijzonder wegen en spoorwegen, en stedelijke 

ontwikkeling. Deze studie concentreert zich op de effecten van verkeersnetwerken op groen-

blauwe netwerken  – landelijke gebieden die (vooral) groen landgebruik herbergen zoals 

landbouw en natuur, en water. De versnippering van groen-blauwe gebieden en het bijbehorende  

verlies in waarde van de diensten van het landgebruik kunnen worden beschouwd als  externe 

kosten van verkeer en vervoer. Vanuit  beleidsperspectief is het belangrijk om een volledig beeld 

te hebben van de kosten (en baten) van alternatieve ontwerpen van verkeersnetwerken. Het 

negeren van potentieel belangrijke effecten, zoals de fragmentatie  van groen-blauwe netwerken, 

kan leiden tot verkeerde beslissingen van verkeersplanners en beleidsmakers.  Vanuit economisch 

oogpunt leidt dit tot welvaartsverlies vanwege een suboptimale aanwending van hulpbronnen. 


