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Summary in Dutch 

 

Aanbod van landschapsdiensten en voorkeuren daarvoor 

in de overgangszone tussen stad en ommeland 

 

Landschapsdiensten zijn belangrijk voor menselijk welbevinden, maar ze worden ook bedreigd door 

menselijke activiteiten. Dit is zeker het geval in de overgangszone tussen stedelijk gebied en 

platteland. Tussen de verschillende belanghebbenden in deze zone is veel concurrentie om de 

schaarse grond. Dit proefschrift onderzoekt veranderingen in het aanbod van landschapsdiensten en 

variatie in de voorkeuren van inwoners voor deze diensten. Meer specifiek gaat het om de volgende 

onderzoeksvragen: 

 hoe wordt de totale waarde van landschapsdiensten beïnvloed door veranderingen in 

landgebruik? 

 in hoeverre veranderen de voorkeuren voor specifieke (culturele) landschapsdiensten van 

inwoners met hun woonlocatie? 

 wat zijn de ruimtelijke patronen in de landschapsdiensten in agrarisch gebied en waar worden 

die door bepaald? 

 welke factoren zorgen ervoor dat boeren hun land niet meer gebruiken voor agrarische 

doeleinden in gebieden waar steden groeien? 


