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Indicator | 14 mei 2020
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in
Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies gebruiken
de Index Natuur en Landschap voor het verlenen van beheersubsidie en voor inzicht in (de
ontwikkeling van) natuur- en landschapskwaliteit. De index geeft de natuur in Nederland weer in een
gestandaardiseerde typologie, waardoor met de beheertypekaart een uniform beeld op het
voorkomen van typen natuur in Nederland ontstaat.
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Download figuur [2]
Download data (ods) [3]
Download data (xlsx) [4]

Natuurtaal Index NL
De Index Natuur en Landschap (Index NL) is een natuurtypologie, die de natuur beschrijft in
verschillende natuurtypen met een hiërarchische onderverdeling in beheertypen. De beheertypen
zijn geschikt om het beheer aan te sturen en vormen de basis voor afspraken over doelen en
middelen tussen provincie en beheerder. Een beheertype is dus geen beheervorm zoals
geïntegreerd bosbeheer, maar een specifiek type natuur, waarbij een bepaald beheer hoort.
Voorbeelden van beheertypen zijn 'droge heide', 'vochtige heide', 'duinbos', en 'zandverstuiving'. De
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getoonde kaart toont de ligging van de natuurtypen en de onderliggende beheertypen van de
beheertypenkaart voor het onderdeel Natuur, geaggregeerd tot een algemenere
ecosysteemindeling.

De Index bestaat uit de onderdelen Natuur (N), Agrarische natuur (A) en Landschapselement
(L).
Natuur. Voor natuurbeheer worden zeventien samenvattende natuurtypen onderscheiden
met een onderverdeling naar 48 beheertypen. Deze beheertypen zijn gebaseerd op
natuurbeheer en abiotische condities zoals waterhuishouding en voedselrijkdom. De
beheertypen bevatten een omschrijving van een bepaald type natuur en zijn opgebouwd uit
een gemiddeld pakket van maatregelen waarvoor één standaardkostprijs is berekend.
Agrarische natuur. Voor het agrarisch natuurbeheer worden zeven agrarische natuurtypen
onderscheiden met een onderverdeling van in totaal 18 beheertypen. De agrarische
beheertypen bevatten een stelsel van pakketgroepen met concrete beheermaatregelen
waaraan de agrariër zich dient te houden, waarbij deelname aan een collectief beheerplan is
vereist. De vergoeding wordt toegekend op basis van inkomstenderving en
uitvoeringskosten. Daarbinnen zijn weer beheerpakketten met beheervoorschriften
opgesteld.
Landschapselement. De landschappelijke elementen worden ingedeeld in vier typen. Deze
vier typen hebben een onderverdeling van in totaal dertien beheertypen.

Natuurbeheerplannen provincies
Het natuurbeheerplan is een instrument waarmee tot op gebiedsniveau uitwerking wordt gegeven
aan de provinciale natuurdoelen. Centraal in het natuurbeheerplan staat de begrenzing van de
beheertypen uit de Index Natuur & Landschap. Per gebied wordt concreet aangegeven welk
beheertype voor subsidie in aanmerking komt en welke voorwaarden daarbij gelden. In het
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kan alleen voor de beheertypen opgenomen in het
natuurbeheerplan subsidie worden verstrekt.
Het natuurbeheerplan bestaat uit een beheertypenkaart (in de indicator opgenomen) en een
ambitiekaart. Op de beheertypenkaart staat de actuele natuursituatie voor het natuurbeheer en
locaties met subsidiemogelijkheden voor het agrarisch natuurbeheer. Op de ambitiekaart (niet
weergegeven) staat de ambitie van de provincies voor de natuur De ambitiekaart geeft aan welk
type men in vijf tot tien jaar zou willen realiseren. In de gebieden waar de ambitie hoger is en de
natuurkwaliteit verbeterd kan worden, kan men in aanmerking komen voor de subsidie
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) of voor inrichtingssubsidie. Deze kaart kan niet zonder
de informatie uit de natuurbeheerplannen worden gebruikt.

Monitoring natuurkwaliteit
De Index NL is niet alleen een instrument voor de sturing op doelen en de financiering van het
natuur- en landschapsbeheer, maar ook voor de monitoring van de natuurkwaliteit. Bij de uitwerking
van de kwaliteitsniveaus voor de beheertypen zijn de volgende parameters van belang: flora en
fauna, structuur, abiotiek en ruimtelijke condities. Grootschalige dynamische natuur wordt
bovendien beoordeeld op het voorkomen van landschapsvormende processen en op sleutelsoorten
die bij een dergelijk landschap horen, zoals de bever en het wild zwijn. Vervolgens is voor elke
parameter voor elk beheertype afgesproken hoe de kwaliteit bepaald kan worden: hoeveel en welke
soorten dienen dan aanwezig te zijn, om welke waterstanden gaat het, welke structuurelementen
zijn van belang etc. Deze criteria worden gebruikt voor een beoordeling in kwaliteitsklassen 'hoog,
'midden' en 'laag'. Om de (veranderingen in) kwaliteit te bepalen, is een basismonitoring opgezet.
De basismonitoring bestaat uit de vegetatiekarteringen, inventarisaties van drie soortengroepen
(voornamelijk vogels, planten en vlinders) en metingen van milieucondities (verdroging, vermesting,
verzuring en ruimtelijke condities) en structuurkenmerken van de terreinen. De afgebeelde kaart is
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de basis voor deze monitoring en beoordeling. Momenteel wordt data verzameld volgens de
werkwijze van de Index NL (BIJ12, 2018) In afwachting op van de monitoringgegevens is de
natuurkwaliteit voor flora en fauna en milieucondities berekend volgens een benadering van de
werkwijze.
=> Flora en fauna: [indicator=nl1518]
=> Abiotiek (pH): [indicator=nl1593]
=> Abiotiek (grondwaterstand): [indicator=nl1594]

Referenties

BIJ12 (2018). https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/02/WW-00-TEXT-Monitoring-enBeoordeling-Natuurkwaliteit-EHS-en-Natura-2000-11102018.pdf [5]. BIJ 12, Utrecht.
Min. EL&I (2013). Kamerbrief, kenmerk DGNR-NB / 13157005. [6] Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. Bijlage Natuurpact.
Min LNV / IPO (2019). https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/09/VijfdeVoortgangsrapportage-Natuur-Provincies-en-LNV.pdf [7]. Ministerie van Economische Zaken.

Relevante informatie

Index NL: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
[8]
Subsidiestelsel SNL: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelselnatuur-en-landschap/ [9]
Natuurbeheerplannen: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelselnatuur-en-landschap/het-natuurbeheerplan/ [10]
Digitale keten natuur:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/digitale-keten-natuurketensamenwerking/ [11]

Technische toelichting
Naam van het gegeven
Index Natuur en Landschap

Omschrijving
Kaart met ecosysteemtypen voor natuur

Verantwoordelijk instituut
WUR (WOT N&M) en provincies
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Berekeningswijze
Kaart is samengesteld op basis van de beheertypekaart (IMNAb) van oktober 2019, aangevuld met in
deze versie ontbrekende dynamische natuur en grote wateren rondom Noord Holland.
De 48 beheertypen zijn samengevat tot 7 ecosysteemtypen. Deze ecosysteemtypen worden gebruikt
om op nationale schaal indicatoren op basis van de Index NL te presenteren. De 48 beheertypen zijn
daarvoor te gedetailleerd.

Basistabel
GIS-bestand IMNAB: feature classes BeheerGebied

Geografisch verdeling
Landelijk

Verschijningsfrequentie
Onregelmatig

Achtergrondliteratuur
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-lan... [8]
Website geraadpleegd op 12 mei 2020.

Opmerking
Bestand wordt samengesteld door IPO en BIJ12 op basis van informatie van de provincies

Betrouwbaarheidscodering
A. Integrale enquête

Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Index Natuur en Landschap [12] (indicator 1544, versie 04 , 14 mei
2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de
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