Normen voor Aanleg Kwaliteitsgroen
Kwaliteitsverbetering in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu
Het Limburgs Kwaliteitsmenu is een instrument waarbij rode ontwikkelingen in het buitengebied
mogelijk zijn, mits daar een kwaliteitsverbeterende maatregel tegenover staat. Voor initiatiefnemers
is het niet altijd duidelijk wat een kwaliteitsverbeterende maatregel inhoudt en wat de kosten hiervan
zijn. Daarom heeft de provincie Limburg aan Bosgroep Zuid Nederland verzocht om een toelichtend
rapport te maken. In dit rapport worden een aantal kwaliteitsverbeterende maatregelen toegelicht
door middel van het, van begin tot eind, uitwerken een zevental natuurdoeltypes. Dit rapport kunt u
vinden via de volgende link: ‘Aanleg Kwaliteitsgroen, kwaliteitsverbetering in het kader van het
Limburgs Kwaliteitsmenu’.
Uit efficiency-overwegingen wordt niet gewerkt met kostenbegrotingen op basis van individuele
gevallen, maar met normen. In dit document verstrekken we de normen voor het realiseren per
natuurdoeltype en geven we een toelichting op de opbouw hiervan.
De Bosgroep heeft voor het vaststellen van de inrichtingskosten per natuurdoeltype gebruik gemaakt
van normkosten volgens de GWW-systematiek ( ‘GWW kosten; Bemalingen, grondwerken, drainage
2010’ en ‘GWW kosten; Groenvoorziening 2010’; Reed business information bv, 2010), in
samenhang met het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2010 van Alterra (‘Tijd- en
kostennormen voor inrichting en beheer van natuurterreinen, bossen en landschapselementen’) en
de ‘Standaardkostprijs directe werkzaamheden Terreinbeheer voor gezamenlijke TBO’s’
(Staatsbosbeheer 2010), aangevuld met ervaringscijfers.
Deze normcijfers zijn geactualiseerd op basis van de laatste beschikbare gegevens op 1 maart 2011.
Hierbij is tevens de kostencomponent ‘waardedaling grond ’ geactualiseerd op basis van het huidige
prijspeil voor agrarische grond en de waarde van natuurgronden. Hiervoor is een provinciaal
gemiddelde prijs gehanteerd, ongeacht de regio of ligging. Anderzijds is de kostencomponent

‘inrichting’ (inclusief beheer en algemene kosten) geïndexeerd op basis van prijsindexcijfers van het
CBS.
Op grond daarvan is de volgende tabel ontstaan waarbij per natuurdoeltype de actuele prijsniveaus
zijn weergegeven:

Cat.
1
2
3
4
5
6
7

Natuursoort
Loofbos
Gerenatureerde beek
Kleinschalig natuurlandschap
Natuurlijk grasland
Poel
Singel
Knip- en scheerheg

Prijs /ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
0,075 ha
1 ha
1 ha

Prijs /m2
€ 64.000
€ 69.000
€ 54.000
€ 65.000
€ 15.000
€ 65.000
€ 73.000

De genoemde prijzen zijn normen uitgaande van kwalitatief goed werk en materiaal. Wanneer de
hoogte van de tegenprestatie bekend is worden deze normen gebruikt om te bepalen hoeveel ha
natuur van welke natuurdoeltype gerealiseerd dient te worden.
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