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Summary 
 
Coastal zones are vulnerable to disturbances caused by extreme weather events. Climate 
change increases the frequency and intensity of extreme weather events. Ecosystem-
based Adaptation (EbA) has the potential to exploit co-benefits alongside the primary 
adaptation target of coastal protection. Regarding the valuation of ecosystems, three 
major subsequent steps are analyzed: ecosystem approaches, value typology and 
valuation methods. The most important ecosystem approach is the ecosystem services 
approach. The concept of ecosystem services is the crucial link between the natural 
system and the socio-economic system which can be valued. The analysis of the value 
typology gives that especially indirect use values and non-use values are difficult to value 
in monetary terms. Therefore co-benefits are often underestimated. Hard engineering 
adaptation approaches focus on one ecosystem service (coastal protection). A more 
comprehensive valuation assessment is beneficial for EbA because the approach addresses 
more ecosystem services. It depends on the ecosystem service the EbA implementation 
delivers, which valuation method could be used. The value of primary coastal protection 
can be monetized by using the valuation methods of avoided cost and replacement costs. 
The co-benefits can be valued by using market analysis, production function analysis, 
hedonic pricing, travel cost, contingent valuation. Benefit transfer can be used as an 
additional supportive tool. 
 
Samenvatting 
 
Kustgebieden zijn kwetsbaar voor verstoringen door extreme weersomstandigheden die 
door klimaatverandering zullen toenemen en versterken. Een sterke kant van Ecosystem-
based Adaptation (EbA) ten opzichte van harde conventionele maatregelen, is dat de 
benadering naast primaire kustadaptatie ook nevenvoordelen genereert. De achterliggende 
theorie van ecosysteemwaardering ten behoeve van EbA kan worden onderverdeeld in drie 
opeenvolgende stappen: ecosysteembenaderingen, waardentypologie en 
waarderingsmethoden. De belangrijkste ecosysteembenadering maakt gebruik van het 
concept ecosysteemdiensten wat de schakel vormt tussen het natuurlijke en socio-
economische systeem. De waardentypologie laat zien dat met name indirecte 
gebruikswaarden en niet-gebruikswaarden moeilijk zijn te waarderen. Hierdoor worden 
nevenvoordelen vaak onderschat. Conventionele adaptatiemaatregelen richten zich op één 
ecosysteem (kustprotectie). Een betere alomvattende waardering zal ten goede komen 
aan EbA aangezien deze benadering meer ecosysteemdiensten adresseert. Het is 
afhankelijk van de ecosysteemdienst die de EbA implementatie levert, welke 
waarderingsmethode gebruikt kan worden. De waarde van primaire kustprotectie kan in 
geld worden uitgedrukt via de waarderingsmethoden van vervangingskosten en vermeden 
schadekosten. De nevenvoordelen kunnen worden gewaardeerd via marktanalyse 
productiefunctie analyse, hedonistische prijsmethode, reiskostenmethode en contingentie 
waarderingsmethode. Daarnaast kan benefit transfer gebruikt worden als techniek. 
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Inleiding 
 
Het klimaat verandert met een niet te onderschatten snelheid en heeft impact op veel 
mensen over de hele wereld (Kiehl, 2011). De gevolgen van klimaatverandering zijn met 
name in kustgebieden al merkbaar (Spalding et al., 2013). In kust- en mariene 
ecosystemen verdient zeespiegelstijging bijzondere aandacht (Cazenave & Llovel, 2010; 
Han et al., 2010). Daarnaast zullen naar verwachting de frequentie en intensiteit van 
extreme weersomstandigheden toenemen (Allison et al., 2011; Bender et al., 2010). 
Ondanks lokale verschillen zullen over het algemeen stormvloeden en golfimpacts 
intensiveren en leiden tot een groter risico op overstromingen (Douglas et al., 2001; Lin et 
al., 2012; IPCC, 2007). Daarnaast leiden verhoogde CO2 concentraties in de atmosfeer tot 
verzuring van de oceanen waardoor de biodiversiteit van mariene ecosystemen afneemt 
(Grantham et al., 2011). Desbetreffende gevolgen van klimaatverandering benadrukken 
niet alleen het belang van optimale mitigerende maatregelen, i.e. emissie reductie en 
ecosystemen gebruiken voor de opslag en afvang van koolstof, maar ook de noodzaak om 
aan de nieuwe milieucondities aan te passen (Doswald & Osti, 2011). Adaptatiestrategieën 
adresseren de noodzaak om aan te passen aan klimaatverandering en refereren naar 
aanpassingen in natuurlijke en menselijke systemen als reactie op actuele of verwachte 
impacts ten gevolge van klimaatverandering zodat schade kan worden (Solomon et al., 
2007). Adaptatiemaatregelen kunnen worden onderverdeeld in ‘zachte’ management en 
beleidsaanpassingen en ‘harde’ technologische oplossingen. Een relatief nieuwe 
adaptatiestrategie om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen die ‘zachte’ en 
‘harde’ maatregelen integreert is Ecosystem-based Adaptation (EbA). EbA zorgt voor een 
vergroting van de veerkracht van ecosystemen en de biodiversiteit waardoor verstoringen 
kunnen worden opgevangen en baten van ecosystemen kunnen worden gewaarborgd 
(Pérez et al., 2010). Deze benadering is nieuw door de focus op ecosystemen en 
biodiversiteit waardoor met de natuur wordt gewerkt in tegenstelling tot de conventionele 
technologische ‘harde’ maatregelen zoals zeedijken en golfbrekers die vaak conflicteren 
met de natuur (Monroe et al., 2011). Het zwaartepunt van huidige adaptatiebeleid ten 
behoeve van kustprotectie ligt op ‘harde’ maatregelen en zijn bruikbaar en vaak effectief in 
het verminderen van risico’s (Rosenzweig et al., 2011), maar er kleven ook nadelen aan. 
De kosten van de implementatie en het onderhoud van harde maatregelen zijn hoog 
(Bosello et al., 2012; Anthony & Gratiot, 2012) en kunnen daarnaast resulteren in 
maladaptatie en negatieve en onvoorziene schade toebrengen aan omringende natuurlijke 
en menselijke systemen (Jones et al., 2012; Spalding et al., 2013). Door de implementatie 
van EbA kan dit worden voorkomen (Munang et al., 2013a). Een manier om een brug te 
slaan tussen ‘zachte’ en ‘harde’ adaptatiemaatregelen is het verbeteren van de 
waardebepaling van ecosystemen en biodiversiteit in adaptatie (Huq et al., 2013). Een 
adequate waardebepaling zorgt er namelijk voor dat beleidsmakers EbA gemakkelijker en 
beter kunnen vertalen naar beleid (Uy & Shaw, 2012).  
 
Waardebepaling van ecosystemen in het algemeen is steeds meer onder de aandacht 
gekomen. Recentelijk concludeerde de Convention on Biological Diversity (CBD) in een 
studie naar de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit (TEEB) dat een 
systematische onderwaardering van ecosystemen en het falen van een adequate 
waardebepaling voor natuur een oorzaak is van geobserveerde ecosysteemdegradatie en 
biodiversiteitsverlies (TEEB, 2008). Deze negatieve trend kan volgens de CBD worden 
tegengegaan door de toepassing van een alomvattende waardebepaling van ecosystemen 
waarbij indirecte en niet-gebruikswaarden van ecosystemen worden meegerekend, zoals 
respectievelijk kustprotectie en biodiversiteit. De concepten ecosysteemdiensten en -
functies kunnen als gemeenschappelijke taal voor beleidsmakers dienen (Granek et al., 
2010). Hierdoor is er extensief onderzoek gedaan naar waardering van 
ecosysteemdiensten en –functies en zijn er verschillende waarderingsmethoden opgesteld. 
Echter, een adequate alomvattende ecosysteemwaardering ten behoeve van kosten-
batenanalyses van EbA ontbreekt vooralsnog (Clark et al., 2012). Deze thesis biedt een 
koppeling tussen waarderingsmethoden en de baten van EbA bij kustecosystemen.  

Er zijn verschillende aspecten van de baten van ecosystemen die ervoor zorgen dat de 
waardering binnen EbA een complexe aangelegenheid is. Er bestaan waarden die 
eenvoudig monetair te zijn waarderen en waarden die “onzichtbaar” zijn omdat er geen 
markt voor bestaat en over het algemeen als vanzelfsprekend worden beschouwd (Chee, 
2004; Vo et al., 2012). Met name indirecte en niet-gebruikswaarden van ecosystemen zijn 
moeilijk mee te nemen in een kosten-baten analyse (Curtis, 2004; Colls et al., 2009; 
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Naumann et al., 2010; TEEB, 2010). Dit is echter geen reden om waarden die niet 
kwantitatief of monetair zijn uit te drukken, niet mee te nemen in de besluitvorming. Een 
monetaire kosten-baten analyse dient dus niet de besluitvorming te dicteren. Er zijn 
terdege niet-monetaire waarden die een rol spelen bij de afwegingen. Het komt echter 
vooralsnog regelmatig voor dat bij besluitvorming teveel nadruk wordt gelegd op 
economische waarden. Om dit te voorkomen is een hybride waardering waarbij naast 
economische waardering ook ecologische en socio-culturele waarden worden meegewogen, 
vereist (Smits et al., 2005). Waarderingsmethoden ten behoeve van EbA zullen alle 
aspecten van baten van ecosystemen zo goed mogelijk moeten omvatten.  

In deze thesis wordt onderzocht welke ecosysteembenaderingen en waarderingsmethoden 
toepasbaar en relevant zijn voor EbA zodat een gemeenschappelijke taal voor 
beleidsmakers kan worden gecreëerd. Dit heeft als doel het eenvoudiger te maken voor 
beleidsmakers om EbA in beleid te vertalen naast of in plaats van de traditionele harde 
adaptatiemaatregelen. Adaptatiestrategieën die bescherming bieden tegen de gevolgen 
van klimaatverandering kunnen zodoende verduurzamen doordat baten van 
adaptatiemaatregelen alomvattend worden meegenomen in de besluitvorming. Dit zal 
ertoe kunnen leiden dat bij de afweging van adaptatiemaatregelen in sommige gevallen 
eerder de voorkeur wordt gegeven aan EbA boven harde adaptatiemaatregelen. Dit draagt 
bij aan de duurzaamheid van adaptatie aangezien hierdoor de baten van ecosystemen en 
biodiversiteit in stand worden gehouden voor huidige en toekomstige generaties.  
 

Methode 
 
Deze state-of-the-art review van de achterliggende theorie van de waardering van (kust-) 
ecosystemen is op een logische, systematische wijze opgebouwd. In ieder hoofdstuk 
worden de belangrijkste conclusies binnen de wetenschappelijke literatuur uiteengezet. De 
vraagstelling die hier logisch uit voortvloeit en centraal staat in deze thesis is: welke 
theorie ligt ten grondslag aan de waardering van ecosystemen ten behoeve van 
Ecosystem-based Adaptation in kustgebieden?  

Deelvragen die hiertoe worden beantwoord zijn: 

• Wat zijn de voordelen van EbA in vergelijking met conventionele harde 
adaptatiestrategieën? 

• Welke concepten kunnen worden gebruikt om ecosystemen te categoriseren? 
• Welke waarden kunnen aan ecosystemen worden opgehangen? 
• Welke waarderingsmethoden zijn relevant en geschikt voor EbA? 

 
Allereerst wordt een theoretisch kader gegeven van EbA. Voor- en nadelen van de 
adaptatiestrategie worden tegenover conventionele adaptatiestrategieën geplaatst zodat 
de belangrijkste sterke en zwakke kanten kunnen worden opgesomd. Vervolgens wordt op 
een systematische wijze door middel van uitvoerig literatuuronderzoek de waardering van 
ecosystemen en biodiversiteit ten behoeve van EbA geanalyseerd. Dit wordt in drie 
stappen gedaan; de drie theoretische hoofdstukken ‘Ecosysteembenaderingen’, ‘Waarde 
ecosystemen’ en ‘Waarderingsmethoden’ volgen elkaar logisch en stapsgewijs op. Deze 
hoofdstukken geven een overzicht van de stand van zaken van de systematiek achter de 
waardering van ecosystemen en biodiversiteit binnen de huidige wetenschappelijke 
literatuur. Dit wordt gedaan door in het hoofdstuk ‘Ecosysteembenaderingen’ allereerst de 
belangrijkste ecosysteembenaderingen te behandelen door de categorisering van 
ecosystemen in ecosysteemdiensten en –functies naast elkaar te zetten en voort te 
bouwen op de leidende. Vervolgens wordt in het hoofdstuk ‘Waarde ecosystemen’ 
bestaande consensus binnen de huidige literatuur over waardentypologie van ecosystemen 
beschreven, hoe deze onder te verdelen zijn in gebruikswaarden en niet-gebruikswaarden 
en op welke manier deze categorisering bijdraagt aan de waardering van ecosystemen en 
biodiversiteit. In het hoofdstuk ‘Waarderingsmethoden’ worden aan de hand van 
bestaande categorisering, de relevante en toepasbare waarderingsmethoden voor EbA 
bepaald en de belangrijkste gebreken van de waarderingsmethode worden benoemd.  
Vervolgens zal ter illustratie de waardering kort en bondig toegepast worden door een 
onderscheid te maken in primaire kustprotectie en nevenvoordelen zodat de kennis 
tastbaar wordt gemaakt in de praktijk.  
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Afbakening en de noodzaak voor adaptatie 
 
Deze thesis richt zich op EbA in de kustzone. Kustgemeenschappen zijn in het algemeen 
kwetsbaar voor verstoringen door extreme weersomstandigheden. Ondanks de risico’s 
leeft een groot deel van de wereldbevolking in kustgebieden. McGranahan et al. (2007) 
definieert kustgebieden als Low Elevation Coastal Zone (LECZ); het gebied aangrenzend 
aan de kustlijn dat niet minder dan 10 meter boven de zeespiegel komt. De LECZ vormt 
twee procent van het mondiale landoppervlak en bevat tien procent van de 
wereldbevolking. Deze thesis richt zich op de LECZ. 
 
Klimaatverandering draagt bij aan de kwetsbaarheid van kustgebieden (McGranahan et al., 
2007). Klimaatverandering zorgt ervoor dat het risico op klimaat-gerelateerde rampen 
toeneemt, de zeespiegel en temperatuur van de zee stijgen en de CO2 concentratie in 
atmosfeer en zee wordt groter (Alongi, 2008). Hierdoor zal de veerkracht van kwetsbare 
kust- en mariene ecosystemen afnemen (Munang et al., 2013b). Kusterosie zal een 
toenemend probleem worden (Douglas et al., 2001). Om de geprojecteerde gevolgen van 
de klimaatverandering op te vangen zijn naast brongerichte mitigerende maatregelen die 
beogen de klimaatverandering te verminderen, ook adaptatiemaatregelen noodzakelijk die 
maatschappij en natuur weerbaarder maken tegen verstoringen (Spalding et al., 2013).  
 
Gevolgen zijn een vergroot risico op overstromingen door zeespiegelstijging en 
intensievere en meer frequente extreme weersomstandigheden, toenemende kusterosie en 
kust- en mariene ecosysteemdegradatie (IPCC, 2007). De zorgen voor toenemende risico’s 
zijn met name groot voor veel arme gemeenschappen die direct afhankelijk zijn van 
kustecosystemen voor basisbehoeften zoals voedsel en menselijk welzijn en waar de 
middelen om adaptatie toe te passen schaars zijn (Hale et al., 2009).  
 
 
Ecosystem-based Adaptation (EbA) 
 
Adaptatie aan klimaatverandering is door het IPCC gedefinieerd als “adjustment in natural 
or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which 
moderates harm or exploits beneficial opportunities”(IPCC, 2007). Een nieuwe benadering 
die de laatste jaren is opgekomen is Ecosystem-based Adaptation (EbA) dat zich richt op 
aanpassingen in natuurlijke systemen (natural systems) in plaats van menselijke systemen 
(human systems) zoals conventionele technische infrastructuur ter bescherming van de 
kust. Naast dat EbA als adaptatiestrategie schade vermindert is de sterke kant van EbA  
ten opzichte van conventionele technische maatregelen met name gebaseerd op het 
laatste deel van de IPCC-definitie van adaptatie, namelijk het karakteristieke kenmerk dat 
het nevenvoordelen genereert. De definitie van EbA is: integration of sustainable use of 
biodiversity and ecosystem services into an overall adaptation strategy can be cost-
effective and generate social, economic and cultural co-benefits and contribute to the 
conservation of biodiversity (CBD, 2009). EbA is gebaseerd op het principe dat goed 
functionerende ecosystemen meer voordelen voor het menselijk welzijn leveren, een 
betere bescherming bieden en eerder herstellen van extreme weersomstandigheden ten 
opzichte van gedegradeerde en verarmde ecosystemen (Colls et al., 2009). In de definitie 
van de CBD is de sterke kant van EbA specifieker geformuleerd, namelijk dat de 
adaptatiestrategie naast kustprotectie ook verschillende sociale, economische en culturele 
nevenvoordelen (co-benefits) genereert. In de praktijk ontstaan de nevenvoordelen 
doordat EbA een mitigerende werking heeft (koolstofopslag en –afvang), positief is voor 
socio-economische ontwikkeling (o.a. visvangst, bosbouw en recreatie) en bijdraagt aan 
milieubescherming en biodiversiteitsbehoud (Munang et al., 2013a).  

EbA wordt bewerkstelligd door middel van duurzaam beheer, behoud en herstel van 
ecosystemen en wordt gefaciliteerd door specifieke ecosysteembeheermaatregelen en een 
vergroting van de veerkracht van ecosystemen tegen klimaatverandering (Oswald & Osti, 
2011). De afgelopen jaren is EbA grootschalig in de praktijk gebracht als een meer kost-
effectieve en duurzame adaptatiestrategie ten opzichte van conventionele technische 
maatregelen (Temmerman et al., 2013). Het veranderen van een geheel ecosysteem blijkt 
vaak duurder en genereert minder (economische) baten in vergelijking met het beheren of 
herstellen van een ecosysteem, dit is des te meer het geval wanneer alle baten van 
ecosystemen in de analyse worden meegerekend (Piran et al., 2009). Ecosysteem 
gebaseerde benaderingen onderstrepen het belang van de cruciale links tussen 
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klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaam grondstoffenbeheer door behoud en 
verbetering van ecosystemen, waardoor de maatschappij klimaatverandering beter kan 
mitigeren en zich kan aanpassen (Naumann et al., 2010). De essentie is dat EbA 
ecosystemen beschermt waardoor baten zoals kustprotectie, voeding en hout blijven 
leveren waar we als mensen afhankelijk van zijn (Munang et al., 2013b).  

EbA wordt zowel toegepast op ontwikkelings- als ontwikkelde landen (Pérez et al., 2010).  
Voorbeelden van EbA maatregelen zijn het beschermen, herstellen of ontwikkelen van 
ecosystemen tussen de urbane zone en kustlijn zoals mangrovebossen, getijdemoerassen, 
duinen, koraalriffen en schelpenriffen. Dergelijke ecosystemen kunnen op natuurlijke wijze 
lokaal welzijn van kwetsbare urbane zones waarborgen (Devisscher, 2010) en 
bescherming bieden tegen overstromingsgevaar, verzilting van grondwater en kusterosie 
(Colls et al., 2009). De meest waardevolle type ecosystemen van de kustzone zijn 
zoutmoerassen, mangroves, koraalriffen, zeegrasecosystemen, stranden en duinen 
(Barbier et al., 2011). Door herstel en bescherming kunnen bijbehorende baten worden 
gewaarborgd (Barbier et al., 2011). 

In welke mate EbA succesvol geïmplementeerd is, kan worden bepaald aan de hand van 
normatieve evaluatiecriteria. In een studie van Adger et al. (2005) worden effectiviteit en 
efficiëntie als belangrijkste evaluatiecriteria van een adaptatiestrategie onderscheiden.  
 

• Effectiviteit: Effectiviteit verwijst naar het bereiken van een gesteld doel. 
Effectiviteit binnen adaptatie kan worden bereikt door het verminderen van de 
kwetsbaarheid en de impact, bijvoorbeeld door blootstelling of gevoeligheid te 
verminderen en de adaptatiecapaciteit te vergroten (Adger et al., 2005). 

 
• Efficiëntie: Efficiëntie van adaptatie refereert naar effectiviteit getoetst aan de 

kosten van de adaptatie. Efficiëntie zet dus de kosten en baten naast elkaar. De 
kosten (zoals transactiekosten, opportuniteitskosten, en kosten van 
onnauwkeurige voorspelling van de gevolgen van klimaatverandering worden 
vergeleken met de baten van verminderde impacts en/of nevenvoordelen (Adger 
et al., 2005).  

 
 
Ecosysteembenaderingen 
 
De waarde van ecosystemen is te bepalen aan de hand van verschillende 
ecosysteembenaderingen. Om verwarring te voorkomen is er in de wetenschappelijke 
literatuur getracht consensus te bereiken over de manier waarop ecosystemen 
gewaardeerd moeten worden. Ten behoeve van een accurate waardering is het 
noodzakelijk een duidelijk onderscheid te maken in de typologie waarbij het onderscheid 
en de relatie tussen ecosysteemstructuur, -processen, -functies, -diensten en de 
uiteindelijke baten en economische waarde ten behoeve van het menselijk welzijn duidelijk 
zijn weergegeven (Ansink et al., 2008). In figuur 1 is de relatie tussen het natuurlijke 
systeem en het socio-economische systeem in een conceptueel model gevisualiseerd. 
Ecosysteemdiensten fungeren als koppeling tussen beide systemen.  

Het natuurlijke systeem is losgekoppeld van het socio-economische welzijn. Het natuurlijke 
systeem bestaat uit ecosystemen en biodiversiteit die in stand worden gehouden door de 
biofysische structuur en processen, respectievelijk de driedimensionale ruimtelijke 
verdeling van levende en dode biomassa en biofysische processen zoals het niveau van 
primaire productiviteit, snelheid en routes van nutriënten kringloop, de grootte van 
beschikbare en niet-beschikbare nutriëntenvoorraden et cetera (Walker, 1995).  

Een ecosysteemfunctie kan worden gedefinieerd als de capaciteit van natuurlijke 
processen en elementen om goederen en diensten te leveren die direct of indirect ten 
goede komen aan de mens (De Groot, 1992; Costanza & Folke, 1997; Daily et al., 2000; 
De Groot et al., 2002). Bij ecosysteemfuncties ligt de nadruk op de capaciteit om een 
bepaalde dienst te leveren en is afhankelijk van de biofysische structuur en processen van 
het ecosysteem (Ansink et al., 2008; Vo et al., 2012). Veel componenten waaronder 
bronnen zoals oceanen vegetatietypen en soorten; en functies zoals biologische, 
chemische en fysieke interacties tussen ecosysteemcomponenten zijn tussenproducten. De 
ecosysteemfuncties leiden dus tot ecosysteemdiensten en zijn niet eindproducten van 
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zichzelf (Banzhaf, 2007).  

Figuur 1: De relatie tussen het natuurlijke systeem en het socio-economische systeem via 
ecosysteemdiensten (gebaseerd op Ansink et al., 2008; Haines-Young & Potschin, 2010) 

Om tijdens de waardering van ecosysteemdiensten dubbeltelling van waarden te 
voorkomen dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de processen en de 
uiteindelijke baten voor het menselijk welzijn (De Groot et al., 2002). Dubbeltelling is het 
fenomeen dat tussenproducten en eindproducten beide worden meegerekend in de 
analyse. Om dit te voorkomen moeten ecosysteemfuncties en ecosysteemdiensten niet 
door elkaar worden gehaald. Door de waardering geheel te baseren op enerzijds 
ecosysteemfuncties óf anderzijds ecosysteemdiensten, kan dubbeltelling worden 
voorkomen (Ansink et al., 2008). Aangezien in de wetenschappelijke literatuur het gebruik 
van ecosysteemdiensten duidelijk de overhand heeft, staat in deze thesis ook het concept 
van ecosysteemdiensten centraal.  

Zoals in figuur 1 te zien is wordt het natuurlijke systeem met het menselijk welzijn 
verbonden door ecosysteemdiensten. De ecosysteemdiensten concretiseren het belang van 
ecosystemen voor mensen. Vanwege de aard van EbA waarbij gericht wordt op 
ecosystemen en biodiversiteit worden bepaalde ecosysteemdiensten voor de mens 
behouden of beschikbaar gesteld. De Millennium Ecosystem Assessment (2005) heeft 
consensus proberen te bereiken door een overzichtelijke typografie op te stellen van de 
waarde van ecosystemen gelinkt aan menselijk welzijn aan de hand van 
ecosysteemdiensten (Figuur 2).  

De baten die ecosystemen genereren worden gecategoriseerd aan de hand van 
ecosysteemdiensten. De ecosysteemdiensten die door Millennium Ecosystem Assessment 
worden onderscheiden zijn producerende, regulerende, culturele en ondersteunende 
diensten (MEA, 2005).  

• De producerende diensten zijn de producten die worden verkregen uit 
ecosystemen zoals voedsel, brandstof, zoetwater, genetische hulpbronnen et 
cetera (MEA, 2005, p. 91). Om verwarring te voorkomen kan deze categorie ook 
worden gecategoriseerd als ‘producten’ in plaats van ‘diensten’ (Engel et al., 
2008). 
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Figuur 2: Relaties tussen ecosysteemdiensten en menselijk welzijn (MEA, 2005)  

• Regulerende diensten zijn voordelen die worden verkregen uit regulering van 
ecosysteemprocessen, zoals de regulering van klimaat, luchtkwaliteit en water, 
stormprotectie, erosiecontrole et cetera (MEA, 2005, p. 91). Regulerende diensten 
kunnen de blootstelling aan klimaat-gerelateerde extreme weersomstandigheden 
verminderen door bijvoorbeeld de kracht van golven aan de kust of wind te 
verminderen (Adger et al., 2005). Voor adaptatie zijn de regulerende diensten 
essentieel (Wertz-Kanounnikoff, 2011). In de context van kustzone EbA is de 
belangrijkste regulerende dienst de buffercapaciteit van een ecosysteem. Deze 
verstoringsregulering zorgt ervoor dat milieufluctuaties en verstoringen gedempt 
worden zodat er bescherming wordt geboden tegen stormvloeden en 
overstromingen (Farber et al., 2006). 
 

• Culturele diensten: Niet-materiele diensten die worden verkregen uit 
ecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn recreatie en toerisme, educatie, 
spirituele/religieuze waarden, esthetische waarden, gezondheid, veiligheid en 
sociale relaties (MEA, 2005, p. 92). Culturele ecosysteemdiensten dragen bij aan 
het menselijk welzijn en sociale cohesie en zijn daardoor belangrijke 
determinanten van adaptatie (Wertz-Kanounnikoff, 2011). Echter is de link tussen 
cultureel welzijn en adaptatie in wetenschappelijke literatuur nog onderbelicht, 
voor een beter begrip van de culturele dimensie van adaptatie zal onderzoek naar 
casestudy’s moeten plaatsvinden (Seppälä et al., 2009). 
 

• Ondersteunende diensten: Deze diensten dienen de drie eerder genoemde 
categorieën diensten. Ondersteunende diensten worden per definitie indirect 
gebruikt en omvatten bodemvorming, fotosynthese, primaire productie, 
nutriëntencycli en watercycli (MEA, 2005, p. 59). Dergelijke diensten hangen nauw 
samen met de diversiteit van soorten en genetisch materiaal in een ecosysteem 
die in belangrijke mate de veerkracht van een ecosysteem bepalen (Naeem & 
Inchausti, 2002; Chee, 2004). In de context van adaptatie aan klimaatverandering 
zijn ondersteunende diensten van belang voor de veerkracht van het ecosysteem. 
Doordat ecosysteemdiensten in belangrijke mate een ecosysteem in standhouden 
zal het behoud van ondersteunende diensten ervoor zorgen dat goederen en 
ecosysteemdiensten geleverd kunnen blijven worden (Wertz-Kanounnikoff, 2011). 
Ondersteunende diensten hebben dus een hoge relevantie door het indirecte effect 
op adaptatie. Echter dergelijke indirecte baten zijn moeilijk te waarderen doordat 
de bereidheid om ervoor te betalen (willingness to pay) vanuit de maatschappij 
zeer laag is waardoor het bestaan van ondersteunende diensten vaak als 
vanzelfsprekend wordt beschouwd (Rodríguez et al., 2006).  
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Waarde ecosystemen 

Ecosystemen kunnen kwalitatief en kwantitatief worden gewaardeerd. De ecologische 
waardering van een ecosysteem is een kwalitatieve benaderingen. De ecologische waarde 
van ecosystemen is de capaciteit van ecosystemen om ecosysteemgoederen en -diensten 
te leveren en is afhankelijk van de gerelateerd processen en componenten (De Groot et 
al., 2002). Hierbij zijn integriteit, veerkracht en weerbaarheid van ecosystemen criteria 
waaraan de kwaliteit wordt afgemeten. Concreet wordt de ecologische waarde bepaald 
door de integriteit van de Regulering en habitatfuncties en parameters zoals complexiteit, 
diversiteit, en schaarste (De Groot et al., 2000). 
 
Daarnaast kunnen ecosystemen ook kwantitatief worden gewaardeerd aan de hand van 
economische of monetaire waardering. Deze vorm van waardering is eenvoudiger te 
incorporeren in beleid dan de kwalitatieve ecologische waardering. Het is daarom in 
combinatie met het doel van deze thesis –een verkenning van ecosysteemwaardering ten 
behoeve van EbA- dat de economische waardering verder zal worden verkend.  
 
De totale economische waarde kan worden onderverdeeld in gebruikswaarde en niet-
gebruikswaarde die vervolgens weer onderverdeeld kunnen worden vijf categorieën (zie 
figuur 3). 
 

• Directe gebruikswaarden betreffen goederen en diensten die direct aan het 
ecosysteem worden ontleend en includeren zowel consumptief als non-consumptief 
gebruik zoals bijvoorbeeld, hout, gewassen, recreatie en educatie (TEEB, 2010). 
 

• Indirecte gebruikswaarden betreffen de indirecte baten van ecosystemen die 
voortkomen uit ondersteunende en beschermende activiteiten. Deze leiden tot 
kostenbesparingen door bijvoorbeeld kustprotectie en indirecte positieve effecten 
door bijvoorbeeld wateropslag en -zuivering, beheer van soortenrijkdom en 
koolstofopslag (TEEB, 2010). 

 
• Optiewaarde behelst de waarde van het uitstellen van de keuze. Hierbij gaat het 

om de bereidheid om te betalen voor het kunnen uitstellen van een keuze (Chee, 
2004). Optiewaarden kunnen zowel gebruikswaarden als niet-gebruikswaarden 
betreffen. Voorbeelden zijn ecosystemen die als toekomstige bron van energie of 
ruwe goederen kunnen dienen of voor persoonlijke recreatie in de toekomst (Sorg, 
1987). 

 
De niet-gebruikswaarde kan worden onderverdeeld in erfgoedwaarden en 
bestaanswaarden. 

• Erfgoedwaarde of overdrachtswaarde refereert naar de diensten die voor 
toekomstige generaties blijven bestaan. Bijvoorbeeld het behoud van biodiversiteit 
voor toekomstige generaties (Sorg, 1987). 
 

• Bestaanswaarde refereert naar de intrinsieke waarde van de natuur. De waarde die 
wordt gehecht aan de kennis dat soorten, natuur en ecosysteemdiensten bestaan 
terwijl er geen gebruik van wordt gemaakt (Chee, 2004). 
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Figuur 3: Categorisering van de totale economische waarde van natuurlijk kapitaal 
(Gebaseerd op Peterson & Sorg, 1987; Hanley et al., 1997) 

 
In figuur 3 is te zien dat wanneer ecosysteemdiensten beter zichtbaar zijn (zoals 
producerende diensten) deze makkelijker zijn te waarderen. Meer onzichtbare 
ecosysteemdiensten zoals indirecte gebruikswaarden en niet-gebruikswaarden zijn 
moeilijker te waarderen omdat deze baten minder dicht bij een bestaande conventionele 
markt liggen. In tabel 1 is de koppeling tussen ecosysteemdiensten en de waarde 
typologie gemaakt door van de vier categorieën ecosysteemdiensten aan te geven welke 
typen waarde toepasbaar zijn; respectievelijk directe en indirect gebruikswaarde, 
optiewaarde en niet-gebruikswaarde. De koppeling tussen diensten en waarden maakt het 
inzichtelijk wat voor waarde de verschillende diensten leveren voor het menselijk welzijn. 
Zo leveren producerende diensten producten en goederen zoals vis en hout, hetgeen 
directe gebruikswaarden zijn. Regulerende diensten leveren indirect gebruikswaarde voor 
de mens en culturele diensten directe gebruikswaarden (bijv. recreatie) en niet-
gebruikswaarden (bijv. esthetisch). Alle ecosysteemdiensten kunnen optiewaarden zijn (Vo 
et al., 2012; Defra, 2007). 
 
 
Tabel 1: Waardering van ecosysteemdiensten via de totale economische waarde  

(overgenomen van Defra, 2007) 
         Waarden: 
 
Diensten: 

Directe 
gebruikswaarde 

Indirecte 
gebruikswaarde 

Optiewaarde Niet-
gebruikswaarde 

Producerende 
diensten n  n  
Regulerende 
diensten 

 n n  
Culturele 
diensten n  n n 
Ondersteunende 
diensten 

Ondersteunende diensten worden gewaardeerd  
via de andere drie categorieën ecosysteemdiensten 
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Waarderingsmethoden 
 
Waarderingsmethoden meten over het algemeen de economische waarde van 
ecosysteemdiensten. In tabel 2 is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende 
waarderingsmethoden. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
hoofdcategorieën, namelijk ‘verklaarde voorkeuren’- en ‘gebleken voorkeuren’-methoden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor benefit transfer. 

Tabel 2: Vergelijking van de belangrijkste waarderingsmethoden (gebaseerd op Pagiola et al., 2014;  
TEEB, 2010; Ozdemiroglu et al., 2006; Chee, 2004) 
 

Groep Methoden Samenvatting Geadresseerde 
waarde(n) 

Gewaardeerde 
Ecosysteemdiensten 

‘Gebleken 
voorkeuren’-
methoden 
(Markt-gebaseerd) 

i. Marktanalyse Observeerbare marktprijzen Directe en indirecte 
gebruikswaarde 

Producerende diensten 

ii. Vervangingskosten Kosten van ecosysteemdienst 
vervangende infrastructuur 

Indirecte 
gebruikswaarde 

Regulerende diensten 

iii. Vermeden 
schadekosten 
 

Hoeveel kosten zijn bespaard 
door de geleverde 
ecosysteemdiensten? 

Indirecte 
gebruikswaarde 

Regulerende diensten 
(verstoringsregulering) 

iv. Productiefunctie 
analyse 
 

Waarde van een 
ecosysteemdienst als input 
voor een productieproces 

Indirecte 
gebruikswaarde 

Producerende diensten, 
regulerende diensten 

‘Gebleken 
voorkeuren’- 
methoden 
(Gebaseerd op 
Surrogaat-
markten) 

i. Hedonistische 
prijsmethode 
 

Berekent de waarde van 
milieufactoren die van invloed 
zijn op de prijs van goederen 

Directe en indirecte 
gebruikswaarde 

Regulerende en culturele 
diensten 

ii. Reiskostenmethode 
 

Kosten die worden gemaakt 
om een locatie te bereiken 

Directe en indirecte 
gebruikswaarde 

Recreatie diensten 

‘Verklaarde 
voorkeuren’-
methoden 
(Hypothetische 
markt) 

Contingentie 
waarderingsmethode 
 

De betalingsbereidheid van 
respondenten voor een 
ecosysteemdienst 

Gebruiks- en niet-
gebruikswaarde 

Alle diensten 

Benefit transfer Benefit transfer Waarden extrapoleren van 
studies naar dezelfde 
ecosysteemdienst(en) 

Afhankelijk van 
beschikbaarheid van 
vergelijkbare studies  

Afhankelijk van de 
geraadpleegde studie 

 
• ‘Verklaarde voorkeuren’-methoden zijn geschikt voor het meten van zowel gebruiks- als 

niet-gebruikswaarden. Een belangrijk nadeel van deze methoden is dat het gebaseerd 
is op hypothetische markten waardoor de uitkomsten niet altijd betrouwbaar zijn 
(TEEB, 2010). De belangrijkste en meest gebruikte ‘verklaarde voorkeuren’-methode is 
de contingentie waarderingsmethode waarbij aan de hand van enquêtes onder een 
steekproef wordt gemeten wat de bereidheid is om voor bepaalde ecosysteemdiensten 
te betalen (Vo et al., 2012).  
 

• ‘Gebleken voorkeuren’-methoden meten de gebruikswaarden (direct en indirect) en zijn 
direct gebaseerd op conventionele bestaande markten, of indirect via vergelijkbare 
surrogaatmarkten. Nadeel is dat vaak een afgeleide (vooral bij surrogaat-markten) 
wordt gemeten. (TEEB, 2010). Markt-gebaseerde ‘gebleken voorkeuren’-methoden zijn 
onder andere marktanalyse, vervangingskosten, vermeden schadekosten en 
productiefunctie analyse. Deze markt-gebaseerde methoden worden veel gebruikt voor 
de waardering van adaptatiemaatregelen (Pagiola et al., 2014; Vo et al., 2012). 
Gebaseerd op surrogaat-markten zijn de hedonistische prijsmethode en 
reiskostenmethode. Deze laatste twee methoden worden voornamelijk toegepast op 
respectievelijk huizenprijzen en recreatie (Ozdemiroglu et al., 2006). Een veel 
toegepaste techniek voor de waardering van nevenvoordelen is de marktanalyse: 
ecosysteemdiensten en –goederen worden direct gewaardeerd aan de hand van wat 
mensen ervoor bereid zijn te betalen (bijvoorbeeld de marktprijs voor hout of vis). 
Deze waarderingsmethode is gelimiteerd aan de ecosysteemdiensten waarvoor een 
markt bestaat (Daily et al., 2000).  
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• Benefit transfer is het principe dat de waarde van een ecosysteemdienst uit een 
vergelijkbare studie wordt geëxtrapoleerd. Voorwaarde is wel dat het een vergelijkbare 
ecosysteemdienst waardeert en dat de context vergelijkbaar is. Deze methode kan veel 
kosten besparen, maar kan onnauwkeurig zijn doordat veel factoren kunnen variëren 
ondanks dat de context vergelijkbaar lijkt (Pagiola et al., 2014). 

Primaire kustadaptatie: 
Adaptatie is primair gericht op het voorkomen van schade door extreme 
weersomstandigheden. De ecosysteemdienst die door adaptatie wordt geadresseerd is 
verstoringregulering. Deze is te waarderen aan de hand van vermeden schadekosten, 
bijvoorbeeld de vermeden overstromingsschade door een zeedijk of de buffercapaciteit van 
een ecosysteem (Faber et al., 2006). Een andere manier om de verstoringsregulering 
oftewel de beschermingscapaciteit te waarderen aan de hand van de vervangingskosten-
methode (Devisscher, 2010). Hierbij worden de kosten om een ecosysteemdienst te 
vervangen als waarde gebruikt. Een gebrek hierbij is echter dat de waarde vaak overschat 
wordt (Ozdemiroglu et al., 2006).  
 
Nevenvoordelen: 
Voor getijdemoeras, mangrove, koraalrif, zeegras, strand en duin ecosystemen behelzen 
de baten de volgende ecosysteemdiensten: ruwe materialen en voedsel, visvangst, 
koolstofopslag en -afvang, erosiecontrole, toerisme, recreatie, educatie & onderzoek, 
waterzuivering & -opslag (Spalding et al., 2013). Deze kunnen door verschillende 
waarderingsmethoden uit tabel 2 worden gewaardeerd. 
 
 
Mangrove ecosysteem 
Het herstellen en beschermen van een mangrove ecosysteem is een EbA maatregel. De 
totale economische waarde van de totale mondiale mangrove habitat is geschat op 
US$181 miljard (Alongi, 2002) en varieert tussen US$475 en US$1675 per hectare per 
jaar (Rönnbäck, 1999). De potentiele maximale waarde van ecosysteemdiensten is 
geschat op ongeveer US$8.000 per hectare per jaar (Tong et al., 2007). De totale 
economische waarde is te ontleden in primaire kustadaptatie en nevenvoordelen. 

Primaire kustadaptatie:  
Mangrove ecosystemen functioneren als golfbreker (Spalding et al., 2014) en beschermt 
zodoende tegen kusterosie en afkalving van de kust. Mangrove is daarnaast flexibel en 
heeft de capaciteit om sedimenten vast te houden waardoor mangroves de potentie 
hebben om met de stijgende zeespiegel mee te stijgen (Osse et al., 2011). De baten van 
stormprotectie is geschat op $US 1.879 per hectare per jaar (Barbier, 2007). 

Nevenvoordelen:  
In figuur 4 is te zien welke voordelen mangrove ecosystemen opleveren. Deze variëren 
van directe gebruikswaarden zoals producten tot aan bestaanswaarden. Doordat 
nevenvoordelen in de totale breedte van de waarde typologie verspreid zijn, moeten 
waarderingsmethoden zowel directe, indirecte –gebruikswaarden, niet-gebruikswaarden en 
optiewaarden alomvattend meten. Per ecosysteemdienst verschilt het welke   
Producten en goederen die op locatie (mangrove habitat) worden gewonnen zijn over het 
algemeen directe gebruikswaarden. Mangroves fungeren als habitat voor verschillende 
vissoorten zoals garnalen, harders, snappers en wijting. De On-site visvangst is kan 
worden gecategoriseerd als een directe gebruikswaarde. Off-site visvangst wordt 
gecategoriseerd als een indirecte gebruikswaarde vanwege de habitatfunctie (regulerende 
dienst) van mangrove waardoor visvangst elders mogelijk is. Een studie van Christensen 
(1982) concludeert aan de hand van de marktanalyse dat mangrove gerelateerde 
vissoorten tot wel US$100/ha/jaar opleveren. Wanneer mangrove wegvalt zullen de 
mangrove-afhankelijke vissoorten en de daarbij horende inkomsten van visvangst in hun 
geheel verdwijnen. Mangrove is daarnaast een belangrijke bron van hout door middel van 
bosbouw. 
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Figuur 4: Waarden van mangrove ecosysteemdiensten (gebaseerd op Barbier & Strand, 
1997) 
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Discussie 

In deze thesis is de achterliggende theorie van ecosysteemwaardering geanalyseerd aan 
de hand van een uitvoerig literatuuronderzoek. Hieruit is gebleken dat er veel subtiele 
terminologische verschillen bestaan. Binnen de wetenschappelijke literatuur is excessief 
onderzoek gedaan naar de waardering van ecosystemen. Dermate excessief dat 
veelgebruikte concepten zoals ecosysteemdiensten en -functies verschillend worden 
gehanteerd (Vo et al., 2014; Ansink et al., 2008). In deze thesis is dit aangekaart door de 
voorkeur voor het gebruik en de waardering van ecosysteemdiensten boven 
ecosysteemfuncties te benadrukken. De waardentypologie van de totale economische 
waarde is over het algemeen zeer vergelijkbaar. Het onderscheid tussen directe, indirecte 
en niet-gebruikswaarde wordt over het algemeen gemaakt, maar de optiewaarde wordt 
niet altijd goed in een raamwerk geplaatst op een wijze dat zowel gebruikswaarde als niet-
gebruikswaarde hierop van toepassing zijn. Ook de categorisering van 
waarderingsmethoden varieert binnen de wetenschappelijke literatuur. Dit is veelal het 
gevolg en direct ook de oorzaak van terminologische verwarring. Het is daarom belangrijk 
dat concepten goed worden gedefinieerd zodat misverstanden kunnen worden voorkomen. 

Er is een koppeling gemaakt tussen ecosysteemdiensten, waardentypologie en 
waarderingsmethoden. Deze koppeling is in wezen abstract, maar is zo concreet mogelijk 
gemaakt door het gebruik van voorbeelden. Er zijn studies die een vergelijkbare koppeling 
maken tussen ecosysteemdiensten, waardentypologie en waarderingsmethoden, maar 
vaak ontbreekt het aan een adequate koppeling (i.e. ecosysteemdiensten, 
waardentypologie en waarderingsmethoden worden afzonderlijk geanalyseerd). Daarnaast 
is er een gebrekkige toepassing op adaptatie. In deze scriptie is deze mogelijkheid verkend 
en is er bepaald welke waarderingsmethoden toepasbaar zijn op primaire kustadaptatie en 
welke op de nevenvoordelen van EbA. Deze thesis dient echter als handreiking voor 
aanvullend onderzoek naar ecosysteemwaardering in het kader van EbA en andere 
adaptatiestrategieën.   

De methodologie voor ecosysteemwaardering verbetert gestaag. In de praktijk is het 
echter nog moeilijk om alle ecosysteemwaarden in termen van geld uit te drukken. Door 
tekortkomingen van waarderingsbenadering staan beleidsmakers vaak voor moeilijke 
afwegingen. Daarnaast is de waarde van een ecosysteemdienst onderhevig aan de smaak 
en subjectieve voorkeur van mensen (Wilson & Liu, 2008). Over het algemeen wordt 
uiteindelijk een afweging gemaakt tussen verschillende locatie-specifieke schattingen die 
kwalitatief, kwantitatief en financieel van aard zijn (Kettunnen et al., 2009).  
 
Tot op heden zijn er weinig pogingen gedaan om systematisch bewijs van de effectiviteit 
van EbA te verzamelen en analyseren waardoor er een gebrek aan kennis is over de 
effectiviteit van EbA (Munroe, 2012). Door onderzoek naar resultaten van EbA in de 
praktijk met inclusie van grijze literatuur zullen beleidsmakers in de toekomst beter 
geïnformeerde afwegingen kunnen maken tussen adaptatiestrategieën. 
 
De lage bereidbaarheid om in adaptatie te investeren wordt enerzijds veroorzaakt door de 
onzekerheid van voorspellingen van klimaatverandering en de daarbij horende 
economische schade en anderzijds onnauwkeurigheid van de voorspellingen wat betreft de 
nevenvoordelen van met name EbA (Wertz-Kanounnikoff, 2011). Door een betere 
waardebepaling kunnen deze complicaties gepareerd worden. Voor een alomvattende 
kosten-baten analyse dienen ook de negatieve bijeffecten te worden geïncorporeerd. 
Daarnaast dient aanvullend onderzoek naar de waardering van ecosystemen ten behoeve 
van EbA rekening te houden met de tijdschaal. Een belangrijk aspect van de waardering 
van een adaptatiemaatregel is de termijn waarover wordt gemeten. Dit is vooral belangrijk 
bij EbA waar lange termijn uitkomsten (zoals reguleringsdiensten) over een lange 
tijdschaal zijn verspreid waardoor baten vaak de projecttermijn overschrijden (Travers et 
al., 2012).  

Ondanks dat EbA zowel geschikt is voor arme als rijke landen, kan het als kost-effectieve 
adaptatiestrategie met name in ontwikkelingslanden met schaarse middelen een oplossing 
zijn om de kwetsbaarheid van arme gemeenschappen te verminderen (Pérez et al., 2010). 

Zoals met iedere adaptatiestrategie is er onvermijdelijk een limiet aan EbA; veerkrachtige 
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ecosystemen kunnen gemeenschappen niet tegen alle weer-gerelateerd impacts 
beschermen. In sommige situaties zullen conventionele harde maatregelen in plaats van of 
naast EbA maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast zullen er locatie-specifieke 
ecologische beperkingen zijn (Colls et al., 2009).    

 
Conclusie 
 
Kustgebieden zijn kwetsbaar voor verstoringen door extreme weersomstandigheden die 
door klimaatverandering zullen toenemen en versterken. EbA blijkt kosteffectief in het 
bereiken van risicovermindering door een vergroting van de buffercapaciteit van 
kustecosystemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een sterke kant van 
Ecosystem-based Adaptation (EbA) ten opzichte van harde conventionele maatregelen, is 
dat de benadering naast primaire kustadaptatie ook nevenvoordelen genereert. De 
achterliggende theorie van ecosysteemwaardering ten behoeve van EbA kan worden 
onderverdeeld in drie opeenvolgende stappen: ecosysteembenaderingen, 
waardentypologie en waarderingsmethoden. De belangrijkste ecosysteembenadering 
maakt gebruik van het concept ecosysteemdiensten wat de schakel vormt tussen het 
natuurlijke en socio-economische systeem. Dubbeltelling bij de waardering kan worden 
voorkomen door óf ecosysteemfuncties óf ecosysteemdiensten te waarderen. In de 
praktijk wordt over het algemeen de ecosysteemdienstbenadering toegepast. De 
waardentypologie laat zien dat met name indirecte gebruikswaarden en niet-
gebruikswaarden moeilijk zijn te waarderen. Hierdoor worden nevenvoordelen vaak 
onderschat. Alwaar harde conventionele adaptatiemaatregelen voornamelijk focussen op 
één ecosysteemdienst (kustprotectie), levert EbA op desbetreffende ecosysteemdienst in. 
Echter is de sterke kant van EbA dat de strategie nevenvoordelen oplevert zoals visvangst, 
bosbouw en recreatie. Naast adaptatie baten genereren EbA in kustecosystemen ook 
nevenvoordelen. Voor getijdemoeras, mangrove, koraalrif, zeegras, strand en duin 
ecosystemen behelzen de baten de volgende ecosysteemdiensten: ruwe materialen en 
voedsel, visvangst, koolstofopslag en -afvang, erosiecontrole, toerisme, recreatie, educatie 
& onderzoek, waterzuivering & -opslag. Een betere alomvattende waardering zal ten goede 
komen aan EbA aangezien deze benadering meer ecosysteemdiensten adresseert. Het is 
afhankelijk van de ecosysteemdienst die de EbA implementatie levert, welke 
waarderingsmethode gebruikt kan worden. De waarde van primaire kustprotectie kan in 
geld worden uitgedrukt via de waarderingsmethoden van vervangingskosten en vermeden 
schadekosten. Hierbij wordt de categorie regulerende diensten, de verstoringsregulering 
gewaardeerd. De nevenvoordelen kunnen worden gewaardeerd via marktanalyse 
productiefunctie analyse, hedonistische prijsmethode, reiskostenmethode en contingentie 
waarderingsmethode. Daarnaast kan benefit transfer gebruikt worden als techniek. 

Uit de waardering komt naar voren dat lange termijn baten vaak in het voordeel zijn van 
EbA. Echter is het afhankelijk van het doel en de mogelijkheden van het adaptatie 
doelgebied of er in de afweging daadwerkelijk voor EbA gekozen wordt of voor 
conventionele harde maatregelen. Daarnaast spelen de mogelijkheden die de lokale 
kuststructuur voor EbA bieden een belangrijke rol.   
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