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1. Inleiding 

Aan de Noordzeekust bij de monding van de Westersehelde ligt tussen Cadzand-Bad 

(Nederland) en Knokke (België) het natuurgebied Het Zwin, een intergetijdengebied met een 

karakteristieke duinen-, slikken- en schorrennatuur. Deze natte natuur is aantrekkelijk voor 

een groot aantal planten en vogels. Het Zwin herbergt een grote soortendiversiteit waaronder 

ook zeldzame planten- en vogelsoorten. Via de geul wordt een gedeelte van dit 

intergetijdengebied overstroomd tijdens de vloedperiodes. Hierdoor wordt de natheid van 

deze natuur op peil gehouden. Er is een al langere tijd durend proces van verzanding van de 

geul gaande die een verandering van de natuurkenmerken in dit gebied tot gevolg kan hebben. 

Door de verzanding wordt de overstroming van het gebied geleidelijk aan minder en hierdoor 

dreigen delen van het gebied te verhogen en verdrogen. De vrees is dat het natuurgebied 

blijvend achteruitgaat in zijn specifieke, ecologische kwaliteit. Dit zou ook gevolgen hebben 

op de diversiteit van flora en fauna. 

Diverse scenario's voor een meer duurzame inrichting van het natuurreservaat zijn besproken 

en bestudeerd door de Technische Werkgroep van de Internationale Zwincommissie. Op 11 

juni 2002 heeft de Technische Werkgroep de Internationale Zwincommissie een technisch

inhoudelijk voorkeursscenario geadviseerd (scenario KBE-c ). Dit scenario houdt een 

uitbreiding van het natuurgebied in met de helft van de aangrenzende Willem-Leopoldpolder 
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(op het Belgisch-Nederlandse grensgebied achter het Zwin), met een omvang van ca. 220 ha. 

Bij dit voorkeursscenario gaat het in feite om een transformatie van landbouwgebied in 

natuur. Aan de effecten die zo'n transformatie veroorzaken, zijn ook economische aspecten 

verbonden. Voor een economische impact analyse kan het onderwerp in principe in twee 

delen worden gescheiden: ten eerste de effecten van het wegvallen van landbouwgrond en ten 

tweede de effecten in verband met het ontstaan van nieuwe natuur. De eerstgenoemde 

effecten zijn door het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES, mei 2002) 

geanalyseerd. AL TERRA richt zich in dit onderzoek op het tweede gedeelte. 

In dit rapport wordt een inschatting gegeven van de financieel-economische effecten van een 

groter natuurgebied. Om greep te krijgen op dit onderwerp is allereerst gekeken naar de 

financieel-economische effecten van Het Zwin zoals het nu bestaat. Onder andere zijn 

financiële stromen ingeschat met behulp van een enquête. Tevens wordt een perspectief 

geschetst van de verwachtte economische effecten als de uitbreiding van het natuurgebied met 

220 ha zou worden gerealiseerd. 

Dit project gaat in op de wens van de betrokken beleidsmakers die een beslissing mede willen 

baseren op een kwantitatieve analyse. In dit verband en vanwege de fmanciële en temporele 

beperkingen die de opdrachtgever aan dit project heeft gesteld, hebben de auteurs voor een 

pragmatische aanpak gekozen. Dit houdt in dat in dit rapport de waarde van Het Zwin als 

geheel niet kan worden weergegeven. Het aangeven van een waarde van natuur impliceert een 

welvaartseconomische benadering waarin het verschil van de betalingsbereidheid vóór en 

kosten ván natuur de welvaartswinst vormen. Dit vraagt een uitgebreide en langlopende 

enquête. Daarentegen richt de financieel-economische benadering zich op daadwerkelijke 

financiële stromen. De keuze voor een financieel-economische benadering biedt het voordeel 

direct vergelijkbaar te zijn met zowel het nominale brutobinnenlandsproduct (dito: 

brutoregioproduct) als met fmanciële stromen in de landbouwsector. 
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2. De methoden 

In het kader van dit project wordt met diverse methoden gewerkt: De reiskostenmethode, 

impuls en multipliereffect van bestedingen en de impact van de aanwezigheid van natuur (in 

de nabije omgeving) op huizenprijzen. 

2.1. Reiskostenmethode 

De reiskostenmethode geeft de daadwerkelijk gemaakte kosten aan om naar een gebied te 

komen, in dit geval het natuurgebied Het Zwin. De reiskosten zijn de opportuniteitskosten van 

de reis, te weten het verbruikte materiaal (brandstof en slijtage) en het door de reistijd 

gederfde inkomen. De geënquêteerden zijn gevraagd naar de afstand en het tijdsbeslag van 

een enkele reis naar de regio van Het Zwin. De reiskosten geven een (minimale) waardering 

van (althans een feitelijke betaling voor) het reisdoel. Omdat een reis niet noodzakelijkerwijs 

uitsluitend voor één reisdoel wordt gemaakt, is het belangrijk te weten te komen hoe groot de 

rol van Het Zwin is bij het nemen van de beslissing om een reis naar deze regio te maken. De 

reiskosten mogen slechts tot het gedeelte worden toegerekend waarvoor dit natuurgebied een 

motivatie voor de reis vormt. Bij de berekeningen van de Zwin-gerelateerde reiskosten met 

behulp van deze methode werd gekozen voor een kilometerforfait van €0,281 en voor een 

brutominimumdagloon van €58,602
• Hiermee worden de reiskosten berekend op basis van de 

gereden kilometer en de benodigde reistijd, gecorrigeerd met het percentage dat de rol van het 

natuurgebied weergeeft. 

1 Bij Alterra gehanteerd kilometerforfait 
2 Door de USZO gehanteerd brutominimumdagloon. De USZO is een van de vijf grote 
uitkeringsverstrekkingsinstellingen in Nederland. 
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2.2. Bestedingen en multipliereffect 

2.2.1. Bestedingen 

Bestedingen in de reg1o van bezoekers van Het Zwin geven een impuls aan de lokale 

economie. Bij de berekening van bestedingen is net als bij voorafgaande methode belangrijk 

dat uitgaven kunnen worden gerelateerd aan de aanwezigheid van Het Zwin. Daarom is het 

ook in dit verband belangrijk te weten te komen in welke mate Het Zwin de reden vormt voor 

de ondervraagden om deze regio te bezoeken. 

2.2.2. Multipliereffect 

De jaarlijkse bestedingen vormen de éérste bestedingsimpuls van een regionale economie. 

Een regionale economie profiteert echter meer dan alleen maar van de bestedingen zelf. Een 

eerste bestedingsimpuls in uitsluitend of voornamelijk één sector werkt door naar de hele 

economie van dat gebied. We weten uit onderzoeken naar bijvoorbeeld "De rol van bossen in 

de regionale economie"3 dat een eerste aan natuur en recreatie verbonden bestedingsimpuls 

met ongeveer 1,5 moet worden vermenigvuldigd om het hele effect op de regionale economie 

te kunnen behelzen. 

2.2.3. Schatting van het aantal bezoekers 

De toegang tot het natuurgebied Het Zwin is vrij van kosten. Hierdoor zijn er geen harde 

cijfers over het aantal Zwin-bezoekers. Wél is bekend datjaarlijks in totaal ongeveer 215.000 

bezoekers komen, naar het bezoekerscentrum Het Zwin aan de Nederlandse zijde (beheerd 

door Stichting Het Zeeuwse Landschap) en naar het Vogelpark aan de Belgische zijde 

(beheerd door Compagnie Het Zoute) omdat daarvoor wél moet worden betaald. Beide 

instellingen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van Het Zwin en zijn sterk aan 

elkaar gerelateerd omdat de eerste een voorlichtingscentrum van het natuurgebied is en de 

tweede één van de levende karakteristieken van het natuurgebied tentoonstelt. 

3 Alterra-rapport 487 in 2002 met de cases Kempen en een deel van de Achterhoek. 
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Een enquête in Het Zwin op een zaterdag in april 2002 onder de bezoekers dekte ongeveer 

350 personen. Bij schatting komt dit neer op niet meer dan een tiende van alle Zwin

bezoekers op die dag. Er wordt van uitgegaan dat seizoensinvloeden op het jaarlijkse aantal 

bezoekers gecorrigeerd worden door de ligging van deze dag in het voorseizoen. Verder 

wordt aangenomen dat het aantal bezoekers in dezelfde orde van grootte ligt zowel op 

zondagen als op alle doordeweekse dagen samen. Door de gemaakte aannames is het mogelijk 

een relatief realistisch scenario te schetsen. De onderzoekers schatten dat Het Zwin kan 

jaarlijks minimaal 300.000 (behoedzaam scenario) en maximaal 600.000 bezoekers per jaar 

aantrekt. 

2.3. Huizenprijzen 

Over het algemeen wordt wonen in de natuur of een goede bereikbaarheid van de natuur als 

positief kenmerk voor woonkwaliteit ervaren. Daarom is het plausibel aan te nemen dat de 

prijzen zullen stijgen van huizen die na een uitbreiding van Het Zwin in betere bereikbaarheid 

ervan komen te liggen. Op de Nederlandse kant geldt dit vooral voor huizen in 

Retranchement, Terhofstede, Sint Anna ter Muiden en Sluis. Deze dorpskernen liggen nu op 

afstanden van Het Zwin van respectievelijk 1 Yz, 2Yz, 4Yz en 5 kilometer. Deze afstanden 

zouden door een uitbreiding van Het Zwin met 220 ha (beleidsalternatief halve ontpoldering 

van de Willem-Leopoldpolder) worden verkort naar respectievelijk 0, Yz, 2Yz, en 3 kilometer. 

Op de Belgische zijde komen de dorpskernen van Oosthoek, Hazegras en Westkapelle dichter 

bij Het Zwin te liggen. De afstanden zouden door de eventuele uitbreiding van 220 ha 

inkrimpen van 3, 2 en 5 kilometer naar nog steeds 2Yz, 1 en 3Yz kilometer. Loopafstand wordt 

gedefinieerd met 0 tot 3 kilometer. Een cruciaal effect van de uitbreiding met 220 ha zullen 

dorpskernen ondervinden die dan op loopafstand van Het Zwin komen te liggen of waarvoor 

de loopafstand om op zijn minst 40% vermindert. Deze criteria worden vervuld door de 

dorpskernen van Retranchement, Terhofstede, Sint Anna ter Muiden en Sluis op de 

Nederlandse kant en voor Hazegras op de Belgische zijde. Voor alle andere dorpskernen zal 

er geen cruciaal verschil van bereikbaarheid te vinden zijn. 

Het bredere gebied rond Het Zwin is meestal dorpsachtig omgeven met redelijk diverse natuur 

en landschap als weilanden, agrarische vlakten, dooraderd met boomrijtjes en bosgroepjes 

maar geen grotere bosarealen. Mensen in Sluis en Retranchement wonen al in een redelijk 
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groene plattelandsomgeving. Dit geldt pas echt voor de andere dorpskernen. Een betere 

bereikbaarheid van een ecologisch hoogwaardige natuur zal tot zekere hoogte een plus 

vormen voor de woonkwaliteit Echter, het is plausibel aan te nemen dat de woonkwaliteit 

minder vooruitgaat dan bijvoorbeeld de aanleg van een gelijkwaardig natuurgebied in een 

meer stedelijke omgeving. De onderzoekers gaan ervan uit dat de situatie van de 

Oostvaardersplassen vergelijkbaar is met die van Het Zwin namelijk een ecologisch 

hoogwaardig natuurgebied in een groene plattelandsomgeving. Het onderzoek van de 

Stichting voor Economisch Onderzoek naar de waarde van de Oostvaardersplassen4 wijst uit 

dat de huizenprijzen gemiddeld €7.200 hoger zijn door de op loopafstand liggende natuur. Dit 

betekent dat natuur in de buurt goed is voor een gemiddelde opslag van 6,3% bij een 

huizenprijs van €113.000. 

4 SEO-rapport 463 in 1998. 
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3. Resultaten 

3.1. De bezoekers van Het Zwin 

Meer dan 75% van de bezoekers van Het Zwin komt met eigen vervoer waarvan bijna 

allemaal met de auto. De rest neemt het openbaar vervoer waarbij bijna uitsluitend van de bus 

gebruik wordt gemaakt. De Zwin-bezoekers komen van een gemiddelde afstand van 180 

kilometer naar de regio toe, hebben een gemiddelde reistijd van 2 uur en 23 minuten nodig en 

verblijven gemiddeld iets langer dan 2 dagen in het gebied. Gezien het feit dat de enquête 

werd gehouden op een weekeinde in april, rekt zich het laatste gegeven naar verwachting op 

door recreanten met langere verblijfsperiaden in de zomer. Rond 4,5% van alle Zwin

bezoekers bezoekt voornamelijk vrienden of familie, 57,5% verblijft op zijn minst een nacht 

in de regio (verblijfsrecreanten), 34,5% komt voor één dag naar het natuurgebied toe 

(dagrecreanten) en 3,5% woont in de regio. 23% van alle genoemde activiteiten door de 

ondervraagde bezoekers van Het Zwin is het genieten van natuur, als men kijkt naar 

natuurgerelateerde activiteiten stijgt dat percentage naar 91%. De natuur is de enige of 

voornaamste reden voor het komen naar de regio van Het Zwin in 63% van alle genoemde 

redenen. Dit percentage stijgt naar 72% als rekening wordt gehouden met natuurgerelateerde 

redenen zoals rust, de goede lucht, strand en zee. 3,5% van de ondervraagden komt uitsluitend 

om familie of vrienden te bezoeken. 75% van de geënquêteerden zijn al op zijn minst één keer 

in de regio geweest en 68% is er al op zijn minst drie keer geweest. 

3.2. Reiskosten en bestedingen van bezoekers van Het Zwin 

Met de reiskostenmethode kan een bedrag van gemiddeld €52 per bezoeker aan het 

natuurgebied zelf worden toegekend. Dit loopt voor alle Zwin-gerelateerde bezoeken tezamen 

op tot een bedrag aan reiskosten van minimaal €15,6mln (behoedzaam scenario) tot maximaal 

€31 ,2mln per jaar. 

In de regio zelf wordt gemiddeld €20 per dag per persoon en gemiddeld €45 per persoon per 

Zwin-gerelateerd bezoek besteed. Voor het hele jaar komt dit neer op een bedrag van 

minimaal €13,5mln (behoedzaam scenario) tot maximaal €27mln per jaar. 



=B~er~e=n=d=snu~·=rs=te=n~---------------=H=e=t~Z~~~·=n~--------------------------8 

Deze bestedingsimpuls werkt door naar de regionale economie en dit levert een bijdrage aan 

het brutoregioproduct van minimaal €20,25mln (behoedzaam scenario) tot maximaal 

€40,5mln per jaar. 

3.3. Het Zwin als groter natuurgebied 

3.3.1.Vraag naar en aanbod van een groter Zwin 

Bijna 75% van de Zwin-bezoekers vindt het positief als dit natuurgebied groter zou worden 

22% zou langer blijven of vaker komen vanwege een groter Zwin. Rond 16% van alle 

ondervraagden wil in de toekomst sowieso vaker komen maar de overlap met de eerste groep 

vaker-komenden bedraagt maar een halve procentpunt. 

Voor de toegevoegde vraag naar Het Zwin als natuurgebied wordt de volgende redenatie 

gehanteerd: Er bestaat tot op zekere hoogte een vraag naar natuurgebieden in België en 

Nederland. Natuurgebieden zijn in beide landen een schaars goed. In België is juist dit soort 

natuurgebied zeer zeldzaam. Echter, vergeleken met de hoeveelheid bestaande natuurgebieden 

in Nederland en België stelt een uitbreiding van het Zwin met 220 ha maar een kleine 

verbreding van het natuuraanbod voor. Als tussenresultaat constateren wij een constant 

aanbod van en een constante vraag naar natuur. 

Verder is het plausibel aan te nemen dat de vraag zich op het aanbod in gelijke mate zal 

herverdelen, althans een reallocatie van de vraag naar natuur als reactie op een veranderd 

aanbod. Deze aanname achten de onderzoekers redelijk omdat bezoekers van natuurgebieden 

juist de minder drukke natuurgebieden zullen opzoeken. Hierdoor ontstaat de benadering van 

de bezoeker-oppervlakteverhouding op het huidig niveau van Het Zwin. 

Dit steunt de aanname dat het aantal bezoekers bij uitbreiding van Het Zwin evenredig stijgt 

met de oppervlakte. Dit betekent bovendien dat een niet-evenredig stijgende vraag van 

huidige recreanten gecompenseerd wordt door potentiële bezoekers die tot op heden nog nooit 

de regio hebben bezocht. 
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3.3.2. Extra-reiskosten en extra-bestedingen door een groter Zwin 

Rekening houdend met zowel persoonlijke preferenties als de mate van uitbreiding van Het 

Zwin komt de reiskostenmethode bij een uitbreiding met 220 ha tot een bedrag van €34,5 per 

persoon, een jaarlijkse orde van grootte van minimaal €10,35mln (behoedzaam scenario) tot 

maximaal €20,7mln. 

In de regio zelf is na uitbreiding van Het Zwin met 220 ha naar verwachting te rekenen met 

toegevoegde bestedingen van €46 per persoon, of jaarlijkse bedragen van minimaal €13,8mln 

(behoedzaam scenario) tot maximaal €27 ,6mln. 

Het totale effect van bestedingen ten gevolge van een uitbreiding van Het Zwin met 220 ha op 

de regionale economie loopt volgens de multipliermethode op tot jaarlijkse bedragen van 

minimaal €20,7 (behoedzaam scenario) tot maximaal €41,4mln. 

3.3.3. Huizenprijzen 

De dorpskernen van Sluis, Sint Anna ter Muiden, Retranchement samen met Terhofstede, en 

Hazegras tellen respectievelijk 2000, 50, 430 en 109 inwoners en omvatten ongeveer 

respectievelijk 990, 50, 300 en 40 woningen. 5 Deze woningen zouden in het geval van 

uitbreiding van het natuurreservaat met 220 ha in totaal een waardestijging van rond €980.000 

meemaken, als gecorrigeerd wordt voor de grootte van Het Zwin vergeleken met de grootte 

van de Oostvaardersplassen. 

5 Homepage Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor Hazegras komt de bevolkingcijfer van het WES. 
Wij schatten twee à drie inwoners per huis. 
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4. Conclusies 

Bezoekers van Het Zwin-gebied worden in grote mate door de natuur van Het Zwin 

gemotiveerd naar deze regio te komen. Van alle bezoekers zijn 57,5% en 34,5% verblijfs

respectievelijk dagrecreanten. Bestedingen van bezoekers kunnen gemiddeld met €20 per dag 

en €45 per bezoek aan het bestaan van Het Zwin worden toegekend. 

Door de uitbreiding van het natuurreservaat met 220 ha zal een toegevoegde economische 

activiteit in de regio ontstaan ter hoogte van €41,4mln (behoedzaam scenario: €20,7mln). Dit 

houdt zowel de eerste bestedingsimpuls als de doorwerkingseffect in. Deze bedragen maken 

een dik halve respectievelijk een dik kwart procentpunt van het Zeeuwse brutoregioproduct6 

uit. 

Door de uitbreiding om 220 ha komen 1340 woningen in Sluis, Sint Anna ter Muiden, 

Terhofstede en Retranchement dichter bij het natuurreservaat te liggen en zullen daarom naar 

verwachting in waarde stijgen. Gecorrigeerd voor de grootte van het vergelijkbare 

natuurgebied Oostvaardersplassen zullen de huizenprijzen naar schatting in totaal met maar 

€980.000 stijgen. 

De waardering van een natuurgebied-van de bezoekers wordt ook gereflecteerd door de 

reiskosten. De reiskostenmethode wijst een bedrag uit van gemiddeld €52 per Zwin-bezoeker. 

Dit is voor alle Zwin-gerelateerde bezoeken €31 ,2mln (behoedzaam scenario: 15,6mln). 

Rekening houdend met persoonlijke preferenties komt de reiskostenmethode bij een 

uitbreiding om 220 ha tot een extra bedrag van €34,5 per persoon, een jaarlijkse orde van 

grootte van €20,7mln (behoedzaam scenario: €10,35mln). 

6 Homepage CBS: Brutoregioproduct Zeeland: €7.317mln 
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Tabel: overzicht resultaten 

11 Unit I 
Behoedzaam scenario Maximaal scenario 

I 
1 Indicator 

I 

. 

(Zwin-gerelateerd) 

ID 
[J 
CJI 

l Huidige situatie: 

Bestedingen 

per bezoeker per dag 
F 

Bestedingen 

per bezoeker per bezoek 

Cl 1 e bestedingsimpuls 

perjaar 

Multiplier 

Regionale economie 

Totale bestedingsimpuls 

per jaar met multipliereffect 
__j 

€ 

Reiskosten 

I
. € 

per bezoeker per jaar 

(300.000 bezoeker~ (600.000 bezoekers) 
. .._l 

20 20 

I 46 

~ 
46 

_j 
13,5mln 

~ 
27mln 

I 
j 

1,5 1,5 

20,25mln 40,5mln 

52 52 

. . _ _j 

!I 31,2mln ~ 15,6mln 

lL I 
_] -- __j 

bestedingsimpuls per jaar 

1

1 

Toeristische sector J 

27,6m/n 13,8mln 

Regionale economie , 

Multtplier n··-- ,j:;= ....... ·-...----1-...-,5--==---=~cl-=---- 15 

~~~------=========9~-~~:F=== ··- . €[ EXTRA-bestedingen 

in totaal per jaar J 
met multipliereffect 

€ 

20,7mln 41,4mln 

Jaarlijkse 

EXTRA-reiskosten 

(Heen- en terugreis) 

lf Stijging huizenprijzen 

L in totaal 

10,35mln i 20,7mln 

j~~- ==ll-=-~-_j, JCJL 980.000 I 980.000 J 
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Gecodeerd I verwerkt 
Bijlage 

Vragen aan bezoekers van Het Zwin 

Naam enquêteur: -----------------------------------

Datum: .... - .... - ......... ; Tijdsstip: ... . .. uur ...... min; Locatie: ...................... . . 

v r· t ragen IJS. 

1. Van hoe ver bent u gekomen .................. km, 
om hier in de natuur te zijn? of anders: Postcode: .................. . ..... . ...... 

2. Hoe bent u hier (de regio met de trein, bus, auto, fiets of anders: 
Sluis/Knokke-Heist) gekomen? 

3. Hoeveel tijd deed u erover? . .................... uur, ................. m1n 
4. Met hoeveel bent u hier? . ............ mensen 
5. Wanneer bent u hier in de regio Datum: .... -..... -........ , in de ochtend/ rond de 

gekomen? lunchtijd/ late middag/ avond 
6. Wanneer denkt u te vertrekken? Datum: ..... -..... -. . ...... ,in de ochtend/ rond de 

lunchtijd/ late middag/ avond 
7. Indien van toepassing: waar in een hotel, pension, camping caravan, 

verblijft u? camping tent, boerderij, bij vrienden of anders: 

8. Welke activiteiten hebt u fietsen/ wandelen/ sporten (hardlopen)/ puur 
ondernomen/ zult u natuur genieten of anders: 
ondernemen? 

9. Komt u hier inderdaad vanwege ja/ nee/ voornamelijk/ verdeeld/ mooi 
de natuur? meegenomen 

10. Kunt u dit nog concreter aangeven? Bijvoorbeeld kunt u 
in procenten aangeven hoe belangrijk voor u de natuur is 
voor een bezoek aan Het Zwin? ..................... % 

11. Hoeveel zult in totaal besteden tijdens uw verblijf in deze 
regio (Cadzandl Sluis/ Knokke)? in euro! € 

12. Hoe vaak bent u al hier geweest Geweest: ..... keer, toekomst: ..... keer, 
of zult u in toekomst komen en Reden( en): 
wat is de reden hiervoor? 

13. Zou u het positief vinden als het Ja I Nee I anders: 
natuurgebied Het Zwin groter 
was? 

14. Zou u dan vaker komen of Ja I Nee I Anders: 
langer blijven? 

15. Kunt u aangeven hoeveel sterker u het natuurgebied Het 
Zwin zou waarderen als dit verdubbeld was?(Aangeven in 
procenten: bijv. 10, 30,50, 70,100% hoger.) ........ . ... %hoger 
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