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Samenvatting

Het doel van deze studie is de maatschappelijke waarde te bepalen van een
natuurlijker peilbeheer in Nederland. Het gaat hierbij vooral om te kijken
hoe de maatschappelijke waarde van ecologische functies van natuurlijker
peilbeheer, zoals het herstel van de natuurwaarden van oevers, verbetering
van waterkwaliteit en een toename in biodiversiteit, bepaald kunnen
worden. Het idee hierachter is dat door deze waarden expliciet inzichtelijk
te maken, ze een grotere rol van betekenis kunnen spelen in kosten-baten
afwegingen rondom natuurlijker peilbeheer in Nederland dan tot nu toe.
Vaak blijven deze maatschappelijke waarden buiten beschouwing, omdat
ze niet bekend zijn en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kosten moeilijk te
bepalen vallen.
Deze studie probeert hiertoe een eerste aanzet te geven, waarbij het Friese
merengebied als case studie gebied is gekozen. Beide situaties hebben
verschillende consequenties voor landschap, natuur en de diverse sociaaleconomische gebruiksfuncties die in het Friese merengebied worden
aangetroffen, waarvan recreatie een hele belangrijke is. Jaarlijks bezoeken
meer dan 200 duizend vakantiegangers het gebied.
De maatschappelijke waarde van natuurlijker peilbeheer is in beeld gebracht
door middel van diepte-interviews met vertegenwoordigers van lokale
belangenorganisaties en 500 face-to-face interviews met bezoekers en
omwonenden in het Friese merengebied. Hierbij is expliciet gekeken naar
twee mogelijke toekomstige situaties, die ten tijde van de studie door
Wetterskip Fryslân nader onderzocht werden in het Friese merengebied,
namelijk handhaving van het huidige streefpeil (-0,52 m NAP) of natuurlijker
peilbeheer met fluctuaties tussen zomer- en winterpeil van wel 50 cm.
Zowel een reiskosten studie, contingent waardering studie als een belevingswaardenonderzoek is uitgevoerd. In de reiskostenstudie wordt de economische
waarde van het Friese merengebied in haar huidige staat afgeleid van de
reiskosten van bezoekers in het gebied. In de contingent waardering studie
zijn dezelfde bezoekers gevraagd hun preferenties en waardering uit te
spreken voor de twee mogelijke situaties die zich in de toekomst zouden
kunnen voordoen in het Friese merengebied. In dit onderzoek zijn bewoners
en bezoekers tevens gevraagd naar hun waardering van en het belang dat
zij toekennen aan de huidige omgevingskenmerken in het Friese merengebied. Door middel van een effectbepaling is in het belevingswaardenonderzoek ingeschat welke situatie in de toekomst de voorkeur krijgt,
handhaving van het bestaande streefpeil of natuurhjker peilbeheer.
Natuur, rust en ruimte blijken volgens de belevingswaardemethode de drie
belangrijkste omgevingskenmerken van het Friese merengebied te zijn.
Daarom wordt geadviseerd om bij eventuele beïnvloeding van het streefpeil
in het Friese merengebied prioriteit te geven aan de instandhouding (of
verbetering) van deze omgevingskenmerken. Als rekening wordt gehouden
met het belang dat de gebiedsgebruikers hechten aan de verschillende
belevingswaarden komt natuurlijker peilbeheer ten opzichte van de
verwachte autonome ontwikkeling als beste optie uit de bus.
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Zoals verwacht laat het reiskostenmodel een significant negatief effect zien
van reiskosten op het aantal bezoeken aan het gebied gedurende een jaar.
Hoe verder men weg woont, hoe minder vaak het Friese merengebied
wordt bezocht. De economische waarde van het Friese merengebied wordt
op basis van het geschatte reiskostenmodel geschat op ongeveer €50 per
bezoek. Dit is echter een conservatieve schatting aangezien deze berekening
geen rekening houdt met de economische opportuniteitskosten van reistijd.
De economische waarde valt een stuk hoger uit indien ook de reistijd wordt
gewaardeerd. In deze studie wordt de economische waarde in dat geval
een factor 3 tot 4 hoger geschat.
Indien middels een Contingent waarderingmethode voor de keuze gesteld,
blijkt een meerderheid van 63% van alle geïnterviewde bezoekers en
omwonenden een voorkeur te hebben voor natuurlijker peilbeheer in plaats
van handhaving van het huidige vaste streefpeil. Iets meer dan een kwart
spreekt zich uit voor handhaving van het huidige streefpeil. Negen procent
kan geen keuze maken, omdat ze het niet weten of niet zeker zijn. Indien
gevraagd naar hun betalingsbereidheid voor natuurlijker peilbeheer, wil
de groep die een voorkeur voor deze vorm van peilbeheer heeft hiervoor
gemiddeld ongeveer €75 per huishouden per jaar extra betalen aan
belastingen. De groep die een voorkeur heeft voor het handhaven van het
huidige streefpeil wil gemiddeld ongeveer €55 per huishouden per jaar aan
extra belastingen betalen.
Hoewel een meerderheid van de bezoekers en omwonenden een voorkeur
uitspreekt voor natuurlijker peilbeheer, ontlopen de gemiddelde economische
waarden (per huishouden per jaar) voor natuurlijker peilbeheer en het
handhaven van het streefpeil elkaar niet veel. Op basis van de veronderstelling dat de steekproef in deze studie representatief is voor het totale
aantal jaarlijkse bezoekers van het Friese merengebied, resulteert een totale
economische waarde van €3,3 miljoen voor handhaving van het huidige
streefpeil en €8,8 miljoen voor natuurlijker peilbeheer.
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1 Inleiding

Het project "Waarde van Natuurlijker Peilbeheer" valt onder het anticiperend
onderzoeksprogramma 'Waarde van Water voor Burger en Bestuurder.
Het doel van het project is de maatschappelijke waarde te bepalen van een
meer natuurlijker peilbeheer in Nederland. Het gaat er hierbij vooral om te
kijken hoe de maatschappelijke waarde van de ecologische functies van
een natuurlijker peilbeheer, zoals herstel van de natuurwaarden van oevers,
verbetering van waterkwaliteit en een toename in biodiversiteit, bepaald
zou kunnen worden. Hiervoor bestaan verschillende methoden, die in dit
rapport aan de orde zullen komen.
Het idee hierachter is dat door deze waarden expliciet inzichtelijk te
maken, ze een rol van betekenis kunnen gaan spelen in de (kosten-baten)
afweging rondom natuurlijker peilbeheer in Nederland. Vaak blijven deze
maatschappelijke waarden buiten beschouwing, omdat ze niet bekend zijn
en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kosten moeilijk te bepalen vallen.
Weliswaar wordt op basis van onderzoek informatie verzameld over de
fysieke ecologische effecten van natuurlijker peilbeheer, maar de door
vertaling hiervan naar hun maatschappelijke waarde en betekenis is tot nu
toe in Nederland achterwege gebleven. Deze studie probeert hiertoe een
belangrijke eerste aanzet te geven.
Het Friese merengebied (Friese boezem) is gekozen als case studie. In dit
gebied wordt het waterpeil al meer dan 30 jaar lang op één vast streefpeil
gehouden (-0,52 m NAP). Veiligheid geldt als prioriteit in het gebied, maar
ook de landbouw, beroepsscheepvaart, recreatievaart en de bewoners in
het gebied mogen geen hinder ondervinden van te hoge of te lage peilen.
Het vaste streefpeil is echter slecht gebleken voor de natuur. Zo is het
areaal riet in het gebied als gevolg van het vaste streefpeil op sommige
plaatsen met 80% gereduceerd en zijn er tegenwoordig minder plant- en
diersoorten te vinden in het gebied. Het overgebleven riet is vaak oud en
gedegenereerd en bevindt zich vaak op het land zonder uitloop in het
water (Bakker et aL, 2002). Een gezonde waterriet vegetatie is essentieel
voor een goede waterkwaliteit, voor vissoorten zoals de snoek en vogelsoorten zoals de Grote karekiet. Ook plannen om de otter opnieuw in het
gebied uit te zetten zijn voor hun succes mede afhankelijk van een natuurlijker
peil beheer.
Natuurlijker peilbeheer is voor Wetterskip Fryslân, die verantwoordelijk is
voor het peilbeheer in de Friese boezem, een belangrijk middel om de
ecologische waarden in het gebied te versterken 1 . Verbetering van het
ecologisch functioneren van het watersysteem is samen met peilbeheer en
waterkwaliteitsbeheer de hoofddoelstelling van het waterschap. Naast
herstel van ecologische waarden heeft het waterschap ook belang bij
variabel (natuurlijker) peilbeheer om in de toekomst als gevolg van klimaat-

Noot

In Friesland zijn naast Wetterskip Fryslân nog vijf andere waterschappen actief bezig met
1
waterkwantiteits beheer. Deze waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de
oevers en kaden. Vanaf 1januari 2004 zijn deze zes waterschappen samengevoegd tot één
nieuw waterschap voor Friesland.
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verandering, bodemdaling en zeespiegelstijging een vrije afwatering veilig
te stellen. Natuurlijker peilbeheer vergroot de berging- en spuicapaciteit
van het gebied. Daarnaast voorkomt peilfluctuatie oeveraantasting door
golfafsiag. Dit leidt naar verwachting tot minder onderhoud van oevers en
kades. Natuurlijker peilbeheer met peilfluctuatie leidt dus tot:
• verbetering van ecologische waarden;
• minder schade aan oevers en kaden;
• meer spuimogelijkheden onder Vrij verval naar de Waddenzee.
Het waterschap onderzoekt op dit moment in een technische studie
verschillende peilvarianten, met peilfluctuaties in de zomer en de winter
variërend van 10 tot 45 cm ten opzichte van het huidige vaste streefpeil.
Dat onderzoek Variabel peilbeheer in de Friese boezem vormt een
onderdeel van een meer omvattende studie met betrekking tot berging en
afvoer van water in Friesland.
In dit onderzoek wordt met behulp van een drietal verschillende waarderingsmethoden (belevingswaardenonderzoek, reiskosten methode en contingent
waardering) onderzocht wat de sociaakeconomische waarde is van een
natuurlijker peilbeheer in de Friese boezem. Daarmee vormt deze sociaaleconomische studie een aanvulling op het onderzoek "Variabel peilbeheer
'. Hiertoe is gebruik gemaakt van een grootschalig
in de Friese
survey onderzoek onder bewoners en bezoekers van het Friese merengebied.
De enquête die hiervoor is ontwikkeld omvat zowel een deel van het
belevingswaardenonderzoek als de reiskosten- en contingent waardering
methode. Het belevingswaardenonderzoek is uitgevoerd door Petra van
Konijnenburg en Leonie Stronk van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat.
Roy Brouwer en Rob van der Veeren van RIZA hebben de contingent
waardering en reiskostenstudie uitgevoerd. Jan Uitzinger van IVAM was
verantwoordelijk voor de overall uitvoering van de survey studie, d.w.z. het
meedenken over de inhoudelijke opzet van de enquête, het pretesten van
de enquête en de training en begeleiding van de interviewers.
Leeswi/zer
Dit rapport bestaat uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 geeft een
korte beschrijving van het onderzoeksgebied. Hoofdstuk 3 gaat nader in op
de gevolgen van een vast en variabel (natuurlijker) peilbeheer in de Friese
boezem, In hoofdstuk 4 wordt de theoretische achtergrond en onderzoeksaanpak beschreven. Hoofdstuk 5 geeft een korte profielschets van de
geïnterviewde bewoners en bezoekers in het gebied. Hoofdstuk 6 presenteert
de resultaten van het belevingswaardenonderzoek, hoofdstuk 7 de resultaten
van de reiskostenmethode en hoofdstuk 8 de resultaten van de contingent
waardering methode. Hoofdstuk 9 besluit met een discussie, conclusies en
aanbevelingen.
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2 Waterbeheer in de Friese boezem

Figuur 1 presenteert het stroomgebied Friesland met de hoge gebieden
(oranjebruin), boezem (blauw en geel), polders (lichtgroen) en de afgekoppelde
gebieden (grijs). De Friese boezem heeft een totale omvang van ongeveer
15 duizend hectare water en is een aaneenschakeling van plassen en meren
(donkerblauw in figuur 1), die met elkaar in open verbinding staan middels
vaarten en kanalen. In het noorden zijn dit met name de Groote Wielen,
het Bergumermeer, de Leijen, de Wijde Ee en de Alde Faenen 2 . In het
midden van het gebied bevindt zich ten oosten van Sneek het Sneekermeer
en in het zuiden liggen het Heegermeer, Fluessemeer, Slotermeer, Grote
Brekken en het Tjeukemeer.
De donkergroene plekken in figuur 1 geven de locaties weer waar het
boezem peil (-0,52 m NAP) ook buiten deze plassen en meren wordt
gehandhaafd (inclusief in de stad Leeuwarden (nummer 10 in figuur 1)).

Figuur

1

Stroomgebied Friesland met overzicht van de hoge gebieden, boezem, polders en de afgekoppelde gebieden
Bron: Wetterskip Fryslân, 2002
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Dit laatste gebied heeft de status van nationaal park in oprichting.
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Het aan de Waddenzee gelegen deel van de provincie Friesland watert
grotendeels rechtstreeks af op de Waddenzee en maakt daarom geen
onderdeel uit van het boezemsysteem. Aan de oostkant grenst Friesland
aan de hoge gronden van Drenthe en Groningen. Een groot deel hiervan
watert Vrij af en wordt niet bemalen (in de figuur oranjebruin gekleurd).
Waterafvoer vanuit de Friese boezem vindt voor 70% plaats onder Vrij
verval op de Waddenzee en voor 30% door bemaling naar het Ijsselmeer.
In situaties waarbij het peil onder het streefpeil van -052 m NAP dreigt te
zakken wordt water ingelaten vanuit het IJsselmeer. Groningen is voor de
toevoer van zoet water grotendeels afhankelijk van water dat wordt ingelaten
vanuit de provincie Friesland. Deze watertoevoer vindt vooral plaats door
het dwars door het gebied heen lopende Prinses Magrietkanaal.
Aan het begin van de vorige eeuw, voor de peilregulerende maatregelen,
bedroeg het peil in de Friese boezem in de maanden maart en april circa
+0,18 m NAP en in augustus -0,82 m NAP (een fluctuatie van ongeveer 1 m)
(Witteveen en Bos, 1999). Sinds de bouw van het Wouda gemaal in
Lemmer in 1920 worden de winterpieken afgevlakt. De voorheen lagere
zomerpeilen worden sinds het gereedkomen van de inlaatsluis bij Teroelsterkolk
opgehoogd door het inlaten van lisselmeerwater. De inlaat van dit zoete
lisselmeerwater heeft tevens een verzoetend effect gehad op het soms
brakke water in de Friese boezem (IWACO, 2001). Het Hooglandgemaal
(gebouwd in 1966) en de spuisluizen bij Lauwersoog (gebouwd in 1969)
maakten het vervolgens mogelijk om het water in de Friese boezem preciezer
te reguleren, op een streefpeil van -0,52 m NAP. Dit peil wordt de laatste
dertig jaar het gehele jaar door gehandhaafd (Witteveen en Bos, 1999).
De rode omlijningen in figuur 1 geven de woonkernen weer in het gebied.
Belangrijke woonplaatsen in het gebied naast Leeuwarden zijn Sneek en
Joure en aan de rand van het gebied Drachten en Heerenveen. In totaal
kent Friesland iets meer dan 600 duizend inwoners. Dat is vergeleken met de
andere provincies in Nederland relatief laag (alleen Flevoland en Groningen
hebben minder inwoners). Een derde daarvan woont in grote gemeenten
zoals Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Sneek. Ook de bevolkingsdichtheid in het gebied (188 inwoners/km 2 ) is vergeleken met het gemiddelde
in Nederland (472 inwoners/km 2 ) laag. Het grootste deel van het gebied
bestaat uit landbouwgrond (46%) en water (42%). Bijna 2% bestaat uit
bos en bijna 3% uit bebouwd gebied (CBS, 2002). In 1999 was ruim 35%
van de oevers van de boezem in meer of mindere mate begroeid met riet of
andere vegetaties. Dit komt overeen met een lengte van ongeveer 1.100 km
en een oppervlakte van 225 ha (tabel 1).
Tabel 1
Rietoevers en oevers met andere
vegetaties in de Friese boezem 4

Type oever

Afsiagoever met riet- of ruigtebegroeling
Smalle rietkraag
Brede rietkraag
Rietveld
Overige begroeide oevers met smalle begroeiing
Overige begroeide oevers met brede begroeiing
Totaaf

Lengte
(km)

Gem. breedte
(m)

Oppervlakte
(ha)

497
285
124
22
148
24

0,5
1
3
50
1
3

25
29
37
110
15
7

1.100

20

223

Bron: Witteveen en Bos (1999)

Noot
3 De Friese delen van de Waddenzee en IJsselmeer meegerekend.
4

Deze cijfers zijn recentelijk bijgesteld.
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Door het handhaven van een vast peil is het areaal rietlanden de afgelopen
decennia sterk teruggelopen. Dit heeft ernstige gevolgen gehad voor een
groot aantal dier- en plantensoorten. Daarnaast is de veerkracht van het
ecosysteem verminderd en is de afslag van oevers toegenomen. De lengte
beschoeide oevers is enorm toegenomen. Om de biodiversiteit van
vloedvlakte-ecosystemen, zoals boezemlanden en oevervegetaties, te
beschermen is internationale wetgeving geformuleerd, zoals de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn, het Wetlandsverdrag en Natura 2000. Deze
wetgeving verplicht tot het leveren van inspanningen om natuurwaarden
van dergelijke ecosystemen te behouden, beschermen en te versterken.
Voor een groot deel van de Friese boezem zijn deze Europese richtlijnen
reeds van toepassing verklaard, voor andere delen zal dit naar verwachting
nog gebeuren.
De belangrijkste, meest duurzame maatregel die in dit verband wordt
genoemd is het invoeren van een natuurlijker peilbeheer. Ook de Vierde Nota
Waterhuishouding noemt een natuurlijker peilbeheer als een belangrijke
maatregel die bijdraagt aan een duurzaam waterbeheer. In het Tweede
Waterhuishoudingplan Fryslân 2000 - 2008 is voor de lange termijn (2030)
een flexibel en gevarieerd peilbeheer voor de Friese boezem geschetst. De
verwachte effecten hiervan op de ecologie zullen in het volgende hoofdstuk
worden geschetst.
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3 Ecologische effecten natuurlijker peilbeheer

Eén van de hoofddoelstellingen van Wetterskip Fryslân is het verbeteren
van het ecologisch functioneren van de Friese boezem. De afgelopen
decennia hebben de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en
het Rijn en Noordzee Actie Plan (RAP/NAP) bijgedragen aan een sterke
terugdringing van de emissies van allerhande belastende stoffen naar het
oppervlaktewater. Dit is met name bereikt door een voortvarende aanpak
van emissies door puntbronnen (industrie, rioolwaterzuiveringsinstallaties).
De effecten van het terugdringen van de emissies door deze bronnen zijn
echter niet direct terug te vinden in verbeteringen in het ecologisch
functioneren van watersystemen. Op sommige locaties is het water weliswaar helderder geworden en komen weer waterplanten voor, maar deze
verbeteringen in het ecologisch functioneren van het watersysteem zijn
met name opgetreden op locaties waar de aangrenzende oevervegetaties
geen verdere achteruitgang vertoonden. Op veel plaatsen toont de recente
verbetering van de waterkwaliteit nu weer een stagnatie. Voor een verdere
en duurzame verbetering van het ecologisch functioneren zijn peilbeheer
en oeverinrichting van groot belang (IWACO, 2001). In dit hoofdstuk
worden de effecten van vast en variabel (natuurlijker) peilbeheer kort op
een rijtje gezet.

3.1 Effecten van een vast streefpeil op ecosystemen

Een vast streefpeil leidt tot de volgende effecten:
•
•
•
•

achteruitgang van oevervegetaties;
afname van biodiversiteit;
oeverafslag;
vermindering van waterkwaliteit.

Deze effecten vormen de voornaamste reden om te kiezen voor een natuurlijker peilbeheer. Deze effecten zullen hierna nader worden toegelicht 5 .
3.1.1 Achteruitgang van oevervegetaties

De achteruitgang van de oevervegetaties wordt veroorzaakt door:
Oeverafslag.
Verminderde beluchting van de bodem. Hierdoor sterven wortels af en
zijn vegetaties kwetsbaarder voor ziekten, vraat en afslag, en is vegetatieve uitbreiding niet meer mogelijk (dus geen verjonging/vernieuwing).
Door vast peil vindt strooiselophoging plaats. De afbraak van dit strooisel
leidt tot de vorming van toxische stoffen met verstoppingen in het vaaten luchtweefsel als gevolg. Hierdoor ontstaat een water- en voedingstekort bij deze planten en sterven ze af.

Noot

5 Dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan Witteveen en Bos (1999).
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Oeverbegroeiing heeft een positief effect op de bescherming van oevers
tegen erosie. Omdat omgekeerd geldt dat door minder erosie oevervegetatie
meer kans krijgt, is dit een zichzelf versterkend proces. Een vast streefpeil
doet de vitaliteit en de omvang van de rietkragen in een neerwaartse
spiraal belanden.
Ook het areaal en de kwaliteit van de boezemgraslanden is sterk verminderd
als gevolg van een vast peilbeheer. Door inpoldering is het areaal boezemlanden verminderd van 100.000 ha rond 1900 tot 2.000 ha nu. Een groot
deel hiervan heeft te kampen met verdroging en verzuring als gevolg van
het constante en in de winter en het voorjaar relatief lage boezem peil 6 .
Met name de verdroging heeft ertoe geleid dat de soorten- en kruidenrijke
rietlanden zijn veranderd in soortenarme rietlanden met veel ruigtekruiden.
De botanische kwaliteit van de boezemlanden is hierdoor sterk afgenomen
evenals de interesse van de rietsnijders voor het in deze boezemlanden
aanwezige riet. Het hierdoor achterwege blijven van maaibeheer heeft
vervolgens weer negatieve effecten op de rietvegetatie, welke als gevolg
hiervan steeds meer verandert in een ruigtekruiden vegetatie (Iwaco, 2001).
3.1.2 Afname biodiversiteit

Rietvegetaties vervullen een belangrijke rol als habitat voor tal van diersoorten. Zo is het een ideaal broed- en foerageergebied voor moerasvogels
zoals de Grote karekiet, Roerdomp en Purperreiger. Ook vissoorten zoals de
Snoek, Zeelt en Ruisvoorn gebruiken de riet- en ondergelopen boezemlanden
als paai-, opgroei- en foerageergebied. Daarnaast bezorgen Watermunt,
Moeras-vergeet-mij-nietje en Wolfspoot rietvegetaties hoge botanische
waarden.
Door het vaste peilbeheer is het areaal waterriet en de daarbij behorende
soortendiversiteit fors afgenomen. Ook het areaal boezemlanden is flink
afgenomen. Dit is weliswaar niet direct het gevolg van vast peilbeheer, maar
eerder van de omvorming van boezemlanden in zomer- en winterpolders.
Echter, de overgebleven boezemlanden overstromen niet vaak en lang
genoeg om te kunnen dienen als paai- en opgroeigebied voor vissoorten.
3.1.3 Oeverafslag

Door het vaste peilbeheer vindt golfaanval door wind en scheepvaart (en in
de winter ijs) constant op dezelfde zone plaats. Dit leidt tot erosie van de
oever. Deze erosie wordt ook aangeduid als oeverafslag. Oeverafslag is in de
Friese boezem een probleem. Ongeveer 60% van de oever is afslagoever.
Hiervan is ongeveer een derde voorzien van oeverbescherming. Door oeverafslag worden oevers steeds steiler. Bovendien leidt afslag tot ondermijning
van de kaden (bedreiging van de veiligheid), verlies aan grondoppervlak,
vertroebeling van het water, toename van de voedselrijkdom van het water
en verondieping van de boezem, waardoor de vaardiepte afneemt en er
vaker gebaggerd moet worden.
3.1.4 Vermindering van waterkwaliteit

Vloedvlaktes spelen een cruciale rol in de voedselketen van helder plantenrijk
water. Het verdwijnen van vegetaties heeft op twee manieren bijgedragen
aan de omslag van helder en plantenrijk water naar troebel en algenrijk
water:

Noot

6 De verdroging is het gevolg van het niet meer onder water lopen van zomerpolders. De
verzuring wordt veroorzaakt door het steeds verder afhankelijk zijn van neerslag voor de watervoorziening in de zomerpolders en de boezemlanden (Iwaco, 2001).
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Riet- en oevervlakten hebben zowel fysisch als chemisch een waterzuiverende werking, met name door de invang van zwevend stof en het
voorkomen van resuspensie. Daarnaast nemen de planten nutriënten op.
Door het verdwijnen van riet- en oevervegetaties neemt deze zuiverende
werking af. Het minder vaak inunderen van vloedvlakten leidt ertoe dat
meer zwevend stof in de boezem blijft, waardoor doorzicht vermindert
en verondieping van de watergangen optreedt.
Door het verdwijnen van biotoop voor roofvissen zoals de Snoek zullen
andere vissen zoals Brasem kunnen toenemen. Het foerageergedrag
van de Brasem leidt tot bodem omwoeling, waardoor water troebel
wordt en kiemende planten worden losgewoeld. Hierdoor worden deze
planten belemmerd in hun ontwikkeling. Bovendien vangt Brasem
watervlooien weg, waardoor minder algen worden opgegeten. Op deze
manier leidt een toename van de brasempopulatie tot verminderde
helderheid van het water.
Deze verminderde helderheid leidt vervolgens weer tot minder plantengroei (lichtgebrek) en minder leefgebied voor de Snoek (de Snoek jaagt
op zicht).
In Nederland wordt over het algemeen gestreefd naar helder en plantenrijk
water. Zo ook in de Friese boezem. Momenteel is echter sprake van water
met een eutroof karakter, wat inhoudt dat er vrijwel geen waterplanten
zijn, maar wel veel Brasem en Blauwalgen. Hoewel het eutrofe karakter van
de Friese boezem vooral wordt verklaard door de hoge nutriëntentoevoer
vanuit de polders, hebben bovenstaande factoren ook een belangrijke rol
gespeeld. Vandaar dat voor een herstel van helder en plantenrijk water het
van belang is om ook de bovenstaande factoren aan te pakken.
In onderstaande figuur wordt het bovenstaande samengevat. De figuur laat
duidelijk de negatieve terugkoppelingen zien, die gezamenlijk de negatieve
gevolgen van een vast streefpeil versterken.

Figuur 2
Effecten van een vast streef peil in en
langs de Friese boezem
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Bron: Witteveen en Bos (1999)
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3.2 Effecten van natuurlijker peilbeheer op ecosystemen
Peildynamiek heeft verschillende effecten op het ecosysteem. Het heeft
effect op de rietvegetaties, op de biodiversiteit (waarbij peildynamiek
aanleiding kan geven tot verschillende effecten voor dieren en planten), de
natuurlijke oeverbescherming en de waterkwaliteit. Deze effecten worden
in deze paragraaf nader uitgewerkt.
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32.1 Peildynamiek en riet

Voor de ontwikkeling en instandhouding van gezonde rietvegetaties is een
seizoensgebonden fluctuerend streefpeil een belangrijke randvoorwaarde.
Peildynamiek, d.w.z. hogere waterstanden in de winter en lagere waterstanden in de zomer, draagt hiertoe bij op de volgende manieren:
• De hogere peilen in de winter maken het mogelijk dat strooisel wordt
afgevoerd uit rietvegetaties. Dit voorkomt anaërobe afbraak en de
vorming van hierbij vrijkomende toxische stoffen. Voor een optimale
strooiselverwijdering is een peilfluctuatie van minstens 40 - 50 cm nodig.
• Seizoensgebonden peildynamiek voorkomt afslag.
• Een hoge waterstand in de winter (minimaal 30 cm) voorkomt schade
aan de wortels door vraat en vorst.
• Een lage waterstand in de zomer (langs de oever tijdelijke droogval in
het groeiseizoen) leidt tot een goede zuurstofvoorziening in de bodem.
Hierdoor wordt de vorming van toxische stoffen door afbraakprocessen
voorkomen en wordt kieming mogelijk.
Rietvegetaties kunnen zich handhaven en ontwikkelen bij diepten variërend
van 50 cm beneden het zomerpeil tot ongeveer het niveau van het
winterpeil. Op plaatsen die nooit inunderen zullen rietplanten worden weggeconcurreerd door ruigtesoorten. De breedte van de rietkraag die zich kan
ontwikkelen bij een bepaalde seizoensgebonden peilfluctuatie is ook mede
afhankelijk van de inrichting van de oever.
In verscheidene beleidsplannen en beheersprogramma's voor het Friese
waterbeheer wordt aandacht besteed aan herstel van natuurlijke rietoevers
en moeraslanden. In het Ecologisch Beheersprogramma voor boezemmeren
in Friesland en het Beheersprogramma Wateren voor Karperachtigen zijn
deze beleidsdoelstellingen vertaald naar streefbeelden. Kwantificering van
deze streefbeelden betekent dat het areaal riet in en langs de boezem
minstens 1300 ha moet bedragen en dat meer dan 85% van de oevers
moet bestaan uit rietoevers met een breedte van ten minste twee meter
(Grontmij, 1995). Dit betekent dat het areaal iet vervijfvoudigd zou moeten
worden en de lengte rietoevers verdubbeld.
3.22 Riet en biodiversiteit

Om de relatie tussen Riet en biodiversiteit te kunnen kwantificeren is door
Witteveen en Bos (1999) gebruik gemaakt van indicatorsoorten. De eisen
die deze indicatorsoorten stellen aan hun omgeving zijn representatief voor
de soortgroep waartoe ze behoren. Als indicatorsoorten zijn gekozen:

1) Snoek
Indicator voor de visgemeenschap van helder en planten rijk water. Deze vis
is een zichtjager en staat in zoet water bovenaan in de voedselketen. Snoek
regu leert de witvispopulatie (bijvoorbeeld Brasem). De eisen die door de
snoek worden gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die door
de Ruisvoorn en de Zeelt worden gesteld.
De Snoek eist, naast een goede waterkwaliteit, voldoende geschikte paaiplaatsen en opgroeigebieden. Dit betekent voor de Friese boezem dat
waterriet langs plassen, meren en boezemlopen moeten worden behouden,
hersteld en ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor boezemlanden als vloedvlaktes.
Het herstel van boezemlanden is van belang voor de paai- en opgroeigebieden. Omdat de vloedlanden minimaal 30 cm onder water moeten
staan, geldt, uitgaande van een gemiddelde hoogteligging van de boezemlanden van -0,45 - -0,40 m NAP, dat het peil met 0,37 - 0,42 m moet
worden verhoogd ten opzichte van het huidige streef peil.
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In het Ecologisch Beheersprogramma voor boezemmeren in Friesland en
het Beheersprogramma Wateren voor Karperachtigen zijn beleidsdoelstellingen vertaald naar streefbeelden. Zo wordt gestreefd naar 10 - 15%
areaalbedekking met emergente vegetaties (riet- en/of geïnundeerd
boezemland). Kwantificering van deze streefbeelden betekent dat het
areaal riet en/of geïnundeerd boezemland in en langs de boezem minstens
1.300 ha moet bedragen (10% van het totale oppervlakte van de Friese
boezem) (Witteveen en Bos, 1999).
Grote karekiet
Indicator voor riet- en moerasvogels. Deze insecteneter is een kritische rietvogel en leeft in overjarig riet met een breedte van minimaal 3 - 4 m. In
Riet is de kans op predatie een stuk kleiner dan op land. Wanneer deze
vogel zich langs het watersysteem kan handhaven, kunnen andere riet- en
moerasvogels dat ook.
Ook met betrekking tot de Grote karekiet geldt dat in het Ecologisch
Beheersprogramma voor boezemmeren in Friesland beleidsdoelstellingen zijn
vertaald naar streefbeelden. Eén hectare geschikt rietland biedt in principe
plaats aan één broed paar. Kwantificering van deze streef beelden betekent
dat minimaal 40 paar moerasvogels (met name Grote karekiet) moeten
voorkomen per 100 ha rietland. Uitgaande van de doelstelling met betrekking
tot het areaal riet (minimaal 1.300 ha), betekent dit dat er 520 ha aan rietkragen met een breedte van 3 - 4 m (geschikt voor de Grote karekiet) moet
worden gerealiseerd (Witteveen en Bos, 1999).
Otter
Indicator voor oevergebonden zoogdieren. De otter is uit Nederland
verdwenen door verslechterde waterkwaliteit en het verdwijnen van leefgebieden. De Otter staat aan de top van de voedselketen van zowel het
water- als het oeversysteem. De aanwezigheid van dit roofdier duidt
daarom op een goed functionerend ecosysteem.
De Otter is stress- en verstoringgevoelig. Vandaar dat de Otter een relatief
brede rietkraag nodig heeft. Een rietkraag met een minimale breedte van
20 m vereist bij een flauwe oever een minimale peilfluctuatie van 50 cm.
Kwantificering van de streefbeelden in het Ecologisch Beheersprogramma
voor boezem meren in Friesland betekent dat 1 Otter per 50 ha Riet moet
voorkomen. Uitgaande van de doelstelling met betrekking tot het areaal
riet (minimaal 1.300 ha) en rekening houdend met het feit dat realisatie van
20 - 30 m brede rietkragen langs kanalen en vaarten moeilijk is, betekent
dat er 260 - 290 ha rietkragen met een breedte van minimaal 20 - 30 m
moet worden gerealiseerd langs de boezemmeren (Witteveen en Bos, 1999).
3.2.3 Riet als natuurlijke oeverbescherming

De belangrijkste aspecten met betrekking tot de oeverbeschermende
werking van rietkragen zijn:
• de breedte van de rietkraag;
• dikte van de rietstengels: hoe dikker de stengel, hoe sterker;
• de dichtheid van de vegetatie: hoe groter de dichtheid, hoe beter de
golfdempende werking en de onderlinge steun.
In het Ecologisch Beheersprogramma voor boezemmeren in Friesland is
aangegeven dat voor de gehele boezem wordt gestreefd naar natuurvriendelijke oevers. Dit zijn met riet- of andere oevervegetaties begroeide oevers die
zonder civieltechnische verdedigingsmaatregelen (damwanden, stortsteen
en dergelijke) in voldoende mate zijn beschermd tegen afslag.
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3.2.4 Riet en waterkwaliteit

Rietgordels en andere moerasvegetaties zoals zeggevegetaties hebben op
meerdere manieren een positieve invloed op de waterkwaliteit, zoals door
het invangen van zwevend materiaal, de opname van voedingsstoffen, de
bijdrage aan denitrificatie en het bieden van een leefgebied aan de Snoek.
De opnamecapaciteit voor nutriënten kan alleen worden benut als het riet
na het groeiseizoen wordt afgevoerd, maar dit levert problemen op voor de
verdediging tegen oeverafslag in de winterperioden, en voor de moerasvogels die juist afhankelijk zijn van overjarig riet.
Er is de laatste jaren een groot aantal studies gedaan naar de zuiverende
werking van moerasvegetaties. Hieruit blijkt dat oevervegetaties zoals riet-,
moeras-, en boezemlandvegetaties per jaar 1.300 kg N en 55 kg P per ha
kunnen verwijderen, mits in combinatie met maaien en baggeren. Wanneer
het maaien en baggeren achterwege wordt gelaten, kan jaarlijks 1.085 kg N
en 4 kg P per ha worden gereduceerd. Er zijn verder sterke aanwijzingen
dat bij een areaalbedekking van 5 - 10% er een positieve invloed op de
waterkwaliteit is.
De natuurlijke zuivering door rietvegetaties en ondergeloperi boezemlanden
kan, in aanvulling op de bestaande zuiveringswerken, een belangrijke
bijdrage leveren aan het herstel van helder, plantenrijk water. Hiervoor is
naar schatting minstens 700 - 1.400 ha riet- en moerasvegetatie nodig.
3.2.5 Samenvatting effecten

Vergroting van de peildynamiek kan via de ontwikkeling van rietvegetaties
en het herstel van boezemlanden als vloedvlakten op verschillende manieren
bijdragen aan een duurzaam en gezond functionerende Friese boezem. De
geschetste kansen sluiten bovendien goed aan bij een aantal doelstellingen
en streefbeelden in het Friese waterbeheer. Tabel 2 geeft een samenvattend
overzicht van de doelstellingen en streefbeelden voor de Friese boezem in
relatie tot de kansen door meer peildynamiek. Hierbij dient te worden
aangetekend dat de definitie geschikt rietland" enigszins kan verschillen
voor de verschillende diersoorten. Figuur 3 geeft de relaties tussen vergroting
van de peildynamiek en een duurzaam en gezond functionerende Friese
boezem nogmaals compact weer.

Tabel 2
Overzicht van de doelstellingen en
streefbeelden voor de Friese boezem
in relatie tot kansen door meer peildynamiek

Aspect

Kansen

Doelstelling/streefbeeld Friese
boezem

Riet
Snoek

Vergroting areaal Riet
Vergroting areaal paai- en
opgroeigebied
Vergroting areaal broedgebied
Vergroting areaal leefgebied
Vergroting lengte natuurlijk
verdedigde oevers
Verbetering van de waterkwaliteit

1.300 ha rietland
1.400-2.100 hageschikt rieten boezemland
520 ha geschikt rietland
260 - 390 ha geschikt rietland
2.550 km natuurlijk verdedigde
oevers
700 - 1.400 ha riet- en
boezemland

Grote karekiet
Otter
Oeverbescherming
Waterkwaliteit

Bron: Witteveen en Bos (1999)

3.3 Effecten van natuurlijker peilbeheer op gebruiksfuncties

In de loop van de tijd is het streefpeil op een bepaald niveau vastgesteld
(-0,52 m NAP) en zijn steeds meer boezemlanden ingepolderd. Boeren
hebben hun bedrijfsvoering ingericht op dit vaste peil, terwijl ook bij de
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bouw van bruggen, steigers, aquaducten en dergelijke rekening is gehouden
met slechts een beperkte peilfiuctuatie. Zo zijn bruggen, gegeven dat vaste
peil, niet veel hoger gebouwd dan noodzakelijk voor de scheepvaart.
Wanneer nu het peilbeheer zou worden aangepast en grotere fluctuaties
worden toegestaan, zal een aantal van deze gebruiksfuncties in het gebied
hier hinder en schade van ondervinden (figuur 3). Hieronder staat kort
beschreven wat deze effecten van een natuurlijker peilbeheer voor de
belangrijkste gebruiksfuncties naar verwachting zijn.

Figuur 3
Relaties tussen vergroting van de peildynamiek, een duurzaam en gezond functionerende Friese boezem en bestaande gebruiksfuncties
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3.3.1 Berging en transport van water

Een belangrijk bezwaar tegen hogere waterstanden in de winter is het verlies
van bergingscapaciteit van de boezem (bij gelijkblijvende kadehoogten). In
hoeverre vergroting van de peildynamiek daadwerkelijk een verlies aan
bergingscapaciteit inhoudt is afhankelijk van de vraag hoe het winterpeil
tot stand komt en wordt beheerd.
Voor een goede beheersbaarheid van meer peildynamiek lijkt de bouw van
een extra boezemgemaal gewenst. Hiermee kan tevens een stuk overcapaciteit worden gecreëerd om onder meer de gevolgen van zeespiegelstijging
op te vangen (door zeespiegelstijging ontstaan minder mogelijkheden voor
spuien, d.w.z. het onder vrij verval lozen van water). Bovendien ontstaat
door het toestaan van een hoger peil in de winter de mogelijkheid van
meegroei met de zeespiegelstijging.
Een belangrijke maatregel om de problemen met berging op te lossen is het
in gebruik nemen van inundatiepolders en/of de uitbreiding van het areaal
boezemlanden. De hiermee gecreëerde berging kan worden ingezet om
meer peildynamiek toe te staan. Deze gebieden kunnen tevens dienen voor
de ontwikkeling van natuurwaarden. De aanleg van deze gebieden zou
echter een aanvullende maatregel zijn, die in principe losstaat van de effecten
van natuurlijker peilbeheer.
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3.3.2 Landbouw
Vergroting van peildynamiek kan leiden tot schade voor de landbouw.
Hoge peilen in het voorjaar kunnen de bewerking van de landbouwgronden
belemmeren (vernattingschade), terwijl lage peilen in de zomer kunnen
leiden tot droogteschade aan gewassen. De schades zullen groter zijn naarmate een grotere peildynamiek optreedt. Overigens komen peilen lager dan
het huidige peil slechts kortstondig voor. Om aan deze schade tegemoet te
komen, zouden boeren schadeloos kunnen worden gesteld voor aantoonbare
schade. Een meer structurele oplossing, indien natuur prevaleert boven de
aanwezige landbouwbelangen, zou wellicht zijn om de landbouw in de
betreffende gebieden te extensiveren. Dergelijke maatregelen moeten
uiteraard in nauwe samenhang worden genomen met het lange termijn
landbouwbeleid in de regio.
Daarentegen geldt dat een natuurlijker peilbeheer voor de landbouw in de
voor de boezem gelegen landbouwgebieden mogelijk gunstig is door een
gelijke trend tussen ecologie en natuur. Immers, als gevolg van lagere
zomerpeilen treedt hier minder natschade op in de zomerperiode.
3.3.3 Scheepvaart
Een laag peil (meer dan 10 cm onder het huidige peil) kan problemen
opleveren voor de scheepvaart door een beperking van de vaardiepte. Om
deze te voorkomen zouden vaarwegen kunnen worden uitgebaggerd. Dit
brengt echter zeer hoge kosten met zich mee (veel werk en verontreinigde
waterbodems). Een hoog peil kan leiden tot problemen met de doorvaarhoogte van kunstwerken zoals bruggen en kabels en leidingen moeten
soms dieper worden ingegraven. Om dit te voorkomen kan bij vervanging
van oude en bij nieuw aan te leggen kunstwerken een grotere ontwerphoogte worden gehanteerd. Dit kan worden gedaan tegen niet al te hoge
kosten als het peilbeheer stapsgewijs (geleidelijk en over een langere
termijn) wordt vergroot gezien de lange levensduur van deze kunstwerken.
De schades zullen groter zijn naarmate een grotere peildynamiek optreedt
en deze sneller wordt ingevoerd.
3.3.4 Wonen
Veel huizen die de afgelopen decennia dichtbij het boezemwater zijn gebouwd,
zijn gebouwd op basis van het huidige vaste streefpeil. Dit betekent dat
deze huizen meer te maken kunnen krijgen met wateroverlast (funderingen,
kelders). De schades zullen groter zijn naarmate een grotere peildynamiek
optreedt. Bij de nieuwbouw geldt dat deze vaak toch al wel hoog genoeg is
aangelegd om geen direct gevaar te lopen. Schade wordt vooral verwacht
bij de oudere woningen die op houten palen zijn gebouwd.
3.3.5 Recreatie
Een mogelijke beperking van de vaardiepte in de zomermaanden heeft, net
als voor de beroepsvaart, ook voor de recreatie negatieve gevolgen. Ook
kan de pleziervaart last hebben van een beperkte doorvaart onder kunstwerken bij een hoog winterpeil. Echter, pleziervaart is in de wintermaanden
zeer beperkt waardoor deze negatieve effecten van minder belang zullen
zijn.
Tegenover deze negatieve effecten van een veranderd peilbeheer, staat een
mogelijke toename van de belevingswaarde van de boezem (zowel vanaf
het land als het water), bijvoorbeeld door toename van het areaal rietland.
Verder kunnen sportvissers bij een natuurlijker peilbeheer wellicht profiteren
van een grotere variatie in de visstand. De toegankelijkheid tot de waterrand
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voor vissers en de aanmeermogelijkheden voor de recreatievaart kunnen
echter weer aanzienlijk afnemen als gevolg van meer riet langs de oever.
3.3.6 Oeverbeheer
Zoals al is genoemd, zullen de kosten voor oeverbeheer naar verwachting
omlaag gaan, omdat een natuurlijker peilbeheer meer mogelijkheden biedt
voor rietoevers, die bescherming bieden tegen afslag.
In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe de sociaal-economische
waarde van natuurlijker peilbeheer nader is gespecificeerd en gekwantificeerd.
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4 Aanpak onderzoek

In dit hoofdstuk wordt eerst in 4.1 ingegaan op de theoretische achtergrond
van economische natuur- en milieuwaardering, gevolgd in 4.2 door een
bespreking van de belevingswaardenmethode van de Bouwdienst van
Rijkswaterstaat. In 4.3 wordt tenslotte de opzet van de enquête nader
besproken.

4.1 Theoretische achtergrond economische natuur- en milieuwaardering
Kwantificering van de sociaal-economische waarde van natuurlijker peilbeheer is gebeurd door middel van de reiskostenmethode en de contingent
waardering methode 7 . De reiskostenmethode baseert de waardering van
natuur en milieu in een natuur- of recreatiegebied op de reiskosten (inclusief
reistijd) die mensen moeten maken om het gebied te bezoeken. Meestal
gebeurt dit op basis van een enquête waarin bezoekers van een bepaald
gebied wordt gevraagd naar hun reisgedrag en gemaakte kosten. De kosten
die bezoekers bereid zijn te betalen voor een bezoek aan het gebied worden
geschat. Op grond daarvan wordt de economische waarde van het gebied
afgeleid. Ook de contingent waardering methode is een zogenaamde
survey methode. Bij deze methode wordt individuen middels enquête- en
interviewtechnieken gevraagd naar hun kennis, ervaring, percepties, beleving
en voorkeuren ten aanzien van voorgestelde veranderingen in het natuurlijk
leefmilieu. Tevens wordt mensen gevraagd naar hun betalingsbereidheid
voor deze veranderingen middels marktsimulatie om te kijken of ze hun
uitgesproken voorkeuren voor voorgestelde veranderingen ook financieel
willen steunen.
De betalingsbereidheid van mensen voor producten, goederen en diensten
wordt in de economische welvaartstheorie gebruikt als indicator voor de
waarde die mensen hechten aan zaken 8 . Economische waarde wordt met
andere woorden uitgedrukt als de mate waarin mensen schaarse alternatief
aanwendbare middelen zoals geld of tijd willen inzetten om iets te verkrijgen
of te behouden. Waarde ontstaat in die zin alleen door de interactie tussen
een subject (mens) en een object en wordt daarom niet als een intrinsieke
kwaliteit van iets beschouwd (Pearce en Turner, 1990).

Noot
7 Beide betreffen economische waarderingsmethoden met een lange historie, die teruggaat
naar de jaren 1940. Belangrijke handboeken die sindsdien zijn verschenen over beide methoden
zijn voor de reiskostenmethode bijvoorbeeld Freeman (1979), Bockstael et aL (1991), Freeman
(1993), Ward en Beal (2000), en voor de contingent waardering methode bijvoorbeeld Mitchell
en Carson (1989), Arrow etal. (1993), Bateman en Willis (1999) en Bateman eta/. (2002).
8 Afhankelijk van de specifieke omstandigheden (uitgangssituatie), kunnen mensen in plaats
van naar hun betalingsbereidheid (WTP) ook worden gevraagd naar hun bereidheid om
compensatie te accepteren voor een welvaartsverlies (WTA). In principe worden in de economische
welvaartstheorie vier verschillende welvaartsmaten onderscheiden (Bateman en Turner, 1993):
(i) de betalingsbereidheid van mensen om een welvaartsverbetering tot stand te brengen (ook
wel compensating surplus (CS1) genoemd), (ii) de betalingsbereidheid van mensen om een
welvaartsverlies te voorkomen (ook wel equivalent surplus (ES.) genoemd), (iii) de bereidheid
van mensen om een welvaartsverlies te accepteren (ook wel compensating surplus (CSWTA)
genoemd), en (iv) de bereidheid van mensen om een welvaartsverbetering te laten schieten
(ook weI equivalent surplus (ESW-rA) genoemd).
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Gelet op de vele zaken waaraan mensen waarden kunnen toekennen, is
schaarste een beperkende factor die hen dwingt keuzes te maken. Niet alles
wat mensen belangrijk vinden is in gelijke mate te verkrijgen of te behouden.
De waarde die mensen hechten aan dingen wordt in het algemeen afgeleid
uit het keuzegedrag van mensen in economische markten. De bereidheid
van mensen om bepaalde prijzen te betalen wordt gebruikt als een indicator
van de voorkeuren of preferenties van mensen en dus de waarde die deze
mensen hechten aan wat ze kopen.
De economische waarde theorie verschilt niet veel van de andere sociale
wetenschappen als het gaat om het afleiden van waarden uit geobserveerd
gedrag. Ook in de sociologie, psychologie of culturele antropologie wordt
uitgegaan van een positieve relatie tussen geobserveerd gedrag of verbale
response en de waarde van iets. Echter, waarde wordt in de andere sociale
wetenschappen vooral opgevat als de inhoudelijke typering van de reden
waarom iets belangrijk wordt gevonden. Waarden kunnen in het algemeen
gedefinieerd worden als min of meer bewuste abstracte individuele of
collectieve voorstellingen omtrent hetgeen mensen als goed en juist en
daarom ook als nastrevenswaardig beschouwen. Waarden zijn voorstellingen
zoals wij die bijvoorbeeld aanduiden met termen zoals trouw, moed, nut,
schoonheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid (de Boer en Hisschemöller, 1998).
Waargenomen gedrag van mensen wordt in de economische theorie als de
meest betrouwbare indicator van waarde gezien. Echter, in gevallen of
omstandigheden waar geen markt voorhanden is, zoals voor veel milieu en
natuurgoederen en -diensten het geval is, kan dus ook niet de waarde van
die goederen en diensten uit het koopgedrag van mensen in de markt
worden afgeleid. In de milieu-economie zijn voor die gevallen of omstandigheden methoden ontwikkeld die proberen hieraan tegemoet te komen. De
reiskosten- en contingent waardering methode zijn twee van deze methoden.
Voor een overzicht van de verschillende waarderingsmethoden, zie onder
meerde Boer etal. (1997).
Het economische waarde concept is door milieu-economen onderverdeeld
in een aantal categorieën, die feitelijk de verschillende motieven weergeven
die mensen erop na kunnen houden om iets te waarderen (figuur 4). In de
eerste plaats wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikswaarden ('use
value') en niet-gebruikswaarden ('non-use value'). Gebruikswaarden verwijzen
naar actueel of toekomstig gebruik van milieu, terwijl niet-gebruikswaarden
geen gebruik impliceren (Pearce en Turner, 1990).
Gebruikswaarden kunnen weer worden onderverdeeld naar directe en
indirecte gebruikswaarden. Een voorbeeld van direct gebruik (van het
milieu) is het drinken van water of het eten van vis. Een voorbeeld van
indirect gebruik is het irrigeren van landbouwgrond voor voedselproductie.
Direct gebruik kan tenslotte nog worden onderverdeeld in consumptief en
niet-consumptief gebruik. Drinken van water is een voorbeeld van het
eerste, terwijl het recreëren in, op of aan water een voorbeeld is van nietconsumptief gebruik.
Niet-gebruikswaarden worden in het algemeen onderverdeeld in een
bestaanswaarde ('existence value'), een legaat waarde ('bequest value') en
een filantropische waarde ('philantrophic value'). Bestaanswaarden worden
door mensen toegekend aan milieu en natuur, omdat men vindt dat planten
en dieren ook een bestaansrecht hebben. Deze waarde wordt ook wel vaak
aangeduid als intrinsieke waarde' en heeft tot veel discussie geleid tussen
economen onderling en economen en andere wetenschappers (Brouwer et al.,
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2003). Zoals gezegd wordt waarde in de neoklassieke economie echter niet
als een intrinsieke kwaliteit van iets beschouwd. De niet-gebruikswaarde is
dus ook niet gelijk aan de intrinsieke waarde van ecosystemen en hun
totale economische waarde niet gelijk aan de totale systeem waarde.
Legaat waarde wordt toegekend, omdat mensen het belangrijk vinden dat
we een gezond milieu en natuur overlaten aan toekomstige generaties,
zonder dat er sprake is van gebruik hier en nu. Filantropische waarden
komen voort uit altruïsme. Het wordt belangrijk gevonden dat ook andere
mensen van een stukje natuur kunnen genieten. Een laatste belangrijke
economische waarde categorie is de optie waarde ('option value'). Deze
waarde verwijst naar de mogelijkheid om toekomstig gebruik open te
houden voor zich zelf, zonder dat er op dit moment sprake is van gebruik.

Figuur 4
Onderverdeling van economische
waarden
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Bron: Turnereta/. (2001)
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De contingent waardering methode is de enige economische waarderingsmethode, die in de praktijk zowel gebruiks- als niet-gebruikswaarden kan
schatten. Andere methoden, inclusief de reiskostenmethode, schatten
alleen de gebruikswaarde van milieu en natuur.

4.2 Belevingswaardenonderzoek
Sinds 1994 wordt bij de Bouwdienst van Rijkswaterstaat gewerkt aan de
ontwikkeling van een methode voor sociale aspecten onderzoek, het
zogenaamde belevingswaardenonderzoek. Sociale aspecten onderzoek is
onderzoek naar sociale aspecten waarvoor door geplande ruimtelijke en/of
infrastructurele maatregelen veranderingen te verwachten zijn voor
mensen. Sociale aspecten onderzoek kan geclassificeerd worden als ex ante
evaluatieonderzoek. Ex ante evaluatieonderzoek bestaat uit het vooraf
verzamelen en analyseren van gegevens om tot een oordeel over een
toekomstig plan of beleid te komen. De methode voor het sociale aspecten
onderzoek van de Bouwdienst is ontwikkeld in het kader van planvormingprojecten. De ontwikkeling van de methode belevingswaardenonderzoek
was een reactie op de methode "Op en in de weg' (1989).
De methode 'Op en in de weg" is in opdracht van de Dienst Weg en
Waterbouw (DWW) van Rijkswaterstaat ontwikkeld bij de Technische
Universiteit Delft. De methode is gebaseerd op de Handleiding Projectnota's
van Rijkswaterstaat, welke in 1989 is aangevuld met een hoofdstuk
'sociale aspecten". Het uitgangspunt bij deze methode is de tastbare
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fysieke situatie, de doelstelling is het schatten van sociale aspecten door
veranderingen van de tastbare fysieke situatie.
Bij de ontwikkeling van het belevingswaardenonderzoek bij de Bouwdienst
is gebruik gemaakt van uitgangspunten van het belevingsonderzoek door
Coeterier (1987). De methode van Coeterier is ontwikkeld bij Alterra
(onderdeel is van de Universiteit Wageningen). Het is een methode die
belevingsaspecten onderzoekt aan de hand van acht basiskwaliteiten. De
basiskwaliteiten bepalen samen het kader of de identiteit van het gebied.
Aan de gebruikers van de te onderzoeken omgeving wordt gevraagd welke
basiskwaliteiten kunnen worden toegeschreven aan de betreffende omgeving.
Belevingswaardenonderzoek is daarnaast gebaseerd op methoden en
technieken van fenomenologisch onderzoek. De fenomenologie is een
filosofische stroming binnen de sociale wetenschappen. Het is een reactie
op de natuu rwetenschappelijke aanpak in veel sociaal-wetenschappelijk
onderzoek waarbij de sociale realiteit wordt gereduceerd tot meetbare
variabelen. Fenomenologen zijn van mening dat sociale fenomenen in hun
context moeten worden onderzocht en spreken hierbij van verstehen.
Fenomenologische onderzoeksmethoden laten de belevingswereld van
onderzochte personen zoveel mogelijk voor zichzelf spreken en proberen
deze in zijn totaliteit te beschouwen. Belevingswaardenonderzoek richt zich
op het zo goed mogelijk begrijpen wat mensen belangrijk vinden in hun
leefomgeving en waarom ze dit belangrijk vinden.
Een belevingswaardenonderzoek bestaat uit een viertal fasen, waarbij de
ene fase de basis vormt voor de volgende fase. De verschillende fasen
bouwen op elkaar voort op basis van voortschrijdend inzicht. Het gaat om
de volgende fasen:

Omgevingsanalyse: gericht op het in kaart brengen van de functies van
het gebied, mogelijk betrokken actoren en het kort inventariseren van
belangen en meningen.
Verkennend belevingswaardenonderzoek: gericht op het beschrijven
van de beleving van de huidige situatie, het verzamelen van meningen
over veranderingen in de huidige situatie, het opstellen van een voorlopig overzicht van belevingswaarden op basis waarvan veranderingen
beoordeeld zullen worden en aandachtspunten voor het ontwerpproces.
Toetsend belevingswaardenonderzoek: gericht op toetsing van het
overzicht met belevingswaarden, beleving van deze waarden in de
huidige situatie en de onderlinge belangrijkheid van de waarden.
Effectbepaling en vergelijking van planalternatieven: per belevingswaarde wordt een beoordelingscriterium vastgesteld op basis van de
resultaten uit het verkennend belevingswaardenonderzoek. Vervolgens
worden de effecten van planalternatieven op de diverse beoordelingscriteria vastgesteld en worden de planalternatieven per beoordelingscriterium vergeleken.
Hieronder wordt kort de gehanteerde werkwijze voor dit specifieke onderzoek
beschreven.

Omgevingsanalyse
In het kader van dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn
interviews gehouden met vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties. Er zijn in totaal 10 diepte interviews gehouden. De interviews
hebben ongeveer 1 uur geduurd. Vertegenwoordigers van de volgende
belangenorganisaties zijn geïnterviewd (zie bijlage):
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-

natuurbelangen (1);
provinciale recreatieve belangen (1);
gemeentelijke recreatieve belangen (1);
visserijbelangen (2);
landbouwbelangen (1);
bestuurlijke waterschapsbelangen (1);
waterschapsbelangen, projectbureau oevers en kaden (1);
waterschapsbelangen afdeling inrichting/beheer/onderhoud (1);
scheepvaartbelangen (1).

De volgende aandachtspunten zijn besproken:
- huidige gebruikswaarde en belevingswaarde;
- belangrijkste veranderingen in de afgelopen 10 jaar;
- perceptie van eventuele problemen (en oorzaken) t.a.v. het huidige
waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteit;
- perceptie van mogelijke oplossingen.
Het doel van de diepte interviews is om inzicht te krijgen in de belangen
van de verschillende belangenorganisaties en hun reacties op natuurlijker
peilbeheer. Daarnaast wordt er inzicht verkregen in de belangrijkste
gebruiks- en belevingswaarden van het gebied. Gebruikswaarden zijn de
mogelijkheden die de Friese Boezem biedt voor verschillende vormen van
gebruik zoals recreatie, wonen en werken. Belevingswaarden zijn omgevingskenmerken die burgers relevant vinden en die bepalend zijn voor hun
definitie van ruimtelijke kwaliteit.

Verkenn end belevingswaardenonderzoek
Het verkennend onderzoek dient te resulteren in een voorlopig overzicht
van betevingswaarden en inzicht in de beleving van de huidige situatie.
Hiertoe zijn interviews gehouden met gebiedsgebruikers. Er zijn 9 interviews
gehouden aan de hand van een semi-gestructureerd interviewprotocol, net
zoals bij omgevingsanalyse het geval was. De volgende gebiedsgebruikers
zijn benaderd:
-

bewoners (2);
recreanten met boot (2);
campinggast(1);
fietsers (2);
vissers (1);
zwemmers(1).

In het interviewprotocol zijn de aandachtspunten voor het gedeelte voor
het belevingswaardenonderzoek en voor de contingent waardering studie in
elkaar geschoven met het oog op een natuurlijk verloop van de interviews.
De volgende aandachtspunten zijn besproken:
- relatie met de omgeving en beleving van de huidige situatie;
- reactie op ontwikkelingen en veranderingen in de omgeving;
- bekendheid met en oordeel over natuurlijker peilbeheer in de Friese
boezem;
- reactie op oplossingsrichtingen.

Toetsend be/evingswaardenonderzoek
Op basis van de resultaten uit de interviews met vertegenwoordigers van
belangenorganisaties en gebiedsgebruikers zijn enquêtevragen opgesteld ten
behoeve van het belevingswaardenonderzoek. Het gaat om vragen zoals:
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- Wat is de belangrijkste activiteit die u in het algemeen in het Friese
merengebied verricht?
- Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 zeer onplezierig is
en 10 zeer plezierig, aangeven hoe plezierig u uw verblijf in het Friese
merengebied ervaart?
- Wat trekt u het meest aan in het Friese merengebied?
- Wat trekt u het minst aan in het Friese merengebied?
- Ik noem u zo een aantal kenmerken van het Friese merengebied. Zou u
zo spontaan en snel mogelijk voor uzelf per kenmerk kunnen aangeven
hoe belangrijk het kenmerk voor u is bij de beleving van deze omgeving?
Deze enquêtevragen zijn tezamen met de enquêtevragen voor de reiskosten
en contingent waardering studie verwerkt in één enkele enquête, die is
afgenomen onder een steekproef van gebiedsgebruikers (zie paragraaf 4.3).
Gebleken is dat de vraag voor het gedeelte van het belevingswaardenonderzoek over omgevingskenmerken (Zou u zo spontaan en snel mogelijk
voor uzelf per kenmerk kunnen aangeven hoe belangrijk het kenmerk voor
u is bij de beleving van deze omgeving) problemen opleverde. Men ging
het betreffende kenmerk beoordelen in plaats van het belang ervan aan te
geven. De enquêteurs hebben de respondenten hier vaak extra uitleg over
moeten geven.

Effectbepaling en vergelijking van planalternatieven
De effectbepaling en vergelijking van planalternatieven is een onderdeel van
de analyse van de resultaten. Analyse van de uitkomsten heeft geresulteerd
in een overzicht van de belangrijkste belevingswaarden van het gebied, het
relatieve belang van deze belevingswaarden en een set beoordelingscriteria
per belevingswaarde. De belevingswaarden en de beoordelingscriteria
zijn afgeleid uit de interviews met gebiedsgebruikers. Op basis van de
beoordelingscriteria is een beoordelingskader opgesteld waarmee in kaart is
gebracht wat de verwachte effecten zijn van een natuurlijker waterpeil op
de beleving van de Friese boezem. De effecten van natuurlijker waterpeil
zijn bepaald op basis van literatuurstudie en de diepte interviews met
vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties.

4.3 Enquête en steekproef
Zoals gezegd is voor de sociaal-economische waardering van natuurlijker
peilbeheer in het Friese merengebied gebruik gemaakt van een survey
methode. Surveys kunnen op verschillende manieren worden afgenomen.
Mensen kunnen bijvoorbeeld mondeling face-to-face of telefonisch
worden geïnterviewd, of de enquête kan naar mensen worden opgestuurd.
In het onderliggende onderzoek naar de beleving en waardering van
natuurlijker peilbeheer in de Friese boezem is gekozen voor face-to-face
interviews. In totaal zijn 500 interviews afgenomen gedurende de laatste
helft van augustus 2002 (1 5-08-02 t/m 27-08-02) met bewoners en
bezoekers op drie verschillende locaties in het Friese merengebied
(Eernewoude, De Potten bij Sneek en Galamadammen) 9 . Op ieder van deze
drie locaties is geïnterviewd in jachthavens, op campings, bungalowparken
en zwemstranden.

Noot

9 In de periode 15-19 augustus zijn 283 interviews afgenomen en in de periode 24-27
augustus 217 interviews.

De sociaal-economische waarde van natuurlijker
peilbeheer in het Friese merengebied

28

Voorafgaand aan deze interviews zijn eerst een tiental diepte-interviews
afgenomen met vertegenwoordigers van belangengroeperingen in de regio,
zoals scheepvaart, Visserij en recreatie (zie 4.2). De informatie uit deze
interviews is gebruikt in het belevingswaardenonderzoek, maar ook voor
het opstellen van de (CVM) enquête 10 . Wetterskip Fryslân heeft informatie
aangeleverd over de huidige aquatische en ecologische toestand in de Friese
boezem en de mogelijke opties voor toekomstig peilbeheer (Hydrologic,
2002).
De vragen in de CVM enquête zijn voor een deel gebaseerd op eerder
gebruikte vragen in soortgelijke enquêtes (Brouwer en Slangen, 1998;
Ruijgrok en Vlaanderen, 2001; van der Veeren, 2002; Brouwer et al., 2002).
Vervolgens is de enquête door twee ervaren interviewers van het bureau
IVAM onafhankelijk van elkaar getest middels 15 face-to-face interviews
met willekeurige voorbijgangers op drie verschillende locaties in het Friese
merengebied. De enquête is tevens voor advies en commentaar voorgelegd
aan twee deskundigen op het gebied van sociologie en psychologie. Op
basis van de bevindingen uit de pre-test is de enquête nog weer enigszins
aangepast.
Het format van de enquête komt overeen met aanbevelingen in de literatuur
(zie bijvoorbeeld Dillman's (1978) total design method'). De interviewers
zijn gedurende een halve dag geïnstrueerd over wat het doel van de
enquête is en de betekenis van de afzonderlijke vragen. Op de voorkant
van de enquête staan enkele korte instructies en aanwijzingen voor de
interviewers voor het benaderen van respondenten, inclusief het doel van
de enquête, hoe lang het interview ongeveer duurt (15 minuten) en dat
alle antwoorden strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.
De enquête bestaat in totaal uit 50 vragen. Iets meer dan de helft (56%)
van deze vragen betreffen gesloten multiple choice vragen. De eerste
dertien vragen betreffen vragen over het reisgedrag van respondenten om
van hun huisadres naar het Friese merengebied te komen en hun reisgedrag
in het gebied zelf. De volgende twaalf vragen gaan over de beleving van
respondenten van het Friese merengebied, wat ze er doen (belangrijkste
activiteiten) en hoe leuk ze het er vinden (waardering in het algemeen en
wat ze het meeste en minste aantrekt in het gebied).
Vervolgens vindt de introductie plaats van het milieugoed door de
respondenten zelf een heel kort stukje informatie te laten lezen of ze voor
te lezen over het feit dat het streefpeil in het Friese merengebied al meer
dan 30 jaar op één vast streefpeil wordt gehouden (zie box hieronder).

In het Frirse merengebeci wordt hel walerpeil al meer dan 30 Jaar op

cOn vast strr efpeil gehouden. Dit hoeft een gunstige uitwerking gehad
op recreatfe, landbouw, wonen en scheepvaart in het gebied. Een vast
waterpeil is echter sl.chl voor de natuur. Zo is de hoeveelheid net in
het Ertese merengcbied de afgelopen jaren steeds kleiner geworden en
zijn er tegenwoordig minder planten- en diersoorten in het gebied te
vinden.

Noot

10 Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat voor het belevingswaardeonderzoek de
enquête is gebruikt om de informatie uit de diepte-interviews te toetsen onder een grote groep
respondenten.
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Respondenten wordt eerst gevraagd of ze hierover wel eens eerder hebben
gehoord en vervolgens worden fotosets getoond van twee mogelijke situaties
(situatie A en situatie B) die zich de komende 10 jaar kunnen voordoen in
het gebied (figuur 5).
De eerste fotoset (situatie A) geeft feitelijk continuatie van de huidige situatie
weer (vast streef peil), terwijl de tweede fotoset de verwachte toekomstige
situatie weergeeft bij een variabel en natuurlijker peilbeheer. Onder iedere
fotoset wordt kort aan de hand van een vijftal bullet points de situatie
geschetst. Het eerste bullet point verwoordt het verwachte effect op de
verschillende huidige gebruiksfuncties, het tweede bullet point schetst de
situatie van het areaal riet in het gebied, het derde bullet point kenmerkt
de waterkwaliteit en de laatste twee bullet points geven de situatie weer
voor de in paragraaf 3.2 genoemde indicatorsoorten.
Nadat respondenten de fotosets hebben bekeken en de tekst eronder
hebben gelezen wordt ze gevraagd naar welke situatie hun voorkeur
uitgaat en waarom. Daarna wordt wederom een kort stukje informatie
voorgelezen (of ze mogen het zelf lezen als ze dat liever willen) (zie box
hieronder). Respondenten worden geïnformeerd over het feit dat met het
bereiken van beide situaties kosten zijn gemoeid en er wordt kort uitgelegd
waarom.

Met het bereiken van beide situaties zljO kosten gemoeid, omdat ext

maatregelen moeten worden getroffen.
Vaor Situatie A geldt dat als gevolg van veranderende weersomstand;

heden steeds vaker water het gebied moet worden in en uitgepompt
om een vast waterpeil te kunnen handhaven
Voor Situatie B geldt dat schade aan landbouw en woningen als
gevolg van schommelingen iii het wrterperl moet worden vergoed en
er steeds vaker rnöet worden gebaggerd om vaarroutes voor reaeatie
en scheepvaart open te houden.

Na het lezen van deze informatie wordt respondenten gevraagd wie er
volgens hen zou moeten betalen voor het bereiken van de gewenste situatie.
Vervolgens wordt de respondent gevraagd of zijn of haar huishouden
bereid zou zijn ieder jaar extra belastingen te betalen om over 10 jaar de
gewenste situatie te bereiken en, in een open vraag, wat het allerhoogste
bedrag is dat zijn of haar huishouden jaarlijks bereid is aan extra belastingen
te betalen. Zowel respondenten die wel bereid zijn extra belastingen te
betalen als respondenten die dat niet zijn wordt gevraagd waarom.
Respondenten die aangeven geen extra belasting te willen betalen wordt
gevraagd of ze eventueel wel op een andere wijze zouden willen betalen
en hoe dan wel. Respondenten die aangeven op een andere wijze te willen
betalen wordt gevraagd hoeveel ze dan maximaal zouden willen betalen
om over 10 jaar de door hen gewenste situatie te bereiken.
De vragenreeks over betalingsbereidheid wordt afgesloten met twee vragen
over hoe moeilijk men het vindt om het allerhoogste geldbedrag te noemen
om de gewenste situatie te bereiken en in hoeverre de verstrekte informatie
in de enquête voldoende is om antwoord te kunnen geven op de vraag of
men bereid is mee te betalen voor het bereiken van de gewenste situatie.
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De enquête eindigt tenslotte met 11 korte vragen over respondenten hun
leeftijd, gezin- en werksituatie. Deze gegevens zijn in de analyse gebruikt om
de resultaten te kunnen relateren aan demografische en sociaal-economische
kenmerken van respondenten.

Figuur 5
Fotosets gebruikt in de enquête

Situatie A: vast waterpeil

•
•
•
•
•

Recreatie, landbouw, scheepvaart en woningen ondervinden geen invloed van schommelingen in waterpeil
Hoeveelheid riet neemt niet toe en bevindt zich voornamelijk op het land
Waterkwaliteit voldoet niet aan de bestaande ecologische normen
Moerasvogels zoals de karekiet en vissoorten zoals de snoek verdwijnen uit het gebied
Bestaande plannen om de otter opnieuw uit te zetten lopen op niets uit

Situatie B: natuurlijk waterpeil

•
•
•
•
•

Kans op wateroverlast landbouw en woningen neemt toe, mogelijkheden recreatie en scheepvaart nemen af
Hoeveel riet in water neemt toe
Waterkwaliteit voldoet aan de bestaande ecologische normen
Situatie voor moerasvogels zoals de karekiet en vissoorten zoals de snoek verbetert
Otter keert terug
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5 Response en algemene profielschets respondenten

De response was hoog, namelijk 75%. Ongeveer drie van de vier willekeurige
voorbijgangers die werden gevraagd waren bereid mee te werken aan een
interview. In en rondom Eernewoude zijn 33% van alle interviews afgenomen,
in en rondom De Potten bij Sneek iets meer dan 39% en rondom Galamadammen 27%. Het weer gedurende de interviewperiode was merendeels
goed. In 92% van de gevallen was het droog en gedurende 77% van alle
interviews zonnig.
De grootste groep respondenten is afkomstig uit Friesland (34%), gevolgd
door Zuid-Holland (16%), Gelderland (14%), Utrecht (11%) en NoordHolland (9%) (tabel 3). Vier procent van de respondenten is afkomstig uit
Noord-Brabant, 4% uit Drenthe, 3% uit Groningen en 3% uit Overijssel,
1 % uit Flevoland en 1 % uit Limburg. Slechts één respondent is afkomstig
uit Zeeland.

Tb13

Provincie

Percentage respondenten afkomstig
uit betreffende provincie

Herkomst respondenten
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

34
3
4
3
14
11
1
9
16
0
4
1

Totaal

100

In ongeveer een kwart van de gevallen is een (echt)paar geïnterviewd waarbij
zowel man als vrouw antwoord gaf op de vragen. Van de respondenten was
het merendeel (45%) man en ongeveer 30% vrouw.
Alleen voorbijgangers van 16 jaar en ouder zijn geïnterviewd. De gemiddelde
leeftijd van de respondent is tamelijk hoog, namelijk 49 jaar. De jongste is
16 jaar (n=2) en de oudste 92 jaar (n=1). De verdeling van respondenten
over verschillende leeftijdsgroepen wordt weergegeven in figuur 6. Bijna de
helft van alle respondenten valt in de leeftijdscategorie 31-50 jaar, 36% is
tussen de 50 en 70 jaar oud, 8% jonger dan 21 en 7% ouder dan 70.
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Figuur 6
Aantal respondenten per leeftijdscategorie

Ongeveer 8% van de respondenten komt uit een één persoons huishouden
(tabel 4). Dat is lager dan gemiddeld voor heel Nederland, waar 34% van
de huishoudens uit één persoon bestaat (CBS, 2002). Echter, er moet hier
rekening worden gehouden met het feit dat de steekproef gezien de herkomst
van respondenten niet representatief is voor heel Nederland en er regionale
verschillen bestaan voor wat betreft de samenstelling van huishoudens.
Veertig procent komt uit een tweepersoons huishouden. Voor de hele
Nederlandse bevolking is dit percentage 33%. Ongeveer een kwart (24%)
van de respondenten komt uit een vierpersoons huishouden, en ook dit is
weer iets hoger dan de 14% voor de hele Nederlandse bevolking. Van de
respondenten die uit een meerpersoons gezinshuishouden komen, heeft 51 %
kinderen jonger dan 18 jaar. Een kwart van deze huishoudens heeft één
kind onder de 18 jaar, bijna de helft (49%) twee kinderen en 19% drie
kinderen. De gemiddelde omvang van het huishouden van de respondenten
is 3,0 personen. Dit is hoger dan het gemiddelde van 2,3 voor heel Nederland
(CBS, 2002).

Tabel 4
Omvang huishouden respondenten

Omvang huishouden

Percentage respondenten afkomstig
uit betreffende huishoudomvang

Eénpersoons
Tweepersoons
Driepersoons
Vierpersoons
Vijfpersoons
Zes of meer personen

7,7
39,9
12,1
23,6
12,5
4,2

Totaal

100

De verdeling van respondenten over het hoogst voltooide onderwijs wordt
weergegeven in figuur 7. Iets meer dan de helft van de respondenten
(57%) heeft een middelbare of hogere beroepsopleiding voltooid. Acht
procent heeft hoger algemeen en voorbereidend onderwijs gehad en tien
procent heeft een opleiding voltooid aan de universiteit. Twintig procent
heeft een lagere beroepsopleiding of middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs voltooid. Vier procent heeft alleen basisonderwijs gehad.
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Figuur 7
Aantal respondenten per hoogst
voltooide opleiding
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Tweederde van de geïnterviewde respondenten heeft een betaalde baan.
Veertig procent heeft een full time baan en 17% een part-time baan.
Drieëntwintig procent is gepensioneerd of met de VUT. Vijf procent van de
respondenten bestaat uit huisvrouwen. Eén procent is werkzoekend of
werkloos en 2% is student of scholier.
Gemiddeld verdient een huishouden waaruit een respondent komt tussen
de 1.820 en 2.045 euro netto per maand. Het gemiddelde in dit interval
vermenigvuldigd met 12 levert een gemiddeld besteedbaar inkomen op
van iets meer dan 23.000 euro per jaar. Dit komt dicht in de buurt van het
gemiddelde besteedbaar inkomen van alle huishoudens in Nederland van
24.000 euro per jaar (CBS, 2002).

Figuur 8
Aantal respondenten per inkomensgroep
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Het gemiddelde besteedbare inkomen in éénpersoons huishoudens (€15.000)
is precies gelijk aan het gemiddelde in heel Nederland (CBS, 2002). Het
gemiddelde besteedbare inkomen in een meerpersoons huishoudens met
kinderen in de steekproef is €5.000 lager dan het gemiddelde in heel
Nederland (€31 .000) 11
.

Een relatief groot aandeel van de respondenten (bijna 18%) valt in de
hoogste inkomensgroep die meer dan 3.180 euro netto per maand verdient.
Dertien procent valt in de eerste drie inkomensgroepen en verdienen
minder dan 1.140 euro netto per maand. Tweeëntwintig procent van alle
respondenten heeft de vraag in welke inkomensgroep het maandelijkse
netto inkomen valt niet beantwoord.
Meer dan de helft van de respondenten (58%) is lid of donateur van een
natuur- of milieubeschermingsorganisatie. Tenslotte blijken ondervraagden
zonder kinderen meer naar Eernewoude dan naar Sneek/de Potten en
Galamadammen te gaan. Dit geldt ook voor oudere respondenten die
gepensioneerd of met de VUT zijn. Respondenten die in Friesland zelf
wonen gaan minder naar de Galamadam men dan respondenten uit andere
provincies.

Noot

11 Het gemiddelde besteedbare inkomen van meerpersoonshuishoudens zonder kinderen in
de steekproef is iets lager, namelijk €23000. Voor heel Nederland is het gemiddelde besteedbare inkomen voor meerpersoonshuishoudens met en zonder kinderen vrijwel gelijk.
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6 Resultaten belevingswaardenonderzoek

6.1 Omgevingsanalyse

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe vertegenwoordigers van
verschillende belangenorganisaties tegen huidig waterbeheer en natuurlijker
peilbeheer aankijken. De diepte-interviews hebben hieraan ten grondslag
gelegen.
6.1.1 Beroepsscheepvaart

De Provincie is de beheerder van het vaarwater. Provincie en gemeenten
voeren baggerwerkzaamheden uit in de beroepsvaarwegen. De beroepsscheepvaart groeit en de schepen worden steeds groter. Bij natuurlijker peilbeheer is in de zomermaanden minder water in het waternetwerk aanwezig
en kan het voorkomen dat scheepvaart nog maar beperkt mogelijk is. Doordat er in de zomermaanden minder water in het waternetwerk aanwezig is
dan in de wintermaanden ontstaan er hoogteverschillen binnen de boezem.
Dit heeft als nadeel dat gebieden niet meer in contact met elkaar staan en
er met sluizen gewerkt moet worden. Meer sluizen kunnen leiden tot meer
en langere wachttijden.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde

De economische gebruikswaarde van de waterwegen is overgenomen door
autowegen. Hierbij gaat het voornamelijk om de aanvoer van materialen
en de afvoer van melk. Hierdoor is de economische afhankelijkheid van de
waterwegen afgenomen. De beroepsvaart heeft te maken met afgeleide
effecten. Voor de beroepsvaart is de beleving minimaal. Het gaat erom zo
snel mogelijk van A naar B te komen. De confrontatie met de pleziervaart
wordt als gezellig ervaren, maar de confrontatie is ook constant een punt
van aandacht. Alertheid is nodig.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruimteli/ke kwaliteit

Iedereen heeft baat bij een vast waterpeil. Iedereen houdt er rekening mee.
Het wordt een probleem wanneer het waterpeil gaat afwijken. De bruggen
moeten in dat geval verhoogd worden of de vaarroutes verdiept worden.
Opdrachten van scheepswerven in Friesland zijn afhankelijk van het water peil. Wanneer het waterpeil iets afwijkt, ondervindt het transport van half
afgebouwde scheepscasco's een probleem. Er worden geen problemen
ervaren ten aanzien van het huidige waterpeilbeheer.
Perceptie van mogeli/ke oplossingen

Het waterpeil moet gehandhaafd blijven door het bouwen van een nieuw
gemaal en verhoging van de spuicapaciteit. Het invoeren van natuurlijker
peilbeheer zou betekenen dat er meer gebaggerd moet worden. Hierdoor
kan de deklaag op kabels en leidingen te gering worden. De deklaag is nu
1,5 m en daar kan niet veel meer vanaf. Vaardieptes en brughoogtes
worden geclaimd door de beroepsscheepvaart. De beroepsscheepvaart gaat
waarschijnlijk schade claimen bij veranderingen in het peilbeheer. De beroepsscheepvaart kan 4% minder laden. Voor de beroepsscheepvaart komen er
ondieptes in de vaargeul bij. Het invoeren van een sterk fluctuerend waterpeil
is niet bespreekbaar. Oevers, steigers en jachthavenvoorzieningen zouden
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aangepast moeten worden. In de toekomst zou het waterpeil kunnen
fluctueren in gebieden waar minder scheepvaart is.
6.1.2 Recreatie

Marrekrite is de overkoepelende belangenorganisatie voor de waterrecreatie.
Het wordt georganiseerd vanuit de gemeenten. De provincie, gemeenten
en de belangenorganisaties voor de waterrecreatie zijn verantwoordelijk
voor het aanleggen van voorzieningen voor de recreatievaart en het
uitvoeren van baggerwerkzaam heden in de recreatievaarwegen. Daarnaast
leggen ze wegen, fietspaden en wandelpaden aan op de boezemkaden.
Friesland is een belangrijk gebied voor de pleziervaart. De provincie voert
ieder jaar tellingen uit bij sluizen met betrekking tot het aantal passerende
pleziervaartboten. Recreatie vindt voornamelijk in de zomermaanden
plaats. Voor zwemmers is de kwaliteit van het zwemwater van groot
belang en dan gaat het met name om schoon en helder water. Als door
algengroei het doorzicht verandert, heeft dit gevolgen voor de belevingswaarde van zwemmers. De aanwezigheid van meer waterplanten zorgt
voor een verbetering van de waterkwaliteit, maar ook voor problemen met
de schroeven van motorboten.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde
Er komt steeds meer een combinatie van water- en landrecreatie. Door het
vaste waterpeil kunnen recreanten overal met de boot aanleggen. Ze gaan
's avonds slapen in de natuur en worden 's ochtends wakker in de natuur.
Het water hoort bij het gebied en daarom moet je het kunnen zien. Vanaf
de fiets of te voet moet het water goed te zien zijn. De wateroppervlakte is
groot. Zodra de waterstanden lager worden, wordt het wateroppervlakte
kleiner en is het minder plezierig varen in de zomer en schaatsen in de
winter. Daarnaast zijn sommige delen van de vaarroutes te ééntonig. De
verbindingen van de waterwegen en de openingstijden van bruggen
moeten op elkaar afgestemd worden. Er is veel kritiek op het uitbouwen
van de waterrecreatie. Er moet voldoende rust en ruimte blijven, maar
recreatie moet ook mogelijk blijven.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruimtelijke kwaliteit
Tot 2030 is het probleem te overzien. Als er één maal in de dertig jaar een
overstroming plaatsvindt dan zijn de problemen te overzien. Toeristen
maken zelf geen wateroverlast mee. Wateroverlast vindt plaats in de herfst
of in de winter, dan zijn de toeristen weg.
Perceptie van mogelijke oplossingen
Het is lastig als het waterpeil gaat veranderen, want het vaste waterpeil
dient als uitgangspunt voor veel dingen. De fluctuaties in het waterpeil
moeten beperkt en beheersbaar blijven. Het imago van Friesland mag niet
beschadigd worden. Het landschap wordt mooier, ook voor de pleziervaarders.
Er moet goed gecommuniceerd worden over de gevolgen van de wateroverlast. Natuurlijker peilbeheer kan gevolgen hebben voor de belevingswaarde voor recreanten. Lagere waterstanden kunnen een grote invloed op
de recreatie hebben, bijvoorbeeld op de pleziervaart. De recreatievaart kan
misschien geen gebruik maken van bepaalde delen van het waternetwerk.
De boten kunnen niet meer onder de bruggen door en kunnen niet meer
overal aanleggen. Voor de waterrecreant kan een hogere waterstand ook
positieve effecten hebben vanwege de diepgang van de boten. Het is goed
voor de ecologie, maar slecht voor de recreatie. Het imago van de recreatie
gaat wellicht achteruit.
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6.1.3 Natuur
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en particulieren beheren
natuurterreinen langs de boezem die vanuit ecologisch oogpunt of
vanwege boezemberging belangrijk zijn. Voor een verbetering van de
ecologische functie dient vooral ingezet te worden op het peilbeheer en de
oeveri n richting.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde
De effecten van het huidige waterbeheer op natuurliefhebbers zijn gering.
Door de verslechterde waterkwaliteit en het verdwijnen van leefgebieden
voor de Otter is de Otter in Nederland uitgestorven. Verder is de Gruttostand met een factor tien ingeklapt. Dit heeft te maken met de ontwatering
van landbouwgebieden en de manier van maaien met grote machines. De
jonge aanwas Grutto's is gestagneerd en de oude Grutto's sterven uit.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruimtelijke kwaliteit
De achteruitgang is een sluipend proces wat veel mensen daardoor niet in
de gaten hebben. Door versnippering gaat de natuur achteruit, onder
andere door steeds meer fietspaden. De dikke modderlagen op de bodem
van vaarwegen is ook een probleem. De modderlaag bevat de erfenis van
vroeger toen alles nog gewoon in het water werd gegooid.
Perceptie van mogelijke oplossingen
Het invoeren van natuurlijker peilbeheer is absoluut noodzakelijk. Het
kost weinig extra werk om natuurlijker peilbeheer in te voeren. Het is van
algemeen belang en iedereen is er uiteindelijk bij gebaat. Wel zouden
sommige planten die niet tegen veel water kunnen afsterven. In de zomer
moet er minder water ingelaten worden, want dan verdampt het water
vanzelf. Vooral de natuurliefhebbers zijn gebaat bij het invoeren van een
sterk fluctuerend waterpeil. Het is beter voor de vogelstand wanneer er
meer natte gebieden zijn. Het heeft een grote positieve invloed op de
vissen en de moerasvogels zoals de Karekiet.
6.1.4 Oeverbeheer
De rietvegetatie gaat de laatste jaren achteruit. In de winter wordt de
achteruitgang van de rietvegetatie veroorzaakt door bevriezing van het
water in de boezem. Ook door verminderde beluchting van de bodem sterft
riet af en wordt het kwetsbaarder voor ziekten. Rietuitbreiding is niet meer
mogelijk, dus er vindt geen verjonging en vernieuwing plaats. De breedte
van de rietkraag die zich kan ontwikkelen bij een bepaalde seizoensgebonden
peilfluctuatie is afhankelijk van de inrichting van de oever. Rietvegetaties
kunnen zich handhaven en ontwikkelen wanneer het twee â drie meter van
de kant groeit en niet op de vaste wal. Rietvegetaties vervullen een belangrijke rol als habitat voor tal van diersoorten. Op plaatsen die nooit onder
water gezet worden zal riet worden weggeconcurreerd door ruigtesoorten.
Als er meer riet komt te staan, kan dit interessant zijn voor rietsnijders. Veel
oevers hebben op dit moment een beschoeiing van hout of beton die het
riet vervangen.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde
Een oeverinrichting van hout en steenbestorting is strak en recht. Dit past
niet in Friesland. Wild dat in het water raakt, verdrinkt bij stenen oevers.
Bovendien is riet veel mooier om te zien. Veel steenbestorting is ook niet
goed voor de watersport. Van een stenen oever houdt een watersporter vijf
meter afstand en van een rietoever houdt een watersporter één meter
afstand. Dit is een soort bermvrees, zoals fietsers die op een fietspad ook
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kennen. Het aanzien van de walkant is de laatste jaren verbeterd. Vroeger
lag er veel troep aan de walkant zoals aanrechten en autobanden, dit is nu
niet meer zo.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruimteli/ke kwaliteit

Momenteel worden er kosten gemaakt om peilfluctuaties tegen te gaan,
terwijl het vaste peilbeheer leidt tot erosie van de oever. De provincie legt op
sommige plaatsen langs kanalen natuurvriendelijke oevers aan om schade
als gevolg van afslag te voorkomen. Daarnaast herstelt de provincie dergelijke
schade aan oevers. Afslag leidt tot ondermijning van de oeverkaden, verlies
aan grondoppervlak, vertroebeling van het water en verondieping van de
boezem, waardoor de vaardiepte afneemt. Voor de piekbelastingen is er
momenteel voldoende capaciteit of er wordt aan gewerkt. Na de wateroverlast van 1998 zijn nieuwe veiligheidsnormen voor de oevers vastgesteld
door de provincie Friesland. Daaraan wordt nu druk gewerkt. Het is niet
voldoende om alleen gemalen erbij te bouwen, ook de bergingscapaciteit
moet vergroot worden.
De kwaliteit van de oevers en rietkragen is in de afgelopen 15 jaar slechter
geworden. De verslechtering komt onder andere door het vaste waterpeil.
Door het vaste peilbeheer is het areaal rietlanden en de daarbij behorende
soortendiversiteit fors afgenomen. Het riet is in losse pollen gaan groeien
die langzamerhand afsterven en verdwijnen. Dit betekent dat het vaste
peilbeheer de vitaliteit en de omvang van de rietkragen in een neerwaartse
spiraal doet belanden. Het vaste peilbeheer veroorzaakt achteruitgang van
de rietvegetatie, omdat golfaanvallen van wind en scheepvaart constant op
dezelfde zone plaatsvinden. Daarnaast vindt door het vaste peilbeheer
strooiselophoging plaats. De afbraak van dit strooisel leidt tot de vorming van
toxische stoffen met verstoppingen in het vaat- en luchtweefsel als gevolg.
Hierdoor ontstaat een water- en voedseltekort bij het riet en sterft het af.
Perceptie van mogeli/ke oplossingen

Vast waterpeil is slecht voor de oevers. Het is verstandig om meer overloopgebieden in te stellen voor het water in de boezem. De waterstanden
kunnen worden gevarieerd bij een verschillende ondergrond. Op basis van
de ondergrond kan worden bepaald wat de maximale droogstand per
grondsoort is. Veen, klei en zand hebben verschillende waarden daarvoor.
Vooral bij veen is dit kritisch. Het kan onomkeerbaar inzakken als gevolg
van een te lage waterstand. Er kunnen ook hoogteverschillen binnen de
boezem worden aangebracht. Dit heeft als nadeel dat gebieden niet meer
in contact met elkaar staan, zodat er met sluizen gewerkt moet worden.
Het invoeren van natuurlijker peilbeheer zou op de oevers en kaden
waarschijnlijk geen bijkomende effecten hebben. Wel is het goed voor de
oevervegetatie. Het riet komt weer terug waardoor de oevers beter beschermd
zijn. De onderhoudskosten aan de oevers zullen geringer worden. Hardhouten beschoeiingen worden overbodig. Door de zuiverende werking van
het riet wordt de waterkwaliteit verbeterd en wordt het water helderder.
Een oever met riet en een wisselende waterstand heeft dus positieve effecten
op de natuur.
Het invoeren van een sterk fluctuerend waterpeil zou niet reëel zijn. Op
termijn vindt verlanding plaats. Op de huidige oevers zal bos ontstaan.
Tenzij het goed wordt bijgehouden zal de oever zich naar het water toe
verplaatsen. De vaarroutes worden kleiner evenals de gehele waterberging
capaciteit. Er worden echter geen grote negatieve effecten voor specifieke
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sectoren verwacht indien overloopgebieden worden aangewezen. De
capaciteit voor waterlozing en waterberging moet verruimd worden.
6.1.5 Visserij

De visgemeenschap is verschoven van een Snoek-Zeelt gemeenschap naar
een door Brasem gedomineerd systeem. Door het verdwijnen van riet voor
roofvissen, zoals de Snoek, zijn andere vissen, zoals de Brasem, in aantal
toegenomen. De huidige visstand bestaat voor 70% uit Brasem en slechts
1 % Snoek. Het streefbeeld is een helder plantenrijk watersysteem met een
Snoek-Zeelt vispopulatie. Het gedrag van de Brasem leidt tot bodem
omwoeling waardoor het water troebel wordt en kiemende planten
worden losgewoeld. Hierdoor worden deze planten belemmerd in hun
ontwikkeling. Bovendien vangt Brasem watervlooien weg, waardoor
minder algen (Blauwalg) worden opgegeten.
Veranderingen in de visstand kunnen van belang zijn voor de sportvissers
en beroepsvissers. Vissers houden van troebel water, omdat de vissen daardoor minder zicht hebben op de vissers en omdat helder water een
voedingstekort voor de meeste vissoorten heeft.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde
De afwisseling van kleine en grote wateren is belangrijk. Ook de afwisseling
van waterrecreatie en sportvisserij is belangrijk. Bij de herinrichting van
ecologische zones worden sommige functies geblokkeerd. De beroepsvissers
zijn afhankelijk van het water.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruim teli/ke kwaliteit
Om het water helderder te maken wordt op sommige plaatsen Brasem
gevangen. Brasem maakt het water troebel, omdat hij veel in de bodem
woelt. Het is beter om meer te baggeren waardoor de losse bovenlaag van
de bodem wordt weggehaald. De Snoek en Baars stand is goed, maar daar
mogen de beroepsvissers niet op vissen. Schubvissen zijn voor de sportvissers.
De paaiplaatsen zijn minder goed ontwikkeld. Een derde van de visvangst
gaat naar de stropers en er zijn geen vergoedingen en/of compensaties
voor de schade hiervan. Er zijn te weinig visplaatsen dicht bij het water.
Grote sportviswedstrijden (met ongeveer 150 tot 200 sportvissers) worden
niet meer georganiseerd, omdat er niet genoeg toegankelijke en met elkaar
vergelijkbare visplaatsen zijn.
Perceptie van mogelijke oplossingen
Sportvissers zijn geen tegenstanders van variabele waterpeilen. Het is goed
voor de visstand wanneer er overloopgebieden worden gecreëerd mits de
afvloeiing van het water langzaam gaat en vissen genoeg mogelijkheden
hebben om dieper water op te zoeken. Als de weilanden tot april of mei
onder water staan, dan verhoogt dit het aantal paaiplaatsen voor vissen. In
de zomer moet het waterpeil lager zijn dan het nu is.
Het water ontwikkelt zich momenteel in een gunstige richting voor de
Blankvoorn en Snoek. Dat is voor de beroepsvissers niet gunstig. De Snoek
is een vraatzuchtig roofdier die de vissersnetten kapot maakt als ze erin
gevangen raken. Troebel water met veel waterplanten is goed voor de Aal,
want de Aal is lichtschuw. Door het invoeren van natuurlijker peilbeheer is
er minder vangst van Glasaal te verwachten. De eventuele aanleg van
nieuwe gemalen is geen goede zaak voor de Aal.
Op de visstand zal natuurlijker peilbeheer weinig invloed hebben, tien
centimeter verschil in het waterpeil maakt op drie meter diepte niets uit. De
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rietstand heeft weinig invloed op het bestaan van de Snoek. Andere
waterplanten zijn belangrijker voor de Snoek. Het invoeren van een sterk
fluctuerend waterpeil is ook van algemeen belang. Het heeft positieve
effecten voor beroepsvissers, omdat er dan meer paaiplaatsen voor vissen
ontstaan. Een te lage waterstand in de winter is slecht voor vissen in de
polderwateren.
6.1.6 Landbouw
Staatsbosbeheer verpacht grond aan de landbouw. Landbouw in boezemland
en zomerpolders is gering. In de zomerpolders wordt op ongeveer 1.000 ha
intensieve landbouw bedreven. Daarnaast ligt er in noordoost Friesland
nog 25.000 ha grond waar landbouw plaatsvindt. Een groot deel van de
landbouwgrond heeft te maken met verdroging en verzuring als gevolg
van het lage waterpeil. De verdroging is het gevolg van het niet meer
onder water lopen van zomerpolders. De verzuring wordt veroorzaakt door
het steeds verder afhankelijk zijn van neerslag voor de watervoorziening in
de zomerpolders.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde

Boeren hebben belang bij goed peilbeheer als afvoerfunctie van het water.
Ze vinden natschade vaak erger dan droogteschade. In droge tijden moet
het peilbeheer een aanvoerfunctie van water hebben. Beregening met
zoetwater moet kunnen plaatsvinden.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruimtelijke kwaliteit

De kwaliteit van het water is prima. De waterafvoer is een probleem. Het
klimaat verandert en het wordt natter. Er moeten polders worden aangewezen voor waterberging. Voor de landbouw is dit nadelig. Daarnaast
vormt de Bruinrot bacterie in het water een probleem. Ook zullen drinkwaterbedrijven bij natuurlijker peilbeheer in de zomer wellicht meer problemen
krijgen bij het winnen van grondwater.
Perceptie van mogelijke oplossingen

Natuurlijker peilbeheer levert met name moeilijkheden op voor de landbouw.
Er zal schade zijn voor de land bouw. In toenemende mate gaan er rottingsprocessen optreden. Boeren maken gebruik van de uiterwaarden, ze
verdienen er geld aan. Daarom is het niet goed om de uiterwaarden onder
water te zetten. Alleen bij calamiteiten zou dat mogen gebeuren. Het is
onlogisch om in de winter de boezem voller te laten lopen dan in de zomer.
Boeren hebben baat bij een lage waterstand in de winter. Er moet meer
worden ingespeeld op de wateroverlast. Met de moderne meteorologie moet
het mogelijk zijn om binnen 24 uur flexibel in te spelen op wateroverlast. Er
moet geanticipeerd worden op wateroverlast met gezond verstand. Bij het
invoeren van natuurlijker peilbeheer krijgt het zuiden van Friesland meer
wateroverlast.
6.1.7 Woningen
Er staan weinig woningen in de boezem. De woningen die er staan zijn
gebouwd op basis van het huidige peilbeheer. Dit betekent dat deze
woningen bij veranderingen in het peilbeheer te maken kunnen krijgen met
wateroverlast.
Huidige gebruikswaarde en belevingswaarde

Het Friese landschap gaat er de laatste jaren niet op vooruit, vooral grote
woontorens en gebouwen zijn hier de oorzaak van. Erger nog zijn de
projecten met nieuwe bungalows. Water is voor de beleving erg belangrijk.

De sociaal-economische waarde van natuurlijker
peilbeheer in het Friese merengebied

42

De bebouwing schermt het water af. Er wonen teveel particulieren aan het
water. Het algemene publiek beleeft het water niet meer bewust. Wanneer
er nieuwe gebouwen worden neergezet in een gebied moet er meer rekening
worden gehouden met de stijl van de omgeving en de bestaande bouw. Er
zou meer rekening moeten worden gehouden met de bereikbaarheid van
het water.
Perceptie van eventuele problemen t.a.v. het huidige waterbeheer en de
ruim teli/ke kwaliteit

Er is een spanning tussen wat mensen willen en wat mogelijk is. Een duurzame oplossing alleen helpt niet. Het waterpeil moet aangepast worden
aan de verschillen in de seizoenen. Bij natuurlijker peilbeheer zijn er meer
negatieve gevolgen te verwachten. Er komt water in de tuinen.
Perceptie van mogelijke oplossingen

Het invoeren van een sterk fluctuerend waterpeil zorgt voor forse problemen.
Hele dorpen worden onbereikbaar door het water en er ontstaat slijtage en
schade aan funderingen van woningen. Er zijn geen positieve effecten voor
de bebouwde omgeving. Wanneer in de zomer het waterpeil vijf centimeter
onder het streefpeil komt, krijgen sproei- en sprinklerinstallaties problemen.
Bij stroomuitval in een ziekenhuis zou het stroomaggregaat voor noodsituaties
in dat geval niet meer gekoeld kunnen worden.

6.2 Verkennend en toetsend belevingswaardenonderzoek
Uit het verkennend belevingswaardenonderzoek middels interviews met
omwonenden en bezoekers zijn de volgende belevingswaarden naar voren
gekomen: natuur, rust, weidsheid, helder water, zwemmogelijkheden, fietsen wandelmogelijkheden, dorpsgezichten, rietkragen, aanlegplaatsen en
water- en jetskimogelijkheden. Hieraan zijn door de onderzoekers nog
toegevoegd gezelligheid, sociaal contact en uitgaansmogelijkheden. Dit is
gedaan om meer inzicht te krijgen in de betekenis van de sociale omgeving
voor recreanten.
In het toetsend onderzoek is vervolgens middels een schriftelijke enquête
nagegaan wat het relatieve belang is van deze belevingswaarden in het
Friese merengebied. Hieronder wordt hierop ingegaan. Ook wordt stil
gestaan bij wat respondenten zelf als meest en minst aantrekkelijke
kenmerken van het gebied noemen.

Tabe l5
Gemiddeld belang van omgevingskenmerken

Omgevingskenmerk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Natuur
Rust
Weidsheid
Helder water
Gezelligheid
Zwemmogelijkheden
Fiets/wan del mogelijkheden
Dorpsgezichten
Rietkragen
Sociaal contact
Aanlegplaatsen
Uitgaansmogelijkheden
Waterski/jetskimogelijkheden
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Gemiddelde score

4,41
4,27
4,20
4,18
4,02
3,95
3,92
3,91
3,77
3,57
3,46
2,76
1,67

6.2.1 Algemeen

Respondenten konden met een rapportcijfer (1 t/m 10) aangeven hoe
plezierig zij hun verblijf in het Friese Merengebied ervaren. Gemiddeld
gaven zij een 8. Slechts 1 % gaf lager dan een 6. Er waren geen significante
verschillen in de gemiddelde cijfers van verschillende groepen recreanten 12 .
Op de open vraag welk aspect van het Friese merengebied hen het meest
aantrekt, noemt 17,7% het water, 163% de rust, 14% de natuuren 10,9%
de weidsheid of ruimte. De rest noemt iets anders of niets specifieks. Op de
open vraag wat hen het minst aantrekt antwoordt 17% de drukte. Ook
hier antwoorden veel respondenten (32%) niets. De overige antwoorden
zijn zo divers dat daar geen duidelijke afzonderlijke categorieën in te onderscheiden zijn.
Bij de volgende vraag konden respondenten aangeven welke kenmerken
van het Friese merengebied zij het belangrijkst vonden. Deze kenmerken
werden, anders dan bij de voorgaande open vragen, aan hen voorgelegd.
Ze waren geselecteerd uit de diepte interviews met vertegenwoordigers
van belangenorganisaties en gebiedsgebruikers. Omgevingskenmerken die
respondenten belangrijk vinden worden belevingswaarden genoemd, zaken
om rekening mee te houden bij ingrepen in een gebied. In tabel S staan de
omgevingskenmerken gerangschikt van meest belangrijk tot minst
belangrijk op basis van de gemiddelde scores die respondenten gaven aan
de aangegeven omgevingskenmerken. Een score 1 ' betekent zeer
onbelangrijk, " 2 " onbelangrijk, " 3 " staat voor niet onbelangrijk/niet
belangrijk, "4" voor belangrijk en 5 betekent zeer belangrijk. Opvallend
is dat de vier belangrijkste belevingswaarden ook spontaan worden genoemd
als de meest aantrekkelijke kenmerken van het Friese merengebied in de
eerder gestelde open vraag.
Uit de tabel is verder af te leiden dat uitgaansmogelijkheden en mogelijkheden tot jetskiën en/of waterskiën gemiddeld als onbelangrijk ervaren
worden. Een minderheid van de respondenten hecht belang aan deze
zaken. De omgevingsken merken op plaats 1 t/m 11 worden door een
meerderheid van de recreanten van belang geacht (score 4 of 5), in het geval
van aan legplaatsen en sociaal contact is het echter een krappe meerderheid.
Bij ingrepen in het landschap lijkt het niet raadzaam om afbreuk te doen
aan de omgevingskenmerken op plaats 1 t/m 9, omdat de waarde van het
Friese merengebied voor grote groepen recreanten dan achteruit zou
kunnen gaan.
De variabelen die de omgevingskenmerken meten hangen onderling
samen. Ze zijn te combineren tot vier factoren (combinaties van variabelen).
Deze verklaren echter slechts 52,6% van de totale variantie, zodat het toch
zinvoller is de analyse voort te zetten met de bestaande variabelen (tabel 6).
De eerste factor combineert rust en natuur, deze omgevingskenmerken
worden door dezelfde respondenten hoog gewaardeerd. De tweede factor
is duidelijk een sociale factor, hoewel dorpsgezichten een wat vreemde
combinatie vormt met de andere omgevingskenmerken. De derde factor
combineert omgevingskenmerken die met recreatie in en op het water te
maken hebben.

Noot
12 Recreanten zijn ingedeeld naar de activiteiten varen/zeilen, wandelen, fietsen, zonnen/
Iuieren en zwemmen.
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Tabel 6
Hoofdfactoren omgevingskenmerken
gedestilleerd uit factoranalyse

Factor

Variabelen

R2 (%)

1) Rust en natuur
Sociaal contact

Rust, weidsheid, natuur, rietkragen
Gezelligheid, sociaal contact, uitgaansmogelijkheden,
dorpsgezichten
Helder water, zwem-, waterski- en jetskimogelijkheden
Aanlegplaatsen

18,5
15,7

Watersportmogelijkheden
Aanlegplaatsen boten

9,6
8,8

52,6

Totaal
Toelichting; R 2 is de verklaarde variantie.

De vierde en laatste wordt eigenlijk gevormd door slechts één omgevingskenmerk, te weten aanlegplaatsen. Er is één omgevingskenmerk dat ermee
samenhangt, te weten fiets- en/of wandelmogelijkheden, maar deze
samenhang is negatief. Dit houdt mogelijk in dat respondenten die gesteld
zijn op de aanwezigheid van aanlegplaatsen geen waarde hechten aan
fietsen en wandelen en vice versa.
6.2.2 Belevingswaarden van de verschillende gebiedsgebrui kers
Het relatieve belang dat respondenten hechten aan de diverse omgevingskenmerken verschilt van persoon tot persoon. Om na te gaan of groepen
respondenten verschillen in hun oordeel over de omgevingskenmerken van
het Friese merengebied zijn zij op drie verschillende manieren over groepen
verdeeld. Ten eerste is gekeken naar de herkomst van respondenten.
Bezoekers uit heel Nederland (en buiten Nederland) komen naar het
merengebied en gekeken is of bezoekers uit verschillende gebieden
verschillende ideeën hebben over wat zij belangrijk vinden. Ten tweede is
gekeken naar wat respondenten komen doen in het merengebied. Komt
men bijvoorbeeld vooral om te fietsen of om te zeilen en beoordelen fietsers
het gebied anders dan zeilers? Ten derde is onderzocht of bezoekers op de
verschillende interviewlocaties het gebied anders bekijken. Er zijn op drie
locaties interviews afgenomen en op die locaties zijn verschillende recreatieve
functies onder de loep genomen.
Verwacht werd verder dat er verschillen zouden bestaan tussen respondenten
van verschillende leeftijden en hoewel die er lijken te zijn is dit onderscheid
niet nader onderzocht, omdat veruit de meeste recreanten (68,6%) tot de
middengroep van 30 t/m 60 jaar behoren. Verschillen in gemiddelde scores
tussen groepen recreanten zijn getoetst door variantie analyses (ANOVA)
uit te voeren.
Herkomst
Om respondenten in te delen naar herkomst in groepen die groot genoeg
zijn voor statistische analyses, is gekeken naar de provincie waar ze wonen
(zie hoofdstuk 5). De verschillen tussen gemiddelde scores per provincie zijn
niet groot. De opvallendste verschillen worden hier besproken. Significante
verschillen zijn te vinden in het belang dat gehecht wordt aan de omgevingskenmerken natuur 13 , helder water 14 en rietkragen (zie tabel 7)15

Noot
13 F=4,134, df= 5, p <.01
14 F= 2.778, df= 5, pc .05
15 F = 6.189, df = 5, p < .01
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Tabel 7
Gemiddeld belang omgevingskenmerken
per provincie van herkomst

Omgevingskenmerk

.......................

"Natuur
Rust
Weidsheid
Helder water
Gezelligheid
Zwemmogelilkheden
Fiets/wandelmogelijkheden
Dorpsgezichten
Rietkragen
Sociaal contact
Aanlegplaatsen
Uitgaansmogelijkheden
Water- jetskimogelijkheden

Fr

Gid

Ut

NH

ZH

Overig

4,55
4,33
423
4,31
4,00
4,01
4,02
381
4,07
3,60
3,63
2,88
1,63

4,27
4,24
4,07
4,01
4,00
3,84
3,83
3,91
3,84
3,57
3,41
2,54
1,73

4,52
4,22
4,28
4,34
4,10
4,02
3,84
3,78
3,48
3,70
3,46
2,58
1,50

4,46
4,35
4,33
4,10
4,21
4,08
3,98
3,96
3,69
3,73
3,38
308
1,65

4,23
4,23
4,12
3,97
4,09
4,09
3,85
405
3,50
3,42
3,24
2,73
1,81

4,37
4,28
4,22
4,22
3,88
3,75
3,91
4,00
3,62
3,54
3,43
2,79
1,64

significant verschillend

Respondenten uit Friesland, Utrecht en Noord Holland hechten meer
belang aan natuur dan respondenten uit andere provincies, hoewel de
waardering onder alle groepen hoog is. Respondenten uit Friesland en
Utrecht vinden helder water beduidend belangrijker dan anderen. Friezen
zijn meer gesteld op rietkragen dan anderen. Als enige groep geven zij
hieraan een gemiddelde score die groter is dan 4.
6.2.3 Belangrijkste activiteit in het Friese merengebied

De voornaamste activiteiten waarvoor respondenten naar het Friese merengebied komen zijn in deze steekproef varen en/of zeilen (45,7%), wandelen
(20,7%), toerfietsen (17,5%), zonnen/luleren (8,4%) en zwemmen
(6,5%). De overige 1,2% (racefietsen/mountairibiken/surfen) is buiten
beschouwing gelaten, omdat die groep te klein is om betekenisvolle
gemiddelden over te berekenen. Tabel 8 geeft aan wat de verschillen zijn in
het belang dat respondenten met verschillende hoofdactiviteiten toekennen
aan de omgevingskenmerken.

Tabel 8
Gemiddelde scores omgevingskenmerken
per recreatie activiteit

Omgevingskenmerk

........................

"Natuur
"Rust
Weidsheid
"Helder water
Gezelligheid
"Zwem mogelij kheden
"Fiets/wandelmogelijkheden
Dorpsgezichten
Rietkragen
Sociaal contact
"Aan legpiaatsen
Uitgaansmogelijkheden
"Water- jetskimogelijkheden

Wandelen

Fietsen

Varen

Zwemmen

Zonnen

4,46
4,33
4,22
4,23
4,06
3,82
3,98
3,80
3,80
3,56
3,07
2,63
1,60

4,53
4,48
4,23
4,26
4,04
3,81
4,76
4,09
3,79
3,78
2,81
2,84
1,53

4,35
4,20
4,20
4,07
3,97
3,92
3,57
3,91
3,81
3,51
3,97
2,77
1,66

4,53
3,91
4,00
4,53
3,82
4,65
4,00
3,71
3,79
3,47
2,88
3,06
2,21

4,30
4,34
4,14
4,27
4,27
4,14
3,91
3,98
3,41
3,52
3,39
2,80
1,75

significant verschillend

Voor zeven omgevingskenmerken zijn significante verschillen gevonden.
Bijna alle groepen hechten veel belang aan rust, maar bezoekers die vooral
komen zwemmen vinden dit omgevingskenmerk minder belangrijk 16 . Het
gemiddelde van die groep is als enige kleiner dan 4. De verschillen zijn
minder groot als we kijken naar het belang dat men toekent aan natuur17
Alle groepen hechten hier veel belang aan, echter de zwemmers en toerfietsers het meest. Voor helder water geldt ongeveer hetzelfde: alle groepen
hechten er veel belang aan, maar de zwemmers veruit het meest 18 .
.
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Zoals te verwachten valt, hechten bezoekers die komen varen en/of zeilen
relatief het grootste belang aan aanlegplaatsen. Zwemmers en toerfietsers
vinden aanlegplaatsen opvallend onbelangrijk. Geen van de groepen vindt
waterski- en jetskimogelijkheden echt belangrijk, maar zwemmers hebben
wel een hogere score op het belang van dit omgevingskenmerk 19 . Een
aantal respondenten in deze groep komt schijnbaar naast het zwemmen
ook om te waterskiën. Logischerwijs hechten zwemmers meer belang aan
zwemmogelijkheden dan anderen, gevolgd door respondenten die in de
eerste plaats komen zonnen en/of luieren 20 . Beide groepen scoren gemiddeld
hoger dan 4. Even logisch is dat recreanten die komen toerfietsen het
omgevingskenmerk fiets- en/of wandelmogelijkheden veel belangrijker
achten dan anderen 21 . De gemiddelde score van die groep is 4,76.
Locatie

Er zijn op drie locaties in het Friese merengebied interviews afgenomen. De
verdeling van recreanten over de regio's is redelijk gelijk (zie hoofdstuk 5).

Tabe I9
Gemiddelde scores omgevingskenmerken
per interviewlocatie

Omgevingskenmerk

Eernewoude

De Potten

Galamadammen

4,50
4,45
4,16
4,19
4,00
3,69
4,01
3,96
3,78
3,58
3,61
2,80
1,45

4,35
4,20
4,23
420
4,06
4,17
391
3,83
3,70
3,50
3,36
2,85
1,83

4,39
4,20
4,18
4,14
4,04
3,97
3,89
3,94
384
3,65
3,36
2,65
1,69

........................

Natuur
'Rust
Weidsheid
Helder water
Gezelligheid
Zwemmogelijkheden
Fiets/wandelmogelijkheden
Dorpsgezichten
Rietkragen
Sociaal contact
Aanlegplaatsen
Uitgaansmogelijkheden
Water- jetskimogelijkheden
significant verschillend

Onderverdeeld naar interviewlocatie verschillen respondenten significant in
het belang dat zij toekennen aan de omgevingskenmerken rust 22 , waterskien/of jetskimogelijkheden 23 en zwemmogelijkheden 24 . In Eernewoude hecht
men het meeste belang aan rust, hoewel op alle drie locaties rust als erg
belangrijk wordt ervaren. In Sneek/De Potten vindt men waterski- en/of
jetskimogelijkheden belangrijker, zeker ten opzichte van de ondervraagden in
Eernewoude. Een kanttekening is wel dat ook in Sneek/De Potten dit
omgevingskenmerk een lage gemiddelde score krijgt (1,83). Tot slot hecht
men in Sneek/De Potten meer belang aan zwemmogefijkheden (gemiddelde
boven 4), wat weinig verbazing wekt aangezien dit de enige locatie is met
een zwemstrand.

Noot
16 F = 4.479, df = 4, p <.01
17 F = 2.397, df=4, pe .05
18 F = 3.060, df = 4, p < .05
19 F = 3.498, df =4, p < .01
20 F = 7.036, df =4, p < .01
21 F= 24.551, df=4, p <.01
22 F= 5.826, df= 2, p <.01
23 F = 7.666, df = 2, p < .01
24 F = 13.633, df = 2, p < .01
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6.3 Effectbepal ing belevingswaardenonderzoek
In deze paragraaf wordt nagegaan wat de effecten van natuurlijker peilbeheer zijn op de belevingswaarden. Alvorens hierop in te gaan wordt kort
stilgestaan bij het gehanteerde beoordelingskader.
6.3.1 Beoordelingskader
Op basis van de diepte interviews met de gebiedsgebruikers zijn de belevingswaarden vertaald naar objectieve beoordelingscriteria. Dit is gedaan door in
de interviews na te gaan waarmee de belevingswaarden samenhangen.
Dus wanneer ervaart men het Friese merengebied als rustig of wat zorgt er
voor dat men het Friese merengebied als weids ervaart. Voor de belevingswaarden gezelligheid, sociale contacten en uitgaansmogelijkheden zijn
geen beoordelingscriterium vastgesteld, omdat deze belevingswaarden niet
uit de diepte interviews met de gebiedsgebruikers naar voren zijn gekomen.
Gezelligheid, sociale contacten en uitgaansmogelijkheden zijn door de
onderzoekers aan de lijst met belevingswaarden toegevoegd om inzicht te
krijgen in het belang van de sociale omgeving en om de bezoekers te
kunnen typeren.
Tabel 10 geeft per belevingswaarde het beoordelingscriterium weer. De lijst
met beoordelingscriteria wordt ook wel het beoordelingskader genoemd.

Tabel 10
De belevingswaarden met de daarbij
behorende beoordelingscriteria

Belevingswaarden

Beoordelingscriteria

Rust
Weidsheid
Natuur
Helder water
Aanlegplaatsen
Water/jetskimogelijkheden
Gezellïgheid
Zwemmogelijkheden
Fiets/wandelmogelijkheden
Rietkragen
Sociaal contact
Dorpsgezichten
uitgaansmogelijkheden

Aantal recreanten
Vrij uitzicht/afwezigheid horizonvervuiling
Ecologische waarden
Natuurlijke vissoorten (hoeveelheid snoek)
Aantal aanlegpiaatsen
Vaarsnelheid (hoeveelheid speedboten)
Water van voldoende kwaliteit om in te zwemmen
Lengte fietspaden
Hoeveelheid riet
Ontwikkeling bebouwing

Na het vaststellen van de beoordelingscriteria is bekeken hoe natuurlijker
peilbeheer hierop scoort. In de volgende paragraaf wordt hier nader op
ingegaan.
6.3.2 Effectbepaling
Er is nagegaan hoe natuurlijker peilbeheer scoort op de beoordelingscriteria
ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Hiervoor is gebruik gemaakt
van de diepte interviews met de vertegenwoordigers van belangenorganisaties,
bestaande literatuur over effecten van verschillende waterpeilen en eigen
interpretatie van de onderzoekers indien onvoldoende informatie voorhanden
bleek te zijn. Om dubbeltellingen zoveel mogelijk te voorkomen is alleen
gekeken naar de directe effecten. Per beoordelingscriterium is door de bril
van de burger bepaald of de verwachte effecten als negatief (--), enigszins
negatief (-), neutraal (0), enigszins positief (+) of positief (++) zouden
worden beoordeeld. Hieronder wordt per belevingswaarde uiteengezet
welke effecten er worden verwacht en hoe deze door de bril van de burger
worden beoordeeld.
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Rust - Aantal recreanten
Door natuurlijker peilbeheer kan de recreatievaart waarschijnlijk niet meer
van het gehele waternetwerk gebruik blijven maken. De vaargeul wordt in
de zomer te ondiep en in de winter zullen er problemen ontstaan met de
doorvaarhoogte van bruggen. Dit effect zal bij een sterk fluctuerend waterpeil sterker zijn dan bij een licht fluctuerend waterpeil. Door natuurlijker
peilbeheer zal het aantal recreanten afnemen. Uit de enquêtes met de
recreanten blijkt dat de recreanten drukte (filevaren) in het gebied als
negatief ervaren. Op basis hiervan is de volgende beoordeling vastgesteld.
Autonome ontwikkeling
Rust

0

Fluctuerend waterpeil

+

Weidsheid Vrij uitzicht
In geen van de diepte interviews met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en gebiedsgebruikers is specifiek ingegaan op de effecten van
natuurlijker peilbeheer op het vrije uitzicht of de mate waarin dit invloed
heeft op horizonvervuiling. Naarmate het waterpeil hoger is, kunnen
recreanten op het water meer zien van de omgeving om hen heen (zowel
wat betreft weidsheid als wat betreft horizonvervuiling). Dit effect wordt
echter teniet gedaan door het lage waterpeil in de zomer. Indirect kan het
waterpeil effect hebben op het vrije uitzicht (i.v.m. ontwikkeling van meer
riet). Om dubbeltellingen te voorkomen wordt dit niet meegenomen.
-

Autonome ontwikkeling
Weidsheid

0

Fluctuerend waterpeil
0

Natuur - ecologische waarden
Bij beperkte schommeling van het waterpeil zal het areaal riet ten opzichte
van de huidige situatie iets toenemen. Als gevolg hiervan neemt de water kwaliteit toe en zal deze voldoen aan de ecologische eisen. Daarnaast zal
het aantal typische moerasvogels met 60% toenemen ten opzichte van de
huidige situatie. Overall zullen de ecologische waarden van de Friese Boezem
bij een beperkte fluctuatie van het waterpeil iets toenemen ten opzichte
van de huidige situatie. Bij een ruimere schommeling in het waterpeil zal
het areaal riet nog meer toenemen waardoor net als bij een beperkte
schommeling van het waterpeil de waterkwaliteit verbetert en aan de
ecologische eisen zal voldoen. Het aantal typische moerasvogels zal ten
opzichte van de huidige situatie verdubbelen.
Ten opzichte van de autonome ontwikkeling zullen zowel bij een licht
fluctuerend waterpeil als bij een sterk fluctuerend waterpeil de ecologische
waarden sterk toenemen.
Autonome ontwikkeling
Natuur

0

Fluctuerend waterpeil

++

Helder water - natuurlijke vissoorten/helder water
Oorspronkelijk was er in de Friese Boezem een visgemeenschap van SnoekZeelt. Dit is verschoven naar een door Brasem gedomineerd systeem. De
huidige visstand bestaat voor 70% uit Brasem en voor 1 % uit Snoek.
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Snoek eist helder water en een goede waterkwaliteit. Brasem woelt de
bodem om waardoor het water troebel wordt. Daarnaast vangt Brasem
watervlooien weg waardoor de Blauwaig zich kan ontwikkelen. De Snoek
en Otter kunnen zich niet ontwikkelen. De Snoekpopulatie kan zich alleen
bij een sterk fluctuerend waterpeil iets verder ontwikkelen. Dan wordt de
situatie voor de Snoek iets beter. De Otter kan zich echter nog steeds niet
ontwikkelen. De beoordeling is op basis hiervan als volgt vastgesteld.
Autonome ontwikkeling
Helder water

0

Fluctuerend waterpeil
0

Aanlegplaatsen - aantal aanlegpiaatsen

Volgens Wetterskip Fryslân zal bij een beperkte fluctuatie van het waterpeil
het aantal aanlegplaatsen iets afnemen. Bij een ruimere fluctuatie van het
waterpeil zullen deze effecten volgens het waterschap zich in extremere
vormen voordoen.
Autonome ontwikkeling
Aanlegplaatsen

Fluctuerend waterpeil

0

Waterski//etskimogeli/kheden - vaarsnelheid
Bij een toename van de fluctuaties in het waterpeil zullen de vaarmogelijkheden afnemen (bij een lage waterstand wordt de vaargeul te ondiep, bij
een hoge waterstand wordt de doorvaarhoogte te klein). De waterskien/of jetskimogelijkheden zullen dus afnemen naarmate de fluctuaties in
het waterpeil toenemen.
Autonome ontwikkeling
Water/jetskimogelijkheden

Fluctuerend waterpeil

0

Zwemmogeli/kheden - Water van voldoende kwaliteit om in te zwemmen
Uit de diepte interviews met vertegenwoordigers van belangenorganisaties
en gebiedsgebruikers blijkt dat de belevingswaarde zwemmogelijkheden
samenhangt met het feit of men veilig kan zwemmen in het Friese merengebied. Uit de enquêtes met bezoekers blijkt dat men doelt op een goede
waterkwaliteit (schoon en helder water). De waterkwaliteit voldoet bij
natuurlijker peilbeheer aan de ecologische eisen. Of en zo ja in hoeverre bij
een sterk fluctuerend waterpeil de waterkwaliteit beter wordt dan bij een
licht fluctuerend waterpeil is onduidelijk.

Zwemmogelijkheden

Autonome ontwikkeling

Fluctuerend waterpeil

0

+

Fiets/Wandel mogelijkheden - Lengte fietspaden
De fietspaden liggen allemaal op dijken en/of kaden of erachter (binnendijks)
en natuurlijker peilbeheer zal hier geen effect op hebben. De fietspaden
komen niet onder water te staan, maar er komen ook geen fietspaden bij.
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Autonome ontwikkeling

0

0

Fietsmogelijkheden

Fluctuerend waterpeil

Rietkragen - hoeveelheid riet
Momenteel is het areaal riet 340 ha. Als het huidige vaste waterpeil wordt
gehandhaafd zal op den duur het areaal riet geheel verdwijnen en de duurzaamheid van het oeverbeheer nihil zijn. De situatie verslechtert dus ten
opzichte van de huidige situatie.
Bij een beperkte schommeling in het waterpeil neemt de hoeveelheid riet iets
toe. Het areaal riet zal toenemen tot 400 ha. Bij een sterke fluctuatie in het
waterpeil zal de hoeveelheid riet toenemen tot circa 500 ha.
Autonome ontwikkeling
0

Rietkragen

Fluctuerend waterpeil
+

Dorpsgezichten - ontwikkeling bebouwing
Deze belevingswaarde richt zich op de ontwikkeling van de dorpen in
Friesland. Veel dorpen zijn in de loop der jaren uitgebreid met aan het
toerisme gerelateerde bebouwing zoals vakantiehuisjes, campings en jachthavens. Deze bebouwing past vaak slecht bij het (historische) karakter van
de dorpen. Dit wordt over het algemeen niet gewaardeerd door recreanten.
Een hoger waterpeil kan tot gevolg hebben dat er water in de kruipruimte
en in de tuin van de huizen komt te staan. Bij lagere waterpeilen kunnen
houtpaalfunderingen droogvallen en gaan rotten. De ervaring leert echter
dat deze effecten vaak geen belemmering vormen voor nieuwbouw (zie
bijvoorbeeld de nieuwbouw in uiterwaarden).
Autonome ontwikkeling
0

Dorpsgezichten

Fluctuerend waterpeil
0

6.3.3 Samenvatting effectbepaling
In onderstaande tabel wordt de hierboven beschreven effectbepaling kort
samengevat.

Tabel 11
Effectbepaling per scenario

Autonome ontwikkeling

Natuurlijker peilbeheer

Rust
Weidsheid
Natuur
Helder water
Aanlegplaatsen
Water/jetskimogelijkheden
Zwemmogelijkheden
Wandel/fietsmogelijkheden
Rietkragen
Dorpsgezichten

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
++
0

Totaal zonder weging

0

3 +

Belevingswaarden

+
0
+
0

Toelichting: De hoogste score die gehaald zou kunnen worden is 26 (13 belevingswaarden x 2)
en de laagste score is -26 (13 x -2).
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Wanneer geen rekening wordt gehouden met de verschillende belangen
die de recreanten hechten aan de belevingswaarden (zie vorige paragraaf)
en alleen de plussen en minnen worden opgeteld dan komt het natuurlijker
peilbeheer als beste uit de bus. Het verschil met de autonome ontwikkeling
is echter vrij klein. De hoogste score die in principe gehaald zou kunnen
worden is namelijk 26 (13 x 2) en de laagste score -26 (13 x -2).
Als wel rekening wordt gehouden met het belang dat de gebiedsgebruikers
hechten aan de verschillende belevingswaarden komt het natuurlijker peilbeheer nog steeds als beste uit de bus 25 . Het verschil met de autonome
ontwikkeling is nu echter iets groter (totaal score natuurlijker peilbeheer =
3,14; zie bijlage).
Bij de interpretatie van bovenstaande resultaten moet worden opgemerkt
dat het onderzoek alleen heeft gekeken naar wat omwonenden en bezoekers
belangrijke omgevingskenmerken vinden bij de beleving van het Friese
merengebied. Aangezien specifiek recreanten zijn ondervraagd is niet expliciet
naar voren gekomen dat men in bepaalde gedeeltes van het gebied kan
recreëren (dit wordt als vanzelfsprekend gezien). Hier moet echter wel
rekening mee worden gehouden. Als natuurlijker peilbeheer drastische
gevolgen heeft voor de waterrecreatie mogelijkheden in het Friese merengebied zal dat zeker niet als positief worden beoordeeld door de recreanten.

Noot

25 Bepaald door per belevingswaarde de gemiddelde score tav. het belang te delen door 5
(= maximale score) en dit weer te vermenigvuldigen met het bepaalde effect (zie bijlage).
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7 Resultaten reiskostenmethode

7.1 Reiskostenmodel en onderliggende aannames

In deze studie is een individueel reiskostenmodel gespecificeerd, waarbij
het aantal keren dat een respondent het Friese merengebied bezoekt de te
verklaren variabele is 26 . Deze te verklaren variabele wordt afgezet tegen
een aantal standaard verklarende variabelen in een regressiemodel, waar onder de beleving van omgevingsken merken. Gezien het feit dat de data
zogenaamde discrete (niet-categorische) count' data betreft (Maddala,
1983; Rice, 1988), wordt het reiskostenmodel geschat met behulp van
Poisson regressie 27 . De algemene specificatie van het model is:
Y, = f (RK1, A., B., L1, S)
waarbij Y 1 het aantal bezoeken van individu i per jaar weergeeft, RK de
reiskosten per bezoek, A de belangrijkste activiteit die individu i onderneemt,
B de beleving van omgevingskenmerken, L de locatie waar individu i is
geïnterviewd en S algemene demografische en sociaal-economische
kenmerken van individu i.
De statistische specificatie van de Poisson verdelingsfunctie (van de te
verklaren variabele) ziet er als volgt uit:
P(Y) =

21 e X

waarbij Y=1 ,2,3 ... en 2>0. P(Y) geeft de kansverdeling van het aantal
bezoeken per jaar weer en lambda (X) de schattingsparameters van deze
verdeling: Y Pois (X = exp (XB)).
De berekening van reiskosten in reiskostenmodellen is altijd één van de
belangrijkste onderwerpen voor discussie geweest, met name als het gaat
om de waardering van reistijd (Bockstael et al., 1987; Shaw, 1992; Randall,
1994). Ook in deze studie zijn een aantal belangrijke aannames gemaakt:
Het reiskostenmodel is gebaseerd op vakantiegangers die met de auto
van hun huisadres naar hun vakantie adres zijn gereden, of indien het
gaat om een dagreis met de auto van hun huisadres naar de interviewlocatie. Respondenten die met de boot of fiets van huis zijn gekomen
(n=88), zijn niet in het reiskostenmodel opgenomen.
Eén op de vijf respondenten bezoekt het Friese merengebied voor de
eerste keer. Dit is in het algemeen een probleem voor het gebruik van
individuele reiskostenmodellen (Freeman, 1979; Bateman et al., 2003).
Noot
26 Andere reiskostenmodellen zijn de zonal' en random utility reiskostenmodellen (Bockstael
eta/., 1991; Bateman, 1993; Hanley etal., 1998).
27 Het reiskostenmodel is geschat met behulp van maximum likelihood technieken in het
statistische programma STATA 7.0. Zie bijvoorbeeld Creel en Loomis (1990) voor een discussie
van verschillende statistische schattingsmethoden, inclusief OLS en ML, van reiskostenmodellen.
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Van deze bezoekers is immers niet bekend hoe vaak zij het gebied
gemiddeld per jaar (de te verklaren variabele) bezoeken. Voor deze
respondenten is in deze studie het gemiddelde van de steekproef
gehanteerd dat het gebied wel eerder heeft bezocht.
Reiskosten zijn grotendeels gebaseerd op de berekende reisafstand
tussen het huisadres en vakantie adres van respondenten 28 . In een
meerderheid van de gevallen (85%) zijn respondenten geïnterviewd
op hun vakantie adres. In die gevallen waar het vakantie adres van
respondenten niet dezelfde is als de interviewlocatie, is ook de afstand
tussen vakantie adres en interview locatie berekend. In ongeveer de
helft van deze gevallen (n=10) was het vakantie adres ofwel niet
bekend of hadden respondenten geen vast vakantie adres, omdat ze op
een boot verblijven. Voor deze gevallen is alleen gerekend met de
afstand tussen huisadres en interviewlocatie. Afstanden zijn berekend
op basis van kortste afstand met de ANWB route planner.
De afstanden zijn in 80% van de gevallen berekend op basis van
4-cijferige postcodes. Slechts 20% van de respondenten had tevens de
laatste twee letters van hun postcode opgegeven.
Reiskosten zijn gebaseerd op afstand heen en terug, zoals gebruikelijk
in de reiskostenliteratuur (zie bijvoorbeeld Ward en Beal, 2000).
De reiskosten zijn berekend met behulp van aannames omtrent het
gemiddelde benzineverbruik van auto's per gereden kilometer en de
gemiddelde benzineprijzen in het tweede en derde kwartaal van 2002
(CBS, 2003). Andere kosten gerelateerd aan het autogebruik zoals
verzekeringen en afschrijvingskosten zijn in deze studie verdisconteerd in
een relatief hoog gemiddeld benzineverbruik van 10 liter per 100 km 29 .
Naast de reiskosten zijn ook schattingen gemaakt van de verblijfskosten,
afhankelijk van het type accommodatie waarin respondenten verblijven
tijdens hun bezoek (camping, bungalow, hotel of boot) en de lengte
van het verblijf. Andere verblijfskosten dan accommodatie kosten zijn
niet meegenomen in de berekening. 11 % van de respondenten gaf aan
thuis te overnachten. Voor deze respondenten zijn geen verblijfskosten
gerekend. Hoewel een klein aantal respondenten (n=42) aangaf langer
dan 35 dagen in het gebied te verblijven, is 35 dagen als maximale
verblijfsduur gehanteerd in de berekening van de verblijfskosten. Vijf
respondenten die aangaven het hele jaar rond in het gebied te verblijven
zijn uit de dataset verwijderd.
De gemiddelde kosten voor een verblijf op een camping, in een bungalow,
hotel of op een huurboot zijn geschat op basis van informatie over
tarieven van campings, bungalowparken, hotels en bootverhuurbedrijven
in en rondom de drie interviewlocaties. Voor kamperen is een gemiddelde
prijs gehanteerd van €20 per dag, voor een bungalow en hotel €60 per
dag en een huurboot (plezierjacht) €150 per dag.

Noot

28 In de enquête is respondenten niet gevraagd hier zelf een schatting van te geven. Hun
eigen inschatting van de reiskosten is dus niet beschikbaar.
29 In theorie zouden deze kostenposten alleen meegenomen kunnen worden indien deze als
relevant worden beschouwd door de respondenten zelf (zie Price (1983) of Christensen (1985).
Hier is echter verder niet naar gevraagd in de enquête.
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9) Naast de reis- en verblijfkosten, is ook de reistijd gewaardeerd in geld
op basis van het gemiddelde uurloon van alle werknemers in Nederland
(voltijd en deeltijd) per leeftijdscategorie (CBS, 2003) 0 . De tijd die
respondenten verblijven in het Friese merengebied wordt niet gewaardeerd (dit is overeenkomstig de voorgestelde aanpak van Bockstael et
al., 1987).
In totaal zijn vier modellen zijn geschat. Een model met alleen de kosten
van het reizen en een model met zowel de reiskosten als de verblijfskosten
is geschat en in beide gevallen is een model geschat zonder waardering van
reistijd en een model met waardering van reistijd.

7.2 Schattingsresultaten

De reiskosten blijken zoals verwacht een significant negatief effect te
hebben op het aantal bezoeken per jaar: hoe hoger de kosten (d.w.z. prijs),
hoe kleiner het aantal bezoeken per jaar (d.w.z. vraag naar het milieugoed
recreatie in het Friese merengebied) 31 . Echter, indien de verblijfskosten
worden opgeteld bij de reiskosten, blijkt het effect op onverklaarbare wijze
positief uit te vallen. Worden de opportunity kosten van de reistijd bij de
reiskosten opgeteld, dan is het effect wel significant negatief. Op basis van
deze bevinding en de theoretische verwachtingen worden in dit rapport
alleen de modellen gepresenteerd, die zijn gebaseerd op reiskosten, niet de
verblijfkosten, zonder reistijdwaardering (tabel 12) en met reistijdwaardering
(tabel 13).

Tabel 12

Variabele

Uitkomsten schatting reiskostenmodel
zonder reistijdwaardering
Constante
Reiskosten exclusief reistijd
Inkomen
Vakantieganger
Beleving rust & natuur
Belangrijkste activiteit=varen
Belangrijkste activiteit = fietsen/wandelen
Belangrijkste activiteit = zwemmen
Belangrijkste activiteit = vissen
Interviewlocatie = Eernewoude
Interviewlocatie = De Potten
Interviewlocatie = Galamadammen
Alternatieve bestemmingen
Log Likelihood

Parameter

Standaard

schatting

fout

0,6006
-0,01 99
-0,0325
1,1471
0,3910
-0,1327
-0,2499
0,6481
0,3710
-0,0907
0,2578
0,1635
0,2366
-3.466,878
34,79
0,1676
276

Pseudo R2

N

11427
0,0059
0,0366
0,3519
0,2073
0,2513
0,2622
0,3710
0,3156
0,3633
0,3580
0,3881
0,1996

z

P>Izl

0,526
-3,362
-0,890
3,259
1,886
-0,528
-0,953
1,747
1,176
-0,250
0,720
0,421
1,185

0,599
0,001
0,374
0,001
0,059
0,597
0,341
0,081
0,240
0,803
0,472
0,673
0,236

0,0005

Noot: te verklaren variabele = aantal bezoeken per jaar

Noot

30 De volgende leeftijdscategorieën worden door het CBS onderscheiden: ~ 19; 20-24; 25-29;
30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; ~ 65. Hoewel het CBS ook voor deze laatste
leeftijdscategorie een uurloon presenteert (± €19), worden in deze studie de opportunity
kosten van tijd voor deze laatste leeftijdscategorie gelijk gesteld aan nul.
31 Voordat de regressie is uitgevoerd is zoals gebruikelijk eerst getest op correlatie tussen
verschillende verklarende variabelen ter vermijding van multicollineariteit. Verder zijn met
behulp van STATA zogenaamde robuuste standaardfouten berekend. Deze zijn consistent zelfs
als er sprake is van heteroskedasticiteit.
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De eerste kolom in de tabellen geeft de naam van de verklarende variabele
weer, de tweede kolom de geschatte parameter, de derde kolom de
standaardfout van deze geschatte parameter, de vierde kolom de bijbehorende
z-waarde en de laatste kolom de statistische significantie van de geschatte
parameter. De onderste vier rijen van tabel 12 en 13 presenteren informatie
over de algemene statistische kenmerken en goodness of fit van het
model, zoals het aantal waarnemingen waarop de regressie is gebaseerd,
de Log Likelihood waarde, de uitkomst van de Chi-kwadraat test en de
pseudo R-kwadraat.
De uitkomsten gepresenteerd in tabellen 12 en 13 zijn robuust. Dat wil
zeggen dat dezelfde uitkomsten resulteren indien de reiskostenmodellen
worden geschat met behulp van alternatieve maximum likelihood schattingsprocedures, zoals negatieve binomiale en tobit regressie 32 . Hoewel de
geschatte coëfficiënten enigszins verschillen afhankelijk van de gebruikte
statistische schattingsmethode, blijken steeds dezelfde variabelen statistisch
significant te zijn.

Tabel 13
Uitkomsten schatting reiskostenmodel
met reistijdwaardering

Variabele

Constante
Reiskosten inclusief reistijd
Inkomen
Vakantieganger
Beleving rust & natuur
Belangrijkste activiteit=varen
Belangrijkste activiteit = fietsen/wandelen
Belangrijkste activiteit = zwemmen
Belangrijkste activiteit = vissen
Interviewlocatie = Eernewoude
Interviewlocatie = De Potten
Interviewlocatie = Galamadammen
Alternatieve bestemmingen

Parameter
schatting

Standaard
fout

0,4753
-0,0054
-0,0255
1,0795
0,3978
-0,1183
-0,2563
0,6816
0,3766
-0,1146
0,2880
0,2783
0,2738

1,1584
0,0021
0,0380
0,3510
0,2050
0,2515
0,2707
0,3773
0,3237
0,3684
0,3605
0,3921
0,2008

-3.500,788
32,76
0,1594
276

Log Likelihood
Pseudo R 2
N

z

P>lzl

0410
-2,539
-0,673
3,075
1,940
-0,470
-0,947
1,806
1,164
-0,311
0,799
0,710
1,363

0,682
0,011
0,501
0,002
0,052
0,638
0,344
0,071
0,245
0,756
0,424
0,478
0,173

0,0011-

Noot: te verklaren variabele = aantal bezoeken per jaar

De twee geschatte modellen in tabel 12 en tabel 13 zijn statistisch significant
zoals kan worden afgelezen uit de Chi-kwadraat test. Een verklaarde
variantie van 16% lijkt niet hoog, maar het is belangrijk op te merken dat
de pseudo R-kwadraat hier is gebaseerd op de uitkomst van de geschatte
log-likelihood functies (zie bijvoorbeeld Cramer, 1986) en niet de verklaarde
variantie interpretatie heeft zoals de R-kwadraat in een Ordinary Least
Squares (OLS) regressie (Greene, 1993). Verder is de regressie hier uitgevoerd
op zogenaamde cross-sectie data, die in het algemeen lage verklaarde
varianties opleveren in regressie analyses.

Noot

32 Voor een overzicht van verschillende schattingsprocedures voor reiskostenmodellen, zie
bijvoorbeeld Creel en Loomis (1990).
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Het aantal waarnemingen waarop de regressie is gebaseerd is een stuk
lager dan het aantal interviews dat is afgenomen vanwege (1) de 88
respondenten die niet in het reiskostenmodel zitten, omdat ze met de boot
of fiets naar het gebied zijn gekomen en (2) het grote aantal missing
values, met name voor de inkomensvariabele (n=110), welke ertoe leiden
dat waarnemingen niet worden meegenomen in de regressie-analyse.
Naast reiskosten (mcl. en excl. reistijdwaardering) zijn ook de variabelen
'vakantieganger', 'beleving rust en natuur' en 'belangrijkste
activiteit=zwemmen' significant bij een significantieniveau van ten minste
10% (P < 0,10). De eerste en laatste variabele zijn gemeten als dummy
variabelen (met waarden 0 of 1). De variabele heeft de waarde 1 indien
een respondent aangeeft op vakantie te zijn of zwemmen als belangrijkste
activiteit opgeeft. De beleving van rust en natuur is gemeten als de gemiddelde
score op beide omgevingsaspecten 33 . Vakantiegangers en zwemmers
leggen dus een significant hoger aantal bezoeken aan het gebied af dan
niet-vakantiegangers en tevens bestaat er een significant positieve relatie
tussen de beleving van rust en natuur en het aantal bezoeken dat iemand
jaarlijks aflegt: hoe hoger de belevingswaarde, hoe groter het aantal jaarlijkse
bezoeken.
Opvallend is dat in tegenstelling tot theoretische verwachtingen, het
besteedbare inkomen van een respondent in geen enkel model statistisch
significant is. De inkomensparameter is bovendien negatief in plaats van
positief. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger naar verwachting de vraag
naar het betreffende goed zou moeten zijn (recreatie in het Friese merengebied), tenzij er sprake is van een inferieur goed 34 . Aangezien inkomen
ook sterk is gecorreleerd met de leeftijd van een respondent, zijn of haar
gezinssituatie (omvang van het huishouden) en opleidingsniveau, zijn deze
variabelen ook opgenomen in de regressie-analyse in plaats van inkomen,
maar geen van deze variabelen bleek een statistisch significant effect te
hebben op de te verklaren variabele.
Naast rust en natuur, is er ook gekeken in hoeverre de gemiddelde score op
de beleving van sociale contacten en gezelligheid van invloed is op het
aantal jaarlijkse bezoeken. Behalve rust en natuur was deze sociale component
immers ook een belangrijke factor in de factoranalyse. Echter, het effect van
deze variabele is niet significant. Bovendien blijkt deze variabele gecorreleerd
te zijn met de inkomensvariabele en is daarom buiten het model gehouden.
Van alle activiteiten heeft alleen zwemmen een significant effect op het
aantal bezoeken per jaar. Varen, fietsen/wandelen en vissen blijken geen
significant effect te hebben. Ook de locatie parameters (opgenomen als
dummy variabelen) zijn in geen van de geschatte modellen statistisch
significant. De laatste variabele 'alternatieve bestemmingen' geeft weer of
respondenten ook andere vergelijkbare merengebieden in Nederland
bezoeken en wordt in dit model gebruikt als grove indicator voor het
bestaan van substitutiemogelijkheden in de vorm van de beschikbaarheid
van alternatieve recreatiegebieden. Echter, ook deze variabele is statistisch
niet significant.
Noot
33 Uit de factoranalyse bleken deze twee aspecten significant met elkaar samen te hangen.
34 Inkomen is gemeten als een categorische variabele tussen 1 en 11 De nummers geven de
intervallen weer waarbinnen het inkomen van een respondent valt. Inkomen is ook als dummy
(0-1) variabele opgenomen in de reiskostenmodellen op basis van het gemiddeld besteedbare
inkomen in Nederland, waarbij 1 aangaf of een respondent een hoger dan gemiddeld inkomen
heeft (en 0 dus een lager dan gemiddeld inkomen) Echter ook gespecificeerd in deze vorm
blijft inkomen niet significant en negatief uit de regressie analyse komen.
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7.3 Economische waarde per bezoek en totale economische waarde

De economische waarde per bezoek kan als volgt worden afgeleid uit het
geschatte individuele reiskostenmodel (Creel en Loomis, 1990):
_i

aarbij het geschatte consumentensurplus weergeeft per bezoek (Ç') en
88K de geschatte reiskostenparameter35 . Het berekende consumentensurplus
met en zonder reistijdwaardering wordt weergegeven in tabel 14. Om de
robuustheid van de berekende waarden te checken worden in tabel 14 ook
de uitkomsten gepresenteerd voor de reiskostenmodellen die zijn geschat
op basis van een negatieve binomiale verdeling 36 . De berekende waarden
zijn vrijwel aan elkaar gelijk. In het geval van de Poissonverdeling zijn de
berekende waarden iets lager dan in het geval van de negatieve binomiale
verdeling. Zoals verwacht is het consumentensurplus berekend op basis van
alleen de reiskosten zonder reistijdwaardering aanzienlijk lager dan het
consumentensurplus met reistijdwaardering. Het consumentensurplus met
reistijdwaardering is drie en een half keer zo groot als het consumentensurplus zonder reistijdwaardering.

Tabel 14

Consumentensurplus per bezoek in
euros (prijspeil 2002)

cly

schattingsprocedure
zonder reistijd waardering

met reistijd waardering

Poisson

50,3

185,2

Negatief binomiaal

52,9

194,2

Vermenigvuldiging van de waarde per bezoek met het gemiddelde aantal
bezoeken per jaar geeft de jaarlijkse stroom van economische baten per
bezoeker (€850 zonder reistijdwaardering en €3145 met reistijdwaardering) 37
Om de totale omvang van de recreatieve baten gegenereerd door het
Friese merengebied voor heel Nederland te kunnen schatten is tevens
informatie nodig over het totale aantal bezoekers van het Friese merengebied.
Volgens het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) van het CBS bezochten
tussen 1997 en 2001 jaarlijks 170 tot 310 duizend vakantiegangers het
Friese merengebied (CBS, 2003). Voor heel Friesland waren dit over
dezelfde periode overigens maar liefst 670 tot 770 duizend vakantiegangers.
Onder de veronderstelling dat het geschatte reiskostenmodel representatief
is voor alle vakantiegangers die het Friese merengebied bezoeken, betekent
dit een gemiddelde jaarlijkse batenstroom die wordt gegenereerd door het
Friese merengebied van minimaal €185 miljoen 38 . Indien ook de opportunity
kosten van de reistijd worden meegenomen in de berekening, resulteert
een totale jaarlijkse waarde van €686 miljoen.
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Noot
35 In de economische welvaartstheorie geeft het consumentensurplus de economische waarde
van een welvaartsverandering weer, in dit geval als gevolg van een bezoek aan het Friese
merengebied (Deaton en Muellbauer, 1980; Boadway en Bruce, 1984; Freeman, 1993).
36 De negatieve binomiale verdeling is eigenlijk een specifieke vorm van de Poissonverdeling,
waarbij de variantie mag afwijken van het gemiddelde. Karakteristiek voor de Poissonverdeling
is dat de variantie en het gemiddelde van de te verklaren variabele aan elkaar gelijk zijn.
37 Het gemiddelde aantal bezoeken per jaar is Vrij hoog, namelijk 17 keer. Een belangrijke
reden hiervoor is het feit dat een groot deel (34%) van de geïnterviewde respondenten uit
Friesland zelf afkomstig is en regelmatig een dagreis maakt om het merengebied en de interviewlocaties te bezoeken.
38 Het gemiddelde jaarlijkse aantal vakantiegangers dat het Friese merengebied bezoekt
(op basis van de beschikbare tijdreeks tussen 1997 en 2001) is 218 duizend (CBS, 2003).
Vermenigvuldigd met €850 per vakantieganger levert een bedrag op van €185,3 miljoen. Een
meerderheid van 85% van de respondenten was op vakantie op het moment dat ze werden
geïnterviewd.
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8 Resultaten contingent waardering methode

8.1 Bereidheid om extra belastingen te betalen
Nadat respondenten zijn geïnformeerd over het feit dat het waterpeil in het
Friese merengebied al meer dan 30 jaar op hetzelfde vaste streefpeil wordt
gehouden, en wat de consequenties hiervan zijn voor de verschillende
gebruiksfuncties in het gebied, is hen gevraagd in hoeverre ze voor het
interview reeds bekend waren met deze informatie. Van alle respondenten
geeft 61 % aan voor het interview hier nooit eerder van gehoord te hebben.
Vervolgens worden fotosets getoond die twee verschillende situaties laten
zien, die zich de komende 10 jaar kunnen voordoen in het gebied (zie 4.3).
Op de vraag welke situatie de voorkeur geniet antwoordt 63% de situatie
die ontstaat bij natuurlijker peilbeheer en 28% de situatie die zich voordoet
bij voortzetting van het huidige (vaste) peilbeheer. 9% van de respondenten
weet het niet of is niet zeker.
Nadat is uitgelegd dat met het bereiken van beide situaties kosten zijn
gemoeid en waarom, wordt gevraagd wie zou moeten betalen voor het
bereiken van de door de respondent gewenste situatie. Iets meer dan de
helft van de respondenten (52%) antwoordt op deze vraag alle inwoners
van Nederland', 20% alle gebruikers van het Friese merengebied' en 16%
alle inwoners van Friesland'. De rest (12%) houdt het op de overheid
(n=20), de Europese Unie (n=12), het waterschap (n=9) of het Rijk en
Rijkswaterstaat (n=7).
Op de vraag of respondenten in principe bereid zijn om door middel van
extra belastingen mee te betalen om over 10 jaar de door hen gewenste
situatie te bereiken - waarbij wordt benadrukt dat dit geld enkel en alleen
wordt gebruikt om de door de respondent gewenste situatie te bereiken antwoordt 63% ja. 30% antwoordt nee en 7% weet het niet of is niet
zeker. Respondenten die nee zeggen worden gevraagd waarom niet. De
verschillende redenen waarom respondenten in principe niet extra willen
betalen worden weergegeven in tabel 15. De eerste vier antwoordcategorieën
zijn voorgedrukt in de enquête, de overige reden zijn tijdens het interview
door respondenten zelf genoemd.

Tabel 15
Belangrijke redenen waarom respon.
denten in principe niet bereid zijn
middels extra belastingen mee te
betalen om over 10 jaar de door hen
gewenste situatie te bereiken

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Reden om niet te willen meebetalen

.................

Ik vind het bereiken van deze situatie niet belangrijk genoeg
Mijn inkomen is te laag
Ik vind de huidige situatie goed genoeg
Onvoldoende informatie
Ik betaal al genoeg (belasting)
Op andere manier betalen/bekostigen
Herverdeling huidige belastinggelden
Ik woon hier niet
Ik betaal elders al (waterschaps)belasting
Overige redenen

7
4
10
3
28
11
6
5
4
22
100

Totaal
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Ik betaal al genoeg (belasting) is de meest gehoorde reden waarom respondenten in principe geen extra belasting willen betalen (28%). 11 % vindt
dat dit op een andere wijze moet worden betaald en 10% vindt de huidige
situatie goed genoeg, terwijl 7% het bereiken van de door hen gewenste
situatie niet belangrijk genoeg vindt om er voor te betalen. 6% vindt dat
het bereiken van de gewenste situatie bekostigd moet worden uit de
huidige belastingopbrengsten (herverdeling huidige belastingopbrengsten).
5% zegt niet te willen betalen, omdat ze niet in het gebied wonen. 4% zegt
elders al belasting te betalen en nog eens 4% vindt zijn of haar inkomen te
laag om te kunnen betalen. Verder worden nog een divers aantal andere
redenen genoemd, waaronder dat de Friezen zelf of de gebruikers moeten
betalen (n=4) of dat het geld toch alleen maar door het waterschap over
de balk wordt gegooid (n=3).
Redenen als 'ik vind het bereiken van de gewenste situatie niet belangrijk
genoeg" en "ik vind de huidige toestand goed genoeg' geven aan dat de
respondent geen waarde hecht aan het betreffende goed (situatie A of B).
Vanuit de economische theorie zijn redenen zoals 'ik vind het bereiken van
de door mij gewenste situatie niet belangrijk genoeg", "ik vind de huidige
situatie goed genoeg" en "mijn inkomen is te laag" belangrijke factoren
die keuzes van respondenten als uiting van hun preferenties beperken en de
waardering effectief tot nul reduceren. Deze worden In de literatuur ook
wel 'legitieme nul bieders' genoemd (zie Brouwer en Slangen, 1998). In deze
studie zijn 21 % van de respondenten die aangeven geen extra belastingen
te willen betalen tot deze klasse gerekend.
Aan de andere kant geven redenen als "ik betaal al genoeg belasting',
"ik woon hier niet" of "op andere manier betalen" aan dat de respondent
problemen heeft met de gekozen marktsimulatie in de contingent waardering
studie, maar niet noodzakelijkerwijs dat de respondent het betreffende
goed (in dit geval de door hem of haar gewenste situatie in het Friese
merengebied) niet waardeert. In de literatuur worden deze respondenten
ook wel protest bieders' genoemd. In deze studie kunnen 69 van de 483
respondenten (14,3%) worden geclassificeerd als protest bieders 39 , omdat
ze problemen hebben met de gekozen waarderingsmethode en marktsimulatie. Dit is vergeleken met andere contingent waardering studies niet
verontrustend hoog en kan worden gezien als een belangrijke indicator
voor de validiteit van de studie.
Van alle respondenten vindt overigens een meerderheid van 59% de informatie in de enquête voldoende om de vraag of ze bereid zijn extra belasting
te betalen goed te kunnen beantwoorden en bijna 10% zelfs ruim
voldoende. 27% vindt de informatie in de enquête onvoldoende en 6%
volstrekt onvoldoende. Ook dit zijn belangrijke indicatoren voor de validiteit
van de uitgevoerde studie. Het feit dat dus een derde van alle respondenten
problemen heeft met de gepresenteerde informatie om de vraag over hun
betalingsbereidheid te kunnen beantwoorden is een belangrijke indicator
dat de genoemde bedragen met de nodige voorzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd.
Hieronder wordt achtereenvolgens de gemiddelde betalingsbereidheid voor
het handhaven van de status quo middels een vast streefpeil en de betalingsbereidheid voor een natuurlijker peil beheer besproken.
Noot

39 Van de 500 afgelegde interviews bleken 17 respondenten deze vraag niet beantwoord te
hebben, iets wat in iedere survey voorkomt en vaak niet-bruikbare response wordt genoemd,
vandaar dat het percentage protest bieders is gebaseerd op 483 valide waarnemingen.
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Hieronder wordt achtereenvolgens de gemiddelde betalingsbereidheid voor
het handhaven van de status quo middels een vast streefpeil en de betalingsbereidheid voor een natuurlijker peil beheer besproken.

8.2 Gemiddelde waarde handhaving status quo
De respondenten die ja zeggen tegen de vraag of ze in principe bereid zijn
extra belasting te betalen voor het bereiken van de door hen gewenste
situatie, wordt vervolgens gevraagd wat het allerhoogste bedrag is dat hun
huishouden jaarlijks bereid is aan extra belastingen te betalen. De relatieve
frequentieverdeling van de genoemde bedragen en de geïdentificeerde
legitieme nulbieders (n=21) wordt weergegeven in figuur 9 (histogram). De
verticale as geeft de frequenties (in %) weer en de horizontale as de geldbedragen in euros (prijspeil 2002).
Vierenveertig respondenten (68%) hebben een positief bedrag genoemd
(>0), variërend van €10 tot €500 per jaar40 . De verdeling van de genoemde
bedragen is scheef (de normale verdeling wordt weergegeven door de
zwarte lijn in figuur 9). De meeste observaties worden gevonden aan de
linkerkant van de figuur. 40% van de respondenten noemt een bedrag kleiner
dan of gelijk aan €20 per jaar, 66% een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€50 per jaar en iets meer dan 85% een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€100. Twee respondenten noemen een bedrag van €200, één respondent
zegt jaarlijks €250 extra te willen betalen, één respondent €300 en vier
respondenten €500. Hierbij dient te worden bedacht dat de betalingsbereidheid is gevraagd door middel van een open vraag, waardoor de respondenten vrij zijn geweest om zelf bedragen te noemen.

Figuur 9

40

Histogram betalingsbereidheid respondenten voor het bereiken van situatie A
(handhaving status quo met vast
streef peil)
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Noot

40 In totaal waren er maar liefst 74 missing values voor deze vraag, waarvan er 22 konden
worden geclassificeerd als protest bieder (15,8% van het totale aantal respondenten die een
voorkeur voor situatie A hebben).
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Worden de hogere bedragen (> €200/jaar) gerelateerd aan de inkomens
van de respondenten die deze bedragen noemen (Hoevenagel, 1994), dan
blijken deze in aanzienlijk hogere inkomensklassen te liggen dan gemiddeld
in de steekproef en voor heel Nederland. Deze hogere bedragen worden
daarom niet als outliers beschouwd, maar gehandhaafd in de data set. De
gemiddelde betalingsbereidheid van respondenten die een voorkeur hebben
voor het handhaven van een vast streefpeil in het Friese merengebied is
€68 per huishouden per jaar. Echter, de standaardfout rondom dit gemiddelde
is aanzienlijk (mede vanwege het relatief kleine aantal waarnemingen),
waardoor het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval €43 - €93 per
jaar is. Indien de hoogste waarde van €500 per jaar toch uit de data set
wordt verwijderd, resulteert een gemiddelde waarde van €54 per huishouden
per jaar. Dit illustreert dat de gemiddelde waarde sterk afhankelijk is van
het weglaten van één respondent. De mediaan waarde is aanzienlijk lager
dan de gemiddelde waarde en bedraagt €40 per huishouden per jaar.

8.3 Gemiddelde waarde natuurlijker peilbeheer

De relatieve frequentieverdeling van de betalingsbereidheid voor het bereiken
van situatie B (natuurlijker peilbeheer) en de geïdentificeerde legitieme
nulbieders (n=10) wordt weergegeven in figuur 10.

Figuur 10
Histogram betalingsbereidheid respondenten voor het bereiken van situatie B
(natuurlijker peilbeheer)
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Door 147 respondenten is een positief bedrag genoemd voor natuurlijker
peilbeheer, variërend van €1 tot €1.000 per jaar41 . De verdeling van de
genoemde bedragen is wederom scheef. Eén op de vijf respondenten noemt
een bedrag kleiner dan of gelijk aan €10 per jaar, 35% een bedrag kleiner
dan of gelijk aan €25 per jaar, iets meer dan 60% een bedrag kleiner dan
of gelijk aan €50 en iets meer dan 85% een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€100. Drie respondenten noemen een bedrag van €200, drie respondenten
zeggen jaarlijks €250 extra te willen betalen, twee respondenten €300,
één respondent €400, twee respondenten €500 en twee respondenten
€1.000.
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Indien de hogere bedragen (>€200/jaar) gerelateerd worden aan de
inkomensniveaus, om te zien in hoeverre er sprake is van outliers, blijken
twee respondenten die een bedrag van €200 en €400 noemen een
besteedbaar inkomen te hebben dat lager is dan gemiddeld in de steekproef
en één van de twee respondenten die een bedrag noemen van €1.000 per
jaar een inkomen dat precies in de klasse valt waarin het steekproef
gemiddelde ligt. Het aandeel van deze bedragen ten opzichte van het jaarlijks
besteedbare inkomen van de betreffende respondenten is respectievelijk
1,1 2,7 en 4,3%42 Gezien de omvang van dit aandeel voor de laatste twee
respondenten (€400/jaar en €1 .000/jaar) en het feit dat alle andere
genoemde geldbedragen lager dan of gelijk zijn aan 1 % van het jaarlijks
besteedbare inkomen, worden deze als outliers beschouwd en verder
buiten de analyse gelaten.
De gemiddelde betalingsbereidheid van respondenten die een voorkeur
hebben voor natuurlijker peilbeheer in het Friese merengebied (zonder de
twee outliers) is €76 per huishouden per jaar. Rekening houdend met de
standaardfout rondom dit gemiddelde resulteert een bijbehorend 95%
betrouwbaarheids-interval van €58 - €93 per jaar43 Dit is een nauwkeurigere
schatting dan de gemiddelde waarde voor het handhaven van het vaste
streefpeil (mede vanwege het grotere aantal waarnemingen). Indien de
hoogste waarden van €500 en €1.000 uit de data set worden verwijderd,
resulteert een gemiddelde waarde van €64 per huishouden per jaar. De
mediaan waarde is nog lager, namelijk €50 per huishouden per Jaar.
.

8.4 Factoren die de betalingsbereidheid beïnvloeden

Figuren 9 en 10 laten duidelijk zien dat de data in kwestie geen normale
verdeling heeft. De data betreft zogenaamde censored data' met waarden
van nul en hoger. OLS regressie om te analyseren welke factoren de
betalingsbereidheid van respondenten beïnvloeden resulteert daarom in
niet-consistente schattingen. Tobit regressie is in dit geval een veel
toepasselijker schattingsprocedure (zie Halstead et al., 1991). De algemene
modelspecificatie is als volgt:
WTP1 = f (BX1, c)

indien WTP > 0

WTP = 0

in alle andere gevallen

waarbij WTP i de betalingsbereidheid is van individu i, beta (0) de schattingsparameter, X de vector met individuele respondent karakteristieken (inclusief
belangrijkste activiteiten die individu i onderneemt, de beleving van
omgevingskenmerken, de locatie waar individu is geïnterviewd en algemene
demografische en sociaal-economische kenmerken van individu i) en epsilon (c)
de verdeling van de random fouten. In het geval van Tobit regressie wordt
verondersteld dat epsilon normaal verdeeld is met een gemiddelde waarde
gelijk aan nul en variantie gelijk aan

Noot

41 In totaal waren er 155 missing values op deze vraag, waarvan er 42 konden worden
geclassificeerd als protest bieder (13,5% van het totale aantal respondenten die een voorkeur
voor situatie B hebben).
42 Hoevenagel (1994) hanteert een drempel van 10% van het jaarlijks beschikbare inkomen.
43 De betalingsbereidheid voor natuurlijker peilbeheer is statistisch significant verschillend van
de betalingsbereidheid voor een vast streefpeil (Mann-Whitney Z = -195; p <0,05).
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Twee verschillende modellen zijn geschat: één op basis van respondenten
die een voorkeur hebben voor situatie A (handhaven vast streefpeil) en één
op basis van respondenten die een voorkeur hebben voor situatie B
(natuurlijker peilbeheer).
8.4.1

Handhaving vast waterpeil
Indien wordt geanalyseerd welke factoren de betalingsbereidheid van
respondenten beïnvloeden, die een voorkeur hebben uitgesproken voor het
handhaven van het huidige vaste streefpeil, blijken de factoren gepresenteerd
in tabel 16 een statistisch significante invloed te hebben (p <0,10). Net zoals
voor de schatting van de reiskostenmodellen zijn wederom verschillende
combinaties van factoren getoetst op hun statistische significantie, rekening
houdend met hun eventuele onderlinge correlaties. Tabel 16 kan op dezelfde
wijze worden gelezen als tabellen 12 en 13. De te verklaren variabele (in dit
geval betalingsbereidheid i.p.v. aantal bezoeken per jaar) is getransformeerd
naar zijn natuurlijke log vorm aangezien dit een betere pseudo R-kwadraat
oplevert. Een ander voordeel is dat indien ook de inkomensvariabele in
logaritmische vorm is opgenomen in het model, de geschatte coëfficiënt
tegelijkertijd de (constant veronderstelde) inkomenselasticiteit weergeeft
(Brouwer en Slangen, 1998).
Zoals kan worden afgelezen uit de chi-kwadraat test is het geschatte Tobit
model statistisch significant met een pseudo R 2 van 17%. Dit is iets lager
dan eerder gevonden resultaten in Nederland (Brouwer en Slangen, 1998;
Brouwer, 2003). Het aantal waarnemingen is echter zeer laag en de uitkomsten
dienen daarom met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Tabel 16

Variabele

Uitkomst van de Tobit regressie-analyse
voor situatie A (handhaven vast streef .
peil)

Parameter
schatting

Standaard
fout

................................

........

Constante
Inkomen
Leeftijd
Interviewlocatie = Eernewoude
Beleving watersportmogelijkheden
Moeite met bepalen geldbedrag
Sigma

-110814
1,0469
0,0520
1,2763
0,9849
-0,9837
1,5153

Log-likelihood waarde

-69,61 99
28,63

Pseudo R2

t

p >t

........

......

......

4,3384
0,3919
0,0221
0,5543
0,3855
0,3224
0,1878

-2554
2,671
2,345
2,302
2,555
-3,051

0,015
0,011
0,025
0,027
0,015
0,004

p<O,OO1

0,1706
41

N

Zoals verwacht heeft het inkomen van een respondent een significant positieve
invloed. Hoe hoger het inkomen, hoe meer men gemiddeld bereid is te
betalen voor het handhaven van het vaste streefpeil de komende 10 jaar.
Hierbij worden zoals gebruikelijk alle andere omstandigheden constant
verondersteld (ook wel ceteris paribus clausule genoemd). Aangezien
inkomen en betalingsbereidheid beide in hun natuurlijke log vorm zijn
gemodelleerd, geeft de geschatte inkomenscoëfficiënt, na aanpassingen
voor het feit dat het model is gebaseerd op gecensorde data 44 , tevens de
inkomenselasticiteit weer. De voor de log transformatie en Tobit regressie
aangepaste inkomenscoëfficiënt is gelijk aan 1,04 met een standaardfout
van 0,39 45 .

Noot
44 Zie voor meer details omtrent deze aanpassingsprocedure op basis van de normale dichtheid functie van het geschatte model Brouwer en Spaninks (1999).
45 De marginale effecten van de verklarende variabelen zijn bepaald met behulp van STATA 7.0.
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Een stijging van het inkomen van respondenten met 1 % leidt dus ceteris
pan bus tot een stijging van de betalingsbereidheid met eveneens 1 %.
Hoewel recreatiegoederen vaak als luxe goederen worden beschouwd
(d.w.z. met een inkomenselasticiteit groter dan 1), worden inkomenscoëfficiënten groter dan één zelden in de contingent valuation literatuur
aangetroffen (Flores en Carson, 1997). En dus is de gevonden waarde in
overeenstemming met de bestaande literatuur.
Ook de leeftijd van een respondent blijkt een positieve invloed uit te oefenen
op de betalingsbereidheid. Hoe ouder iemand is, hoe hoger de betalingsbereidheid. De interviewlocatie heeft ook invloed op de gevonden bedragen.
Indien iemand is geïnterviewd in en rondom Eernewoude, is de betalingsbereidheid significant hoger dan de betalingsbereidheid van respondenten
die elders in het Friese merengebied zijn geïnterviewd. Een mogelijke
verklaring is dat Eernewoude een ander soort bezoekers trekt dan de
andere twee interviewlocaties. Echter, de uitkomst van testen om te zien of
er inderdaad significante verschillen bestaan tussen respondent karakteristieken
anders dan inkomensniveau (waarvoor in de regressie-analyse reeds wordt
gecontroleerd) levert hiervoor verder geen verklaring op.
Van de mogelijke combinaties omtrent de beleving van omgevingskenmerken,
zoals die eerder zijn bepaald middels factoranalyse, blijkt alleen de beleving
van watersportmogelijkheden (zwemmen en water- en jetskieën) een
significant positief effect te hebben op de betalingsbereidheid. Hoe belangrijker respondenten de aanwezige watersportmogelijkheden vinden, hoe
hoger gemiddeld en ceteris pan bus hun betalingsbereidheid.
Tenslotte blijkt ook de moeite die respondenten hebben met het beantwoorden
van de vraag hoeveel ze bereid zijn te betalen voor het handhaven van een
vast streefpeil een significante invloed te hebben op de uitkomst. Hoe
moeilijker ze het vinden om deze vraag te beantwoorden, hoe lager hun
betalingsbereidheid. Vergelijkbare negatieve uitkomsten in contingent
waardering studies waarin respondenten is gevraagd naar hun eigen
competentie om dit soort vragen te beantwoorden zijn gevonden door
Langford et al. (1999).
Factoren die ook zijn getoetst in de regressie analyse, maar waarvoor geen
statistisch significante relaties konden worden gevonden zijn: of de respondent
een man of een vrouw is, welke activiteiten hij of zij onderneemt, of dit het
eerste bezoek is aan het Friese merengebied, wat het opleidingsniveau is
van de respondent, hoe groot het huishouden is, of de respondent kinderen
heeft of niet, of de respondent een eigen boot heeft, of vergelijkbare
alternatieve merengebieden in Nederland bezocht worden, of de respondent
op vakantie is, de afstand tussen de interviewlocatie en het huisadres van
de respondent en of hij of zij eerder heeft gehoord van het feit dat het
streefpeil reeds 30 jaar op hetzelfde niveau wordt gehouden. Uit het feit dat
geen significante relatie kan worden gevonden tussen de betalingsbereidheid
en het bezoeken van andere locaties kan de voorzichtige conclusie worden
getrokken dat er evenals in het recreatiemodel geen duidelijke substitutieeffecten kunnen worden aangetoond en het Friese merengebied in die zin
wellicht uniek is te noemen.
8.4.2 Natuurlijker peilbeheer
De uitkomsten voor de regressie analyse op basis van respondenten die een
voorkeur hebben voor natuurlijker peilbeheer worden weergegeven in
tabel 17. Wederom worden alleen de statistisch significante (p <0,10)
resultaten gepresenteerd. Het model is in semi-log vorm (te verklaren
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variabele en inkomen in hun natuurlijke log). Het aantal waarnemingen is
weliswaar dit keer groter en het geschatte model als geheel eveneens
statistisch significant, de pseudo R-kwadraat als grove indicator van de
verklaarde variantie suggereert echter dat minder dan 10% van de variantie
kan worden verklaard met het geschatte model. Dat is erg laag, zelfs in
het licht van het feit dat de het cross-sectie data betreft en de pseudo
R-kwadraat niet direct de verklaarde variantie betekenis heeft. Dus ook de
uitkomsten uit dit model moeten wederom met de nodige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd.

Tabel 17
Uitkomst van de Tobit regressie-analyse
voor situatie B (natuurlijker peilbeheer)

Variabele

Constante
Inkomen
Respondent = vrouw
Afstand
Interviewlocatie = Eernewoude
Lidmaatschap natuurorganisatie
Sigma

Parameter

Standaard

schatting

fout

-3,7125
0,6696
-04800
0,0041
-0,5494
0,7112
1,2928
-231,1633
34,25
0,0690
139

Log-likelihood waarde
Pseudo R2

riTIJ

2,2392
0,2249
0,2377
0,0016
0,2469
0,2375
0,0809

t

p >t

-1,658
2,977
-2,019
2,494
-2,225
2,993

0,100
0,003
0,046
0,014
0,028
0,003

p<O,OOI

Inkomen is wederom zoals verwacht significant positief. De voor de log
en gecensorde data aangepaste inkomenselasticiteit is gelijk aan 0,67
(standaardfout = 0,22) en hiermee significant lager dan de inkomenselasticiteit
voor het handhaven van de status quo. Een stijging van het inkomen leidt in
dit geval ceteris pan bus tot een minder dan proportionele stijging van WTP.
Vrouwelijke respondenten blijken een significant lagere betalingsbereidheid
te hebben dan mannen en respondenten die zijn geïnterviewd in en
rondom Eernewoude eveneens. In het model dat is geschat op basis van
respondenten die een voorkeur hebben voor het handhaven van een vast
streefpeil was deze laatste variabele juist positief.
In dit model blijkt ook de afstand die respondenten moeten afleggen om
op de interviewlocatie te komen een significante invloed te hebben op de
betalingsbereidheid46 . In tegenstelling tot eerder contingent waardering
onderzoek naar zogenaamde 'distance-decay' functies (Brouwer en Slangen,
1998; Georgiou et al., 2000), blijkt de geschatte coëfficiënt positief te zijn.
Respondenten die verder weg wonen zijn dus cetenis pan bus meer bereid
te betalen voor natuurlijker peilbeheer dan respondenten die dichter bij
wonen.
Een positief afstandseffect lijkt in deze studie geen vreselijk rare uitkomst.
In de eerste plaats is reiskosten modellering impliciet gebaseerd op de
aan name dat mensen die verder weg wonen een hogere waardering
hebben voor een recreatiegebied dan mensen die dichter bij wonen, tenzij
Iaatstgenoemden bewust hebben besloten in het gebied te gaan wonen en
ook hiervoor kosten bereid zijn geweest te maken. In de tweede plaats zou
het zo kunnen zijn, dat respondenten die dichter bij wonen, ook eerder en
directer met de negatieve consequenties van natuurlijker peilbeheer te

Noot

46 Hierbij is alleen naar de afstand heen gekeken i.t.t. het reiskostenmodel waarin de reiskosten
zijn berekend op basis van de retourafstand.
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maken krijgen dan respondenten die verder weg wonen en daarom een
lagere betalingsbereidheid hebben. Echter, men zou in dat geval kunnen
veronderstellen dat deze respondenten dan wel een voorkeur voor situatie
A (vast streefpeil) zouden hebben uitgesproken in plaats van voor situatie B
(natuurlijker peilbeheer).
Het is niet mogelijk deze potentiële verklaring éénduidig te toetsen. De
benodigde informatie ontbreekt hiervoor. Het aandeel respondenten dat
dichter bij de interviewlocaties woont is echter wel groter in de steekproef
die een voorkeur heeft voor een vast streefpeil dan in de steekproef die een
voorkeur heeft voor natuurlijker peilbeheer47 , en tevens hebben relatief
veel meer respondenten in eerstgenoemde dan in laatstgenoemde
substeekproef gehoord van het feit dat het streefpeil reeds 30 jaar op
hetzelfde peil wordt gehouden (50% versus 25%).
Tenslotte heeft het feit of iemand lid is of donateur van een milieu- of
natuur-beschermi ngsorganisatie (Wereld Natuur Fonds of Greenpeace
bijvoorbeeld) ook een significant positieve invloed op de betalingsbereidheid
van respondenten. Deze uitkomst komt overeen met eerder uitgevoerd
contingent waardering onderzoek in Nederland.
Factoren die ook zijn getoetst in de regressie analyse, maar waarvoor geen
statistisch significante relaties konden worden gevonden zijn: welke activiteiten men onderneemt in het gebied, of dit het eerste bezoek is, wat het
opleidingsniveau is, hoe groot het huishouden is, of de respondent kinderen
heeft of niet, of hij of zij een eigen boot heeft, of vergelijkbare alternatieve
merengebieden in Nederland worden bezocht, of de respondent op vakantie
is en of de enquête voldoende informatie verschaft om de betalingsbereidheid
vraag goed te kunnen beantwoorden. Ook hier geldt dat uit het feit dat
geen significante relatie kan worden gevonden tussen de betalingsbereidheid
en het bezoeken van andere locaties de voorzichtige conclusie kan worden
getrokken dat er geen duidelijke substitutie-effecten kunnen worden
aangetoond.
8.5 Stabiliteit betalingsbereidheid

Om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de genoemde geldbedragen te
toetsen zijn 217 van de 500 respondenten, die hun telefoonnummer
hadden opgegeven, twee weken na het interview telefonisch opnieuw
benaderd met de volgende 6 korte vragen:
Herinnert u zich dat u hebt meegedaan met een interview over de beleving
en waardering van het Friese merengebied?
Heeft u na die tijd nog teruggedacht over de vragen die u destijds zijn
gesteld?
Weet u nog dat u destijds gevraagd bent of u bereid bent mee te betalen
aan het bereiken van de door u als meest gewenst geachte situatie in
het Friese merengebied?

Noot

47 75% van de respondenten die een voorkeur hebben voor natuurlijker peilbeheer woont op
meer dan 50 km afstand van de interviewlocatie versus 55% van de respondenten met een
voorkeur voor een vast streefpeil. Eén op de tien respondenten in de eerstgenoemde groep
woont op minder dan 20 km afstand van de interviewlocatie tegenover één op de vier respondenten in de laatstgenoemde groep.
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Weet u nog welk geldbedrag u toen genoemd heeft en zo ja, welk
bedrag is dat?
Wilt u dat bedrag, nu u er misschien wat langer over heeft kunnen
nadenken, nog veranderen en zo ja welk bedrag denkt u nu te willen
betalen?
Zo ja, waarom bent u van mening veranderd?
Op één respondent na wist iedereen zich het interview nog te herinneren.
Bijna 40% gaf bovendien aan nog teruggedacht te hebben over de gestelde
vragen en maar liefst 96% wist zich nog de vraag over zijn of haar betalingsbereidheid te herinneren. Tweederde (68%) wist zelfs nog het antwoord
dat hij of zij had gegeven. 95% wilde het eerder gegeven antwoord niet
veranderen. Slechts 10 respondenten (5%) gaven aan het oorspronkelijk
genoemde bedrag te willen veranderen. Twee van deze respondenten
noemden tijdens het telefonische interview een nieuw hoger bedrag dan ze
eerder tijdens het face-to-face interview hadden genoemd, terwijl de
andere zeven respondenten het oorspronkelijk genoemde bedrag bij nader
inzien te hoog vonden en het naar beneden bijstelden. Twee respondenten
wilden helemaal niets meer betalen, waarvan er één vond dat hij al veel te
veel belastingen betaalt en eigenlijk terugbetaald wilde worden.

8.6 Totale economische waarde
Een laatste stap in de waarderingsprocedure betreft de optelling van de
gemiddelde geldbedragen tot een totale economische waarde voor de twee
alternatieve situaties A (vast streefpeil) en B (natuurlijker peilbeheer).
Wederom onder de veronderstelling dat de steekproef representatief is
voor alle bezoekers en recreatieve gebruikers van het Friese merengebied
betekent dit eenvoudigweg de vermenigvuldiging van het geschatte
gemiddelde geldbedrag met het totale aantal jaarlijkse bezoekers zoals ook
gedaan is in 7.3. Deze keer wordt echter ook rekening gehouden met het
aandeel bezoekers dat zich uitsprak voor natuurlijker peilbeheer en het
handhaven van het streefpeil.
De jaarlijkse stroom baten die bezoekers en recreatieve gebruikers de
komende 10 jaar naar verwachting ontlenen aan het bestaande vaste streefpeil wordt zo conservatief mogelijk, d.w.z. gebaseerd op de gemiddelde
betalingsbereidheid zonder de hoogst genoemde geldbedragen, geschat op
€3,3 miljoen. Voor natuurlijker peilbeheer is deze jaarlijkse batenstroom
gelijk aan €8,8 miljoen. Dit is aanzienlijk lager dan de berekende waarden
op basis van de geschatte recreatiemodellen. Verdisconteerd over 10 jaar
tegen een standaard (in Nederland door het Ministerie van Financiën voorgeschreven) discontovoet van 4% en onder de veronderstelling dat de jaarlijkse stroom bezoekers naar het Friese merengebied, hun preferenties en
betalingsbereidheid constant blijft, resulteert dit in een huidige contante
waarde van respectievelijk €28 en €74 miljoen (prijspeil 2002).
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9 Discussie en conclusies

9.1 Inleiding
In deze studie is door middel van een tiental diepte-interviews met vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties en 500 face-to-face interviews
met bezoekers en omwonenden gekeken naar de maatschappelijke (d.w.z.
sociaal-economische) beleving en waardering van het Friese merengebied
in haar huidige en mogelijke toekomstige staat indien een natuurlijker peilbeheer wordt nagestreefd in plaats van het huidige vaste streefpeil.
Op basis van deze enquête studie is zowel een reiskosten studie, contingent
waardering studie en belevingswaardenonderzoek uitgevoerd. In de reiskostenstudie wordt de economische waarde van het Friese merengebied in
haar huidige staat afgeleid van de reiskosten van bezoekers in het gebied.
In de contingent waardering studie zijn dezelfde bezoekers gevraagd hun
attitudes, preferenties en waardering uit te spreken voor twee mogelijke
situaties die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen in het Friese
merengebied, handhaving van het bestaande streefpeil of natuurlijker peilbeheer. In het belevingswaardenonderzoek worden bezoekers gevraagd
naar hun waardering van de huidige omgevingskenmerken in het Friese
merengebied en wordt op basis hiervan een voorspelling gemaakt welke
situatie in de toekomst de voorkeur krijgt.
De eerste situatie betreft handhaving van het huidige vaste streefpeil en de
tweede situatie natuurlijker peilbeheer. Beide situaties hebben verschillende
consequenties voor landschap, natuur en de diverse sociaal-economische
gebruiksfuncties die in het Friese merengebied worden aangetroffen, waarvan
recreatie een hele belangrijke is. Jaarlijks bezoeken meer dan 200 duizend
vakantiegangers het gebied.
In het belevingswaardenonderzoek zijn bezoekers gevraagd naar hun
waardering van de huidige omgevingskenmerken in het Friese merengebied
en is op basis hiervan een voorspelling gemaakt welke situatie in de
toekomst de voorkeur krijgt, handhaving van het bestaande streefpeil of
natuurlijker peilbeheer. In tegenstelling tot de contingent waardering
methode worden in het belevingswaardenonderzoek van de Bouwdienst
van Rijkswaterstaat burgers en stakeholders dus niet gevraagd naar hun
beleving en voorkeur voor een specifieke verandering, maar wordt deze
bepaald door de onderzoekers zelf. Dit gebeurt op basis van de beleving
van de huidige omgevingskenmerken door burgers en stakeholders en de
inschatting van experts hoe deze omgevingsken merken in de toekomst
veranderen als gevolg van een specifieke ingreep. In tegenstelling tot de
contingent waardering methode wordt de verandering zelf dus niet door
burgers en stakeholders beoordeeld. Dit gebeurt door de onderzoekers.
In alle andere opzichten lijkt de procedurele opzet van een belevingswaardenonderzoek (verkenning belevingswaarden en het verwerken van
de uitkomsten van verkennende individuele en groepsinterviews in een
representatieve steekproef onder de relevante populatie) veel op die van
bestaande economische waarderingsmethoden, zoals de contingent waardering methode, maar ook de reiskostenmethode en de hedonische prijs-
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methode, waar omgevingskarakteristieken eveneens een belangrijke rol
spelen bij het afleiden en bepalen van de sociaal-economische waarde.
De belangrijkste bevindingen en conclusies uit deze studie worden hieronder
kort samengevat. Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies uit
het belevingswaardenonderzoek. Vervolgens worden de belangrijkste
conclusies uit de reiskostenstudie beschreven. Tenslotte worden de belangrijkste conclusies uit de contingent waardering studie op een rijtje gezet.

9.2 belevingswaardenonderzoek
9.2.1 Omgevingsanalyse
Op basis van de diepte-interviews kan worden geconcludeerd dat de
meningen over natuurlijker peilbeheer flink uiteen lopen. Duidelijk is wel
dat er problemen zullen ontstaan als het vaste streefpeil wordt veranderd,
omdat het dient als uitgangspunt voor de huidige inrichting en gebruik van
Friesland.
Volgens de geïnterviewde vertegenwoordigers van de beroepsscheepvaart
moet het huidige streefpeil worden gehandhaafd. De beroepsscheepvaart
gaat waarschijnlijk schade claimen bij invoering van natuurlijker peilbeheer.
Het invoeren van een sterk fluctuerend waterpeil is voor hen eigenlijk niet
bespreekbaar. Natuurlijker peilbeheer kan ook gevolgen hebben voor de
belevingswaarde van recreanten. De fluctuaties in het waterpeil moeten
volgens vertegenwoordigers van de recreatiesector beperkt en beheersbaar
blijven. Het invoeren van natuurlijker peilbeheer lijkt goed voor de ecologie,
maar slecht voor recreatie. Vooral natuurliefhebbers lijken dus gebaat bij
het invoeren van natuurlijker peilbeheer. Volgens vertegenwoordigers uit
de sector natuur is het invoeren van natuurlijker peilbeheer absoluut
noodzakelijk. Voor oeverbeheer is het huidige streefpeil slecht. Natuurlijker
peilbeheer is goed voor de oevervegetatie. Het riet komt weer terug waardoor
de oevers beter beschermd worden. Hierdoor worden de onderhoudskosten
van oevers geringer. Het invoeren van een sterk fluctuerend waterpeil
wordt echter door de oeverbeheerder niet realistisch geacht, omdat er dan
op den duur verlanding plaatsvindt.
Op de visstand zal natuurlijker peilbeheer weinig invloed hebben. Sportvissers
zijn dan ook geen tegenstanders van natuurlijker peilbeheer. Volgens de
vertegenwoordigers van Visserij sector is het invoeren van een sterk fluctuerend
waterpeil van algemeen belang. Het heeft positieve effecten voor beroepsvissers omdat er dan meer paaiplaatsen voor vissen ontstaan.
Volgens vertegenwoordigers uit de landbouwsector levert natuurlijker peilbeheer moeilijkheden op voor de land bouw. In toenemende mate zullen er
verrottingsprocessen optreden. Daarnaast maken boeren gebruik van de
uiterwaarden die door natuurlijker peilbeheer tijdelijk onder water komen
te staan. Voor de bebouwde omgeving zijn er bij het invoeren van een
fluctuerend waterpeil ook geen positieve effecten te verwachten. Het
zorgt zelfs voor forse problemen. Hele dorpen worden naar verwachting
onbereikbaar door het water en er ontstaat slijtage en schade aan funderingen
van woningen.
9.2.2 Verkennend en toetsend onderzoek
Natuur, rust en ruimte zijn de drie belangrijkste omgevingskenmerken van
het Friese merengebied. Uit nadere analyse van verschillende groepen blijkt
dat de rangorde van omgevingskenmerken niet voor iedere groep gelijk is.
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Zo hoort het omgevingskenmerk rietkragen in de top vijf van belevingswaarden thuis als het de Friezen zelf betreft. Bezoekers die in de eerste
plaats naar het Friese merengebied komen om te zwemmen hebben duidelijk
andere prioriteiten dan andere bezoekers. Zwemmers hechten minder belang
aan rust en meer belang aan natuur, helder water en zwemmogelijkheden.
Dit grotere belang van zwemmogelijkheden geldt ook voor bezoekers die
naar het Friese merengebied komen om te zonnen en/of te luieren. Verder
vinden bezoekers met als hoofdactiviteit toerfietsen fiets- en/of wandelmogelijkheden belangrijker dan de andere omgevingskenmerken. Bezoekers
die ondervraagd zijn in Eernewoude hechten meer belang aan rust en
beduidend minder belang aan zwemmogelijkheden dan de respondenten
die elders zijn geïnterviewd.
Geadviseerd wordt om bij eventuele beïnvloeding van het streefpeil in het
Friese merengebied prioriteit te geven aan de instandhouding (of verbetering)
van natuur, rust, weidsheid, helder water, zwemmogelijkheden, fiets- en/of
wandelmogelijkheden, dorpsgezichten en rietkragen. Aan rietkragen lijkt
alleen veel belang gehecht te worden door de Friezen zelf. WeHicht zien zij
rietkragen als kenmerkend voor het Friese landschap. De nadruk op
bepaalde omgevingsken merken kan per locatie anders liggen, maar de
hierboven genoemde omgevingskenmerken worden op elk van de drie
locaties belangrijk gevonden. Het omgevingskenmerk gezelligheid werd
ook genoemd als belangrijk, maar ongetwijfeld zal dit in stand blijven met
of zonder natuurlijker peilbeheer.
9.2.3 Effectbepaling

In de effectbepaling zijn de belevingswaarden vertaald naar beoordelingscriteria. Na het vaststellen van de beoordelingscriteria is bekeken hoe
natuurlijker peilbeheer hierop scoort ten opzichte van de autonome
ontwikkeling. Per beoordelingscriterium is door de onderzoekers ingeschat
of de verwachte effecten als (enigszins) negatief, neutraal of (enigszins)
positief zouden worden beoordeeld. Hieruit blijkt dat het natuurlijker peilbeheer
als beste optie uit de bus komt, maar dat het verschil met de autonome
ontwikkeling vrij klein is.

9.3 Reiskostenmethode

Eén op de drie willekeurige passanten die op drie verschillende locaties in de
vakantiemaand augustus 2002 in het Friese merengebied zijn geïnterviewd
blijken uit Friesland zelf afkomstig te zijn. Verder blijkt het gebied vooral
inwoners uit Zuid- en Noord-Holland, Gelderland en Utrecht aan te trekken.
Een kwart van alle geïnterviewde bezoekers komt uit Zuid- en Noord-Holland,
14% uit Gelderland en 11 % uit Utrecht. Opvallend laag is het percentage
bezoekers uit de direct aangrenzende provincies Groningen (3%), Drenthe
(4%) en Overijssel (3%).
Zoals verwacht laat het reiskostenmodel een significant negatief effect zien
van reiskosten op het aantal bezoeken aan het gebied gedurende een jaar.
Hoe verder men weg woont, hoe minder vaak het Friese merengebied
wordt bezocht. De economische waarde van het Friese merengebied wordt
op basis van het geschatte reiskostenmodel geschat op ongeveer €50 per
bezoek. Dit is echter een conservatieve schatting aangezien deze berekening
geen rekening houdt met de economische opportunity kosten van reistijd.
De economische waarde valt een stuk hoger uit indien ook de reistijd wordt
gewaardeerd. In deze studie wordt de economische waarde in dat geval
een factor 3 tot 4 hoger geschat.
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Het Friese merengebied lijkt verder geen last te hebben van concurrerende
gebieden, wat suggereert dat het ook in de beleving van bezoekers en
omwonenden een uniek recreatiegebied is in Nederland. Echter, echt zeker
weten doen we dit niet gezien het feit niet duidelijk is in hoeverre de
geïnterviewde bezoekers in het Friese merengebied representatief zijn voor
heel Nederland.
Het schatten van een reiskostenmodel brengt onvermijdelijk een aantal
belangrijke aannames met zich mee. Belangrijke zaken die in deze studie
missen en/of onderbelicht zijn gebleven zijn (1) de omvang van de door de
bezoekers zelf gepercipieerde reiskosten en (2) hun eigen waardering van
hun reis- en verblijftijd. De validiteit van het geschatte model wordt enigszins
in twijfel getrokken door het feit dat in deze studie het inkomen van
bezoekers geen significante beperking oplegt aan het aantal bezoeken per
jaar (rekening houdend met reiskosten). Ook het feit dat er een positieve
relatie wordt gevonden tussen reiskosten en het aantal bezoeken per jaar
indien de verblijfkosten bij de reiskosten worden opgeteld is theoretisch
onverklaarbaar.

9.4 Contingent waarderingmethode
Indien voor de keuze gesteld, blijkt een meerderheid van 63% van alle
geïnterviewde bezoekers en omwonenden een voorkeur te hebben voor
natuurlijker peilbeheer in plaats van handhaving van het huidige vaste
streefpeil. Iets meer dan een kwart spreekt zich uit voor handhaving van
het huidige streefpeil. 9% kan geen keuze maken, omdat ze het niet weten
of niet zeker zijn.
Indien gevraagd naar hun betalingsbereidheid voor natuurlijker peilbeheer,
wil de groep die een voorkeur voor deze vorm van peilbeheer heeft hier voor gemiddeld ongeveer €75 per huishouden per jaar extra betalen aan
belastingen. De mediaanwaarde in deze groep is €50 per huishouden per
jaar. De groep die een voorkeur heeft voor het handhaven van het huidige
streefpeil wil gemiddeld ongeveer €55 per huishouden per jaar aan extra
belastingen betalen. De mediaanwaarde in deze groep is €40 per huishouden
per jaar.
Hoewel een meerderheid van de bezoekers en omwonenden een voorkeur
uitspreekt voor natuurlijker peilbeheer, ontlopen de gemiddelde economische waarden (per huishouden per jaar) voor natuurlijker peilbeheer en het
handhaven van het streefpeil elkaar niet veel. Worden voor het bepalen
van de totale economische waarde deze gemiddelde waarden echter
vermenigvuldigd met de relevante stakeholder populaties (d.w.z. baathebbers
bij situatie A en situatie B), dan zal naar verwachting een hogere totale
economische waarde per jaar resulteren voor natuurlijker peilbeheer. Een
belangrijke vraag in deze is hoe representatief de uitkomsten van deze
studie zijn voor alle bezoekers en omwonenden van het Friese merengebied.
Hoewel in deze studie getracht is om zoveel mogelijk een representatief
beeld te schetsen door geografisch verspreid over het hele Friese merengebied willekeurige passanten te interviewen, konden de karakteristieken
van de geïnterviewde passanten wegens gebrek aan informatie over het
algemene profiel van bezoekers aan het Friese merengebied niet worden
getoetst op hun representativiteit. Deze informatie is wel nodig om in een
haalbaarheidsstudie de totale economische kosten en baten van natuurlijker
peilbeheer versus handhaving van het streefpeil in het Friese merengebied
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op een rijtje te kunnen zetten. Op basis van de veronderstelling dat de
steekproef in deze studie representatief is voor het totale aantal jaarlijkse
bezoekers van het Friese merengebied (zie 7.3), resulteert een totale
economische waarde van €3,3 miljoen voor handhaving van het huidige
streefpeil en €8,8 miljoen voor natuurlijker peilbeheer. Een interessante
bevinding hierbij is overigens dat evenals in het reiskostenmodel ook in het
contingent waardering model geen aanwijzingen konden worden gevonden
dat alternatieve recreatiegebieden in Nederland een rol van betekenis
spelen.
De validiteit en betrouwbaarheid van de geschatte economische waarden is
getoetst aan de hand van een aantal parameters. In de eerste plaats is het
aantal protest bieders in deze studie, d.w.z. respondenten die weliswaar
waarde hechten aan één van de twee situatieschetsen, maar weigeren
extra te betalen omdat ze het niet eens zijn met de gepresenteerde marktsimulatie, acceptabel te noemen (±14%). In de tweede plaats blijken op
basis van de theorie verwachte factoren - zoals het inkomen van bezoekers inderdaad een significante rol te spelen in het geschatte model. In de derde
plaats houdt een grote meerderheid van 95% van alle respondenten 2
weken na het interview vast aan het oorspronkelijke antwoord dat ze
gaven op de vraag of ze extra belasting wilden betalen, en zo ja hoeveel.
Anderzijds bleek de helft van alle respondenten het moeilijk te vinden om
in een open vraag aan te geven wat het allerhoogste bedrag is dat ze
bereid zijn extra te betalen voor het bereiken van de door hen gewenste
situatie. Eén op de vijf respondenten vindt dit zelfs heel erg moeilijk. Slechts
een kwart geeft aan dit niet moeilijk te vinden en iets minder dan 5% vindt
dit helemaal niet moeilijk. Met deze moeilijkheidsgraad kon in de schatting
van het contingent waardering model weliswaar rekening worden gehouden
(hoe moeilijker men het vond de vraag te beantwoorden, hoe lager over
het algemeen de betalingsbereidheid), maar geeft toch te denken hoe valide
en betrouwbaar de genoemde bedragen zijn. Daarbij komt dat één op de
vier respondenten de informatie in de enquête onvoldoende en 6% van
alle respondenten zelfs volstrekt onvoldoende vindt. Ook dit vraagt om
zeer voorzichtige interpretatie en gebruik van de resultaten in een eventuele
toekomstige kosten-baten afweging van natuurlijker peilbeheer versus handhaving van het huidige streef peil.
Tenslotte kan geconcludeerd worden dat de huidige stroom economische
baten die het Friese merengebied in haar huidige staat genereert op basis
van het geschatte reiskostenmodel aanzienlijk hoger uitvalt dan op basis van
de contingent waardering methode. Een belangrijke reden hiervoor is het
relatief hoge aantal bezoeken die bezoekers zeggen jaarlijks naar het gebied
te ondernemen (gemiddeld 17 keer per jaar). Hier zitten echter een relatief
groot aantal Friezen tussen. Indien wordt verondersteld dat het aantal
bezoeken aanzienlijk lager is (bijvoorbeeld 1 â. 2 keer jaar), zijn de schattingen
op basis van de reiskostenmethode en contingent waardering methode
bijna aan elkaar gelijk. De totale economische waarde - geaggregeerd over
alle bezoekers van het Friese merengebied - op basis van het geschatte
reiskostenmodel komt dan uit op ongeveer €10,9 miljoen per jaar versus
€3,3 miljoen voor de contingent waardering van handhaving van het
huidige streefpeil en €8,8 miljoen voor natuurlijker peilbeheer.
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Bijlage 1 Overzicht belangenorganisaties waarmee diepte-interviews zijn afgenomen

Interview 1
De Marrekrite, recreatieschap voor het Friese Water
Belangenbehartiging voor:
- infrastructuur waterrecreatie;
- 18 km steigers en 18 km walbeschoeiing;
- aanlegplaatsen toeristen in het buitengebied;
- recreatievuil op 90 punten ophalen.
Interview 2
Provincie Friesland, Projectbureau Friese meren
Belangenbehartiging voor:
- vaarrecreanten;
- vaarroutes opwaarderen;
- recreanten op twaalf vaarroutes.
Interview 3
Provincie Friesland, afdeling vaarwegeninspectie en scheepvaart
Belangenbehartiging voor:
- scheepvaart;
- beheer en instandhouden van de vaarwegen;
- nautisch beheer;
- regeling van de scheepvaart onderling;
- 650 km vaarwegennet;
- twee kanalen en het onderliggende net.
Interview 4
Waterschap Friesland
Belangenbehartiging voor:
- inrichting nieuwe werken;
- peilbeheer;
- juridische zaken;
- onderhoud infrastructuur.
Interview 5
Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie (N LTO)
Belangenbehartiging voor:
- agrarisch natuurbeheer als landelijk thema;
- 5.500 boeren;
- horizontale onderwerpen die de akkerbouw en veehouderij betreffen;
- grondgebruik;
- milieu;
- ruimtelijke ordening;
- water.
Interview 6
Waterschap Friesland
Belangenbehartiging voor:
- bebouwde ingezetenen met eigen huis;
- geen water onder de kruipruimte.
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Interview 7
Friese Vereniging van Beroepsvissers
Belangenbehartiging voor:
- professionele visser op de binnenwateren.
Interview 8
Projectbureau Oevers en Kaden Friese Wateren
Belangenbehartiging voor:
- herstelwerkzaamheden van oevers en kaden;
- kwaliteit van de oevers en kaden bewaken en verbeteren;
- zuiverende werking van begroeiing en passages voor dieren;
- technische normen voor de oevers en kaden;
- nieuwe veiligheidsnormen voor de oevers en kaden.
Interview 9
Federatie Van Sportvissers Verenigingen Friesland
Belangenbehartiging voor:
- sportvissers.
Interview 10
It Fryske Gea, vereniging voor natuurliefhebbers
Belangenbehartiging voor:
- 14 Friese natuurgebieden in vier districten;
- 20.000 leden;
- natuurliefhebbers.
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Bijlage 2 Berekening totaal belevingswaarde score met weging van
omgevi ngs kenmerken

Criterium

Gemiddeld
belang

Belang/5
(maximale score)

4,27
4,20
4,41
4,18
3,46

0,854
0,840
0,882
0,836
0,692

0
0
0
0
0

1,67
3,95
3,92
3,77
3,91

0,334
0,790
0,784
0,754
0,782

0
0
0
0
0

Rust
Weidsheid
Natuur
Helder water
Aanlegplaatsen
Water/jetskimogelijkheden
Zwemmogelijkheden
Fietsmogelijkheden
Rietkragen
Dorpsgezichten

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,854
0,840
0,882
0,836
0,692

=

0,334
0,790
0,784
0,754
0,782

=

0

Totaalscore
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=
=
=
=

=
=
=
=

Fluctuerend waterpeil

0
0
0
0
0

1
0
2
0
-1

0
0
0
0
0

-1
1
0
1
0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,854
0,840
0,882
0,836
0,692

=

0,334
0,790
0,784
0,754
0,782

=

=
=
=
=

=
=
=
=

3,136

0,854
0
1764
0
-0,692
-0,334
0,790
0
0,754
0
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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u het rapport De sociaal-economische waarde van natuurli/ker
peilbeheer in het Friese merengebied. Dit rapport beschrijft onderzoek naar de
maatschappelijke waarde die kan worden toegekend aan de ecologische functies van een
meer natuurlijk, variabel peilregime. Door deze waarden inzichtelijk te maken kunnen ze
een grotere rol spelen in afwegingen rondom het peilbeheer. Dit is vooral belangrijk,
omdat o.a. de Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om bepaling van kosten-effectiviteit
van maatregelen zoals peilbeheer, waarbij sociaal-economische waarden vooralsnog te
weinig expliciet worden meegewogen.
In de studie, die uitgevoerd werd binnen het programma Anticiperend Onderzoek van
Rijkswaterstaat, is samengewerkt tussen RIZA en de Bouwdienst. Er is aangesloten bij een
studie uitgevoerd door Wetterskip Fryslân, waarin de mogelijkheden voor variabel peil op
de Friese Boezem werden afgetast. De studie is daarom ook in overleg met het waterschap
opgezet en uitgevoerd. Om een maatschappelijke waarde te bepalen, zijn verschillende
methoden toegepast.
De belevingswaarde van natuurlijk peilbeheer is in beeld gebracht door interviews met
vertegenwoordigers van diverse belangengroepen, waarbij twee uiteenlopende scenario's
(te weten het huidige, vaste peil en een sterk fluctuerend peil) werden voorgelegd. Hierbij
kwam een natuurlijker peilbeheer naar voren als gunstige optie met betrekking van de
belevingswaarden in het gebied.
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Met behulp van interviews onder bezoekers en omwonenden is de economische waarde
van het Friese Merengebied en de betalingsbereidheid voor een natuurlijker peilbeheer
ingeschat. Ook hieruit bleek bij een groot deel van de geïnterviewden een voorkeur voor
variabele peilen en een aanzienlijke bereidheid om hiervoor te betalen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider, dr.ir . H. Coops.
Met vriendelijke groet,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
namens deze,

dr.ir. S.H' -I-tper
Hoofd van de afdeling Ecologie
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