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Samenvatting

Doel van deze studie is het toepassen, kritisch beoordelen en verbeteren van een
input-outputmethode die in 2000 door Alterra is ontwikkeld om de economische
waarde van bos en natuur op regionaal niveau in kaart te kunnen brengen (Berends et
al., 2001). Deze methode is ontwikkeld in nauw overleg met potentiële gebruikers,
waarna Alterra is verzocht haar te testen in twee gebieden, respectievelijk een deel
van de Kempen en een deel van de Achterhoek.

Het gaat hierbij om een eenvoudige en in de praktijk makkelijk toepasbare methode
om bruikbare ‘harde’ financiële cijfers over bos en natuur te produceren. Met name
op lokaal en regionaal niveau bestaat er behoefte aan dit soort cijfers ter onder-
steuning van besluitvorming over behoud en uitbreiding van bos en natuur en bij
afwegingen van groen tegen concurrerende infrastructurele investeringen (bedrijfs-
terreinen, woningen, wegen). De financiële cijfers dienen ter aanvulling op andere
gegevens, zoals inschattingen van de ecologische en sociale waarde van bos en
natuur.

Voor de twee proefgebieden is de volgende informatie verzameld en geanalyseerd:
• Gepubliceerde economische (sectorale) input-outputgegevens voor de

betreffende provincies, op basis van de regionale input-outputtabellen van het
Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

• Zelf verzamelde sectorale en intersectorale gegevens, bijvoorbeeld omzetcijfers.
• Zelf verzamelde gegevens van bedrijven in de gebieden (91 enquêtes onder

ondernemers naar hun productiestructuur en naar het belang van bos en natuur
voor hun ondernemingen).

• Zelf verzamelde uitgaven van recreanten en toeristen in het gebied (400 enquêtes
in elk gebied, naar doel van bezoek, activiteiten en uitgaven).

• Meningen en standpunten van lokale belangengroepen en andere geïnteres-
seerden op informatieavonden en tijdens interviews.

Op basis van deze informatie:
• is een benadering gegeven van de hoeveelheid geld die het gebied instroomt

vanwege de aanwezige bos en natuur, en,
• is de doorwerking van deze inkomsten op andere lokale economische activiteiten

berekend (met behulp van de input-outputmethode).

Door deze werkwijze kan enerzijds worden aangegeven wat bos en natuur aan
inkomsten genereren en, anderzijds, hoe deze toenemen doordat ze gaan circuleren
in het gebied. Het belang hiervan is dat hierdoor beleidsmakers beter dan voorheen
in staat zijn verschillende opties, waarin bos en natuur een rol spelen, cijfermatig te
vergelijken.



6 Alterra-rapport 487

Belangrijkste resultaten en conclusies:

• De input-outputmethode is een geschikt instrument om de economische waarde
van bos en natuur cijfermatig te benaderen, althans voor gebieden met bepaalde
karakteristieken. Het gaat daarbij om de herkenbaarheid van het gebied als één
bos-en natuurgebied en om gebieden die min of meer als economische eenheid
fungeren.

• Bos en natuur genereren inderdaad inkomsten. Alleen al de verblijfs- en
dagrecreanten in de Kempen en in de Achterhoek, die expliciet voor bos en
natuur komen, geven respectievelijk 366 en 152 miljoen gulden per jaar uit.

• Doorwerking van deze bestedingen in de gebieden zelf, resulteren in een
toename met een factor van circa 1,5 (multiplier effect).

• De betrouwbaarheid van de resultaten en de vereiste inspanning om deze te
verkrijgen zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van relevante gegevens.
In de onderhavige studie blijkt dat op gemeentelijk niveau weinig of geen
gegevens beschikbaar zijn (of worden gesteld). De bij CBS, CVO (Continu
Vakantie Onderzoek) en andere organisaties beschikbare informatie is
vooralsnog te grofmazige en niet toegespitst op de sector bos en natuur. Dit
noodzaakt tot eigen gegevensverzameling. Met CBS en CVO wordt nagegaan of
en hoe in deze leemte kan worden voorzien.

• In de proefgebieden betreft het economisch belang van bos en natuur primair
recreatie, toerisme, exclusief wonen, verbreding van de activiteiten van de boer
en de lokale middenstand.

• Het onderzoek bevestigt de hypothese dat bos en natuur gezien kunnen worden
als (een deel van de) infrastructuur voor de lokale economie.

De methode lijkt met name goed bruikbaar te zijn bij besluitvorming in gebieden
waar bos en natuur aanwezig zijn en de bereidheid bestaat om het effect hiervan op
de regionale economie in de beschouwing te betrekken. Gegeven de huidige stand
van zaken ten aanzien van de beschikbaarheid van gegevens, worden de kosten van
een input-outputstudie zoals beschreven in dit rapport, geschat op 50 tot 100
duizend Euro per gebied.
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1 Inleiding

1.1 Doel, achtergrond en uitvoering van het onderzoek

Dit onderzoek illustreert voor twee gebieden in Nederland de betekenis van de
aanwezigheid van bos en natuur voor de regionale economie. De resultaten van het
onderzoek worden niet alleen gepresenteerd, maar ook kritisch besproken omdat het
project primair was gericht op:

‘Het testen en verbeteren van de input-outputmethode die is ontwikkeld voor de
economische waardering van bos en natuur in een regionale context (Berends et al.,
2001)’.

Dat er vraag is naar een praktisch toepasbare methode voor de benadering van de
economische betekenis van bos en natuur op lokaal en regionaal niveau blijkt onder
meer uit de samenstelling van de begeleidingsgroep (zie bijlage 1) en de financiering
van het project door de provincies Gelderland en Noord-Brabant en uit het
onderzoeksprogramma ‘Functievervulling van bos, natuur en landschap’ van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In de begeleidingscommissie
van dit programma, die de verdeling van het budget over projecten bepaalt, zijn
eveneens verschillende maatschappelijke groeperingen vertegenwoordigd.

De legitimiteit van het onderzoek wordt verder ondersteund door de resultaten van
een op verzoek van de begeleidingscommissie in december 2000 gehouden
workshop, waar de behoefte aan een praktische economische waarderingsmethode is
bevestigd, en door de reacties van een breed spectrum van belanghebbenden, die in
het kader van het project in beide gebieden zijn gecontacteerd. Al met al kan worden
gesteld dat er voor dit project een sterke maatschappelijke inbedding bestaat. Ook in
2002 zal het onderzoek worden voortgezet (in de Veluwe).

De doelen van het project kunnen worden beschreven in termen van de wensen van
de vragers naar de resultaten van dit onderzoek. Dit zijn achtereenvolgens de
publieke en private aanbieders van bos en natuur, de nationale overheid en de lokale
en regionale bestuurders.

De publieke en private aanbieders van bos en natuur zorgen voor de
instandhouding (en soms zelfs uitbreiding) van het areaal bos en natuur. Bos en
natuur beïnvloeden de toestand van bodem, water, lucht en landschap en fungeren
als basis voor diverse al dan niet economische activiteiten. Hierdoor komen de baten
terecht bij een grote groep van directe en indirecte gebruikers. Echter, de lasten die
aan deze baten vooraf gaan, worden grotendeels door de eigenaren gedragen.
Daarnaast verleent de overheid subsidies, bijvoorbeeld om bos open te houden voor
het publiek, en dragen gebruikers bij, via contributie of donaties van organisaties als
Natuurmonumenten of IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie) en soms
via betaalde entree bij natuurterreinen.
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Voor een eerlijke verdeling van de lasten is inzicht vereist in de totale omvang van de
baten en in de verdeling daarvan over de gebruikers (inclusief de eigenaars). Het
Bosschap, in de begeleidingsgroep van het project als vertegenwoordiger van alle
groeperingen die in/met bossen werken, heeft dan ook steeds het onderzoek
gesteund, omdat dit inzichtelijk maakt waar en hoeveel er aan bossen wordt verdiend.

De nationale overheid, in casu het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, geeft in de beleidsnota ‘Natuur voor mensen en mensen voor natuur’ via het
tweede deel van de titel aan dat de overheid er niet alleen voor wil staan bij de
financiering van bos en natuur. Ook burgers die van de natuur genieten, zullen hun
steentje moeten bijdragen. Het is dan ook van belang om te weten hoeveel mensen
van de natuur genieten ('natuur voor mensen') en hoeveel ze ter plekke uitgeven,
tijdens ‘groene’ tochtjes en vakanties, in winkels en horeca, bij recreatie-
ondernemingen, etc.. Deze kennis ondersteunt het belang van natuur voor mensen
en van natuur voor bedrijvigheid in de omgeving (van natuur).

Lokale en regionale bestuurders hebben op een voor hen georganiseerde
workshop aangegeven, dat ze bij besluitvorming over ruimtelijke ordening en
majeure investeringen (zoals wegen, bedrijfsterreinen, woningen, bos en natuur)
behoefte hebben aan economische gegevens, die het belang van bos en natuur
aantonen. Dit betreft ondermeer het effect van bos en natuur op de bestedingen en
de werkgelegenheid in de regio. Als deze informatie ontbreekt, bestaat het gevaar dat
bos en natuur het onderspit delven in de concurrentie met de vormen van
ruimtegebruik waarvoor de informatie wel beschikbaar is. In de uiteindelijke
beoordeling worden 'zachte' criteria als ecologie en welzijn afgewogen tegen 'harde'
criteria als werkgelegenheid en bestedingen. Daarbij leert de geschiedenis dat als er
een schatting is van de aan natuur gerelateerde werkgelegenheid en bestedingen, dat
er dan wel concrete op de natuur gerichte investeringsplannen kunnen worden
gemaakt, zoals het plan ‘Veluwe 2010’.

In dit onderzoek wordt het eerder ontwikkelde instrument (Berends et al., 2001), dat
de door de genoemde partijen gevraagde informatie kan leveren, verder ontwikkeld
en in twee gebieden getest. De aandacht is daarbij primair gericht op de informatie
die voor de behartiging van de belangen van bos en natuur is vereist bij
onderhandelingen over hoeveel extra groen, of hoeveel extra industrie, of hoeveel
extra woningen, of hoeveel extra wegen er in een gebied moeten komen. Bij keuzes
tussen groen en rood (wegen, gebouwen, huizen) spelen namelijk ‘harde’ cijfers over
verwachte extra inkomsten en werkgelegenheid een belangrijke rol, terwijl zachtere
(op zich heel belangrijke!) waarden, zoals ecologische of sociale waarden van bos en
natuur, vaak niet of pro forma in de afweging worden betrokken. In veel gevallen
wordt zelfs liever niet naar de ecologische en sociale schade of baten gekeken, tenzij
dit nadrukkelijk is voorgeschreven door de wetgever. Bij afwegingen zijn kwanti-
tatieve gegevens nu eenmaal eenvoudiger te hanteren dan kwalitatieve oordelen over
ecologische aspecten of beleving.
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Het ontwikkelde instrument kan informatie leveren voor een volledigere en
zorgvuldigere afweging over onder andere bos en natuur, en daarmee bijdragen aan
een efficiëntere en effectievere omgang met publieke middelen.

1.2 Indeling van het rapport

Het rapport is als volgt ingedeeld:

Hoofdstuk 2 (Methode) beschrijft de gebruikte input-outputmethode, alsmede welke
gegevens er zijn verzameld en hoe dit in zijn werk is gegaan. Voor een uitvoerige
beschrijving van de methode (en een vergelijking met andere, zachtere, methoden)
wordt verwezen naar het eerder uitgevoerde onderzoek (Berends et al., 2001) en naar
bijlage 2 bij dit rapport. In hoofdstuk 2 zijn ook de gemaakte veronderstellingen
expliciet weergegeven en beargumenteerd.

De hoofdstukken 3 en 4 (Resultaten) geven de resultaten weer voor de Kempen en
de Achterhoek. Dit betreft enerzijds kwantitatieve data, zowel over uitgaven van
bezoekers als voor de doorwerking via de input-outputtabel, en anderzijds
kwalitatieve en illustratieve gegevens die zijn verkregen uit interviews met lokale
ondernemers, gemeentes, instellingen en organisaties.

In Hoofdstuk 5 (Discussie) worden de resultaten besproken. Enerzijds in termen van
wat er is geleerd bij de toepassing van de methode, waardoor een volgende keer de
methode efficiënter en sneller toegepast kan worden, en anderzijds in termen van
mogelijke spin-offs.

Hoofdstuk 6 (Conclusies en aanbevelingen) bevat een samenvatting van de resultaten,
conclusies en aanbevelingen.
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2 Methode

2.1 Verzameling van gegevens

Keuze van de gebieden en eerste dataverzameling op openbare
informatieavonden

De twee proefgebieden zijn in overleg met de begeleidingsgroep gekozen. Daarbij is
als belangrijk criterium gehanteerd dat het gebied als een duidelijke eenheid met veel
‘groen’ moet worden ervaren door mensen van binnen en van buiten het gebied.

Op grond hiervan is voor de Kempen gekozen en wel voor het gebied dat wordt
bestreken door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel–de Mierden,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In Gelderland was de afbakening van het
gebied moeilijker vanwege de toen heersende veeziekte mond- en klauwzeer.
Overeenstemming is bereikt over een deel van de Achterhoek, namelijk de
gemeenten Vorden, Ruurlo, Zelhem, Hengelo en Lochem.

Voor beide gebieden is dezelfde werkwijze gevolgd. Aan de hand van gegevens in
regionale ANWB/VVV en gemeentegidsen zijn belanghebbenden uitgenodigd voor
een informatie- en lanceringavond. Vervolgens is via lokale dag- en weekbladen
bekendheid gegeven aan deze avond en aan het project. Ook het werven en
aannemen van enquêteurs heeft in dezelfde periode plaatsgevonden. De avonden zijn
gehouden op respectievelijk 28 juni 2001 in het gemeenschapshuis Eijkholt te
Luijksgestel en op op 24 juli 2001 in hotel Bakker te Vorden. Ze zijn bezocht door
35 respectievelijk 32 belangstellenden. Bijlage 3 geeft een overzicht van de
krantenartikelen.

Een brede vertegenwoordiging van plaatselijke belanghebbenden rond bos en natuur
was op de voorlichtingsavonden aanwezig, zoals natuurorganisaties, VVV, camping-
houders, wildbeheereenheden, ruiter-, wieler- en wandelverenigingen, boseigenaren,
kanoverhuurders, boeren, golfbaaneigenaren, gemeenteambtenaren en raadsleden,
wethouders, een burgemeester, Vereniging Particulier Grondbezit en eigenaren van
landgoederen en vakantiehuisjes.

De bijeenkomsten zijn gehouden omdat de lokale bedrijven en bewoners het recht
hebben om te weten wat in hun gebied onderzocht zou worden en waarom. Een
bijkomend doel is om een eerste indruk te krijgen van de belangstelling voor dit soort
onderzoek en van de heersende belangen bij bos en natuur. Er zijn duidelijk
tegengestelde belangen in de gebieden: de natuurgroepen en ‘groene’
gemeenteraadsleden willen meer rust en natuur, boseigenaren zeggen dat een groter
deel van de inkomsten van goed lopende recreatiebedrijven bij hen terecht zou
moeten komen, boeren vinden natuur soms minder belangrijk of zijn rancuneus dat
ze stukjes land in hebben geleverd voor natuurontwikkeling om vervolgens te
constateren dat een andere ondernemer (in de recreatiesector) er de vruchten van
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plukt! Ook is duidelijk geworden dat veel vrijwilligersgroepen ijveren voor behoud en
ontwikkeling van bos en natuur en vaak interessante samenwerkingsinitiatieven
ontwikkelen (bijvoorbeeld van ruiters, wandelaars, wielersporters).

Door tijdens de bijeenkomsten te vragen wie mee wil doen met het onderzoek, is een
eerste lijst verkregen met namen van personen en organisaties, die in een later
stadium hebben meegewerkt aan het onderzoek door uitgebreide interviews te geven.

Het enquêteren van bezoekers aan het gebied

De volgende stap is het maken van vragenlijsten voor het onderzoek naar
bestedingen en gedrag van verblijfs- en dagrecreanten (bijlage 4). De vragen gaan
over de reden van het verblijf, de plaats van herkomst, de tijdelijke verblijfplaats (bij
kennissen, in huisje, caravan, tent, hotel, pension, etc.), de duur van het verblijf, de
activiteiten en het uitgavenpatroon (verblijf, activiteiten, consumpties, …). Na de
training van de enquêteurs zijn de vragenlijsten in het veld getest. In de operationele
fase is er dagelijks feedback geweest tussen de enquêteurs en het onderzoeksteam.

In de periode van het veldwerk, juli (Kempen) en augustus (Achterhoek), zijn er per
gebied ongeveer 400 enquêtes afgenomen onder vakantiegangers en dagtoeristen
(dagrecreanten) in de twee studiegebieden. Over het algemeen is de bereidwilligheid
om mee te werken zeer groot. De interviews met vakantiegangers duren ongeveer 15
minuten. Voor dagrecreanten, geïnterviewd op plaatselijke markten, braderieën of op
strategische plaatsen zoals bij een ijsjesverkoper of een café met groot terras, is een
kortere vragenlijst gebruikt.

De enquêtes leveren veel gegevens op, die allemaal zijn gecodeerd. In het onderzoek
zijn alleen de bestedingen (totaal en naar type verblijf) gebruikt als invoer voor de
input-outputanalyse. De resultaten zijn weergegeven in hoofdstukken 3 en 4 (en in
bijlage 8).

Het enquêteren van bedrijven en instellingen

Eigenaars en medewerkers van een aantal bedrijven en instellingen in de
studiegebieden zijn ondervraagd met een afzonderlijke enquête (bijlage 5). De
gestelde vragen gaan over het soort activiteit, hoe lang men al in het gebied actief is,
de reden van vestiging in het gebied, welk deel van de omzet afkomstig is van bos en
natuur (o.a. via de recreanten), welk deel van de omzet lokaal wordt gekocht en
verkocht etc.. Deze laatste cijfers geven aan hoe de sectoren van elkaar afhankelijk
zijn en worden gebruikt om de technische coëfficiënten van de input-outputtabel van
het onderzoeksgebied te bepalen.

Via makelaars, notarissen, banken e.d. is enig inzicht verkregen in het percentage
inwoners dat zich heeft gevestigd in het gebied vanwege het groene karakter ervan.
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Interviews zijn afgenomen in de volgende soorten bedrijven en instellingen:
• Accommodaties: eigenaren van campings, hotels, pensions, B&B,

groepsaccommodaties, conferentieoorden, bungalowparken, landgoederen met
vakantiewoningen.

• Overige Horeca: restaurants snackbars, cafés, ijsjesverkoper.
• Handel: supermarkten, slijters, bakkers, drogisten, warenhuis, fotozaak,

boekhandel en kaartenzaak, curiosa zaak, (sport)kledingzaken, schoenenzaak,
sport en kampeerartikelen, tentenmaker en –verkoper, caravanzaak,
elektriciteitszaken. Maar ook: ondernemers die betrokken zijn bij streekdagen,
braderieën, kasteelconcerten, vierdaagse wandeltochten, meerdaagse fietstochten.

• Diensten en attracties: fietsverhuur, musea, manege, golfbaan, zwembad,
kanoverhuur plus outdoor activiteiten, natuur educatiecentrum, huifkarverhuur,
caravanstallingen, adviesbureau bosbeheer, banken, makelaars, notaris, financieel
beheerder.

• Bouw: elektriciteitsinstallatiebedrijf, indicatie uit gesprekken met makelaars en
waarde van investeringen van bedrijven.

• Industrie: een zagerij, diverse ondernemers die niet direct met bos en natuur te
maken hebben maar die soms aangaven de locatie te hebben gekozen vanwege
het eigen woongenot in een landelijk gebied.

• Boeren/ landbouwers

In de Kempen zijn de interviews bij bedrijven afgenomen door leden van het
onderzoeksteam. Na deze ervaring zijn in de Achterhoek zowel teamleden als de
ingehuurde enquêteurs ingezet voor de interviews.

In totaal zijn er 91 enquêtes bij bedrijven afgenomen. Ook hier was de medewerking
zeer groot, deels omdat er ter voorbereiding van de interviews een duidelijke
brochure van het project beschikbaar was, deels doordat kon worden verwezen naar
artikelen in de lokale pers.

Het enquêteren van politieke- en vakorganisaties en andere verenigingen

Op zoek naar regionale en sectorale data zijn er ook interviews afgenomen bij
natuurorganisaties, VVV, Recron, Kamer van Koophandel, gemeentelijke en
regionale verenigingen en overkoepelende lokale organisaties van winkeliers, horeca,
toerisme, handel.

De gesprekken met gemeenteambtenaren, wethouders, burgemeester, provincie-
ambtenaren en met vertegenwoordigers van streekcommissies, regionale diensten en
van commissies van het ministerie van LNV (Dienst Landelijk Gebied) hebben twee
doelen. Enerzijds het verzamelen, voor zover aanwezig, van (regionale) omzetcijfers
voor sectoren als handel, horeca, recreatiesector, bouw en landbouw en anderzijds
inzicht krijgen in de relaties tussen deze sectoren. Daarnaast dienen deze gesprekken
om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het beleid en in de prioriteiten.
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Met deze gegevens (totalen voor de sectoren), aangevuld met de gegevens over het
gedrag van de bedrijven (over inkoop en afzet oftewel input en output) kan men de
regionale input-outputtabellen bouwen. Als de bestedingen van de bezoekers in deze
tabellen worden ingevoerd, wordt duidelijk hoeveel deze bestedingen aangroeien
vanwege de door hen geïnitieerde bestedingen van bedrijven bij andere bedrijven in
de regio (de structuur en dynamiek van de regio). Omdat de vereiste sectorale
gegevens niet beschikbaar zijn, zijn de input-outputtabellen benaderd op basis van
CBS gegevens (zie volgende paragraaf).

Het maken van de input-outputtabellen voor de twee gebieden

Input-outputtabellen kunnen worden opgesteld als de totale omzet van de
economische sectoren in het gebied beschikbaar is en als bekend is welk percentages
van goederen en diensten in de regio worden gekocht en verkocht. De
(economische) sectoren die in dit project in kaart zijn gebracht, zijn:

Land- en bosbouw
Industrie
Handel
Recreatiesector
Horeca
Bouw
Gezondheid
Tertiaire sector

Dit is een selectie uit een langere lijst van sectoren die potentieel met bos en natuur
te maken hebben (zie bijlage 7).

Vanwege het ontbreken van de vereiste economische gegevens over deze sectoren op
het niveau van de onderzochte gebieden, is er teruggegrepen naar de officiële
statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aangevuld met andere,
zelf verzamelde gegevens. Nadeel van de CBS-cijfers is dat de meest recente
regionale input-outputtabel dateert uit 1992 en dat de gegevens niet beschikbaar zijn
in de vereiste mate van detaillering (zowel qua gebied als qua aantal en aard van de
sectoren).

De constructie van de input-outputtabel is dus minder eenvoudig dan gedacht en
wordt in paragraaf 2.2. stap voor stap beschreven.

2.2 Benadering van ontbrekende gegevens

Omdat de benodigde informatie voor de invulling van de input-output tabel voor de
onderzoeksgebieden niet volledig aanwezig is in bestaande bronnen, moet de
ontbrekende informatie op een intelligente en transparante manier worden
verzameld.
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De gebruikte gegevens (tabel 1) zijn onderscheiden naar het geografisch niveau
waarop ze betrekking hebben. Deze niveaus zijn:
• De provincie, Noord-Brabant respectievelijk Gelderland
• Het Coropgebied waarin het gebied ligt, Zuidoost-Noord-Brabant respectievelijk

Achterhoek. (Corop staat voor Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeks-
programma)

• De onderzoeksgebieden zelf, een kleiner deel van respectievelijk de Kempen en
de Achterhoek.

Tabel 1 - Beschikbare data en (minimaal) gewenste informatie per gebied
Provincie Coropgebied Onderz.gebied
6
sectoren

8
sectoren 8 sectoren 8 sectoren

Omzet van de sector 1992 1995 1995 Gewenst
Interne leveringen 1992 Gewenst
Totaal verbruik 1992 1995 1995 Gewenst
Subsidies / belastingen 1992 1995 1995
Beloning werknemers 1992 1995 1995
Overig inkomen 1992 1995 1995
Toegevoegde waarde 1992 1995 1995 Gewenst
Consumptie huishoudens 1992
Overige finale vraag 1992
Totaal finale vraag 1992 Gewenst
Werkgelegenheid 1995 1995 Gewenst
Aantal vestigingen 1999 1999 1999
Bronnen: CBS/ RUG- gegevens 6 sectoren 1992 (provincie)

CBS, Statline - gegevens 8 sectoren 1995 (coropgebied, provincie)
CBS, Statline - aantal vestigingen 8 sectoren 1999 (studiegebied, coropgebied, provincie)

Zoals is aangeven in 2.1, heeft het onderzoeksteam het liefst informatie over 11
sectoren, maar het CBS onderscheidt in de gepresenteerde regionale input-
outputtabellen slechts 6 sectoren. Een input-outputtabel van 6 sectoren is, naar
verwachting, te beperkt om de invloed van bos en natuur op de regionale economie
goed te kunnen weergeven. Dit komt omdat de voor de bepaling van de effecten van
bos en natuur relevante activiteiten zoals handel, horeca, waterbedrijven, instellingen
op het terrein van de gezondheidszorg, etc een onderdeel zijn van grotere sectoren,
waardoor aan bos en natuur te relateren geldstromen ondersneeuwen in relatief veel
grotere geldstromen. De echt relevante effecten kunnen dan niet goed worden
geanalyseerd. De bijdrage van deze activiteiten, en daarmee de invloed van bos en
natuur, wordt in een 6x6 matrix dus onderschat.

Om dit gedeeltelijk te ondervangen, zijn in de cijfers van het CBS twee sectoren
gesplitst. De sector ‘handel’ is gesplitst in de sectoren ‘handel’ en ‘horeca’ en de
sector ‘tertiaire en quartaire sector’ in de sectoren ‘tertiaire sector’ en ‘gezondheids-
zorg’. Een splitsing van de sector ‘landbouw’, in ‘landbouw’ en ‘bosbouw’ is niet
doorgevoerd omdat bosbouw, in vergelijking tot de andere sectoren, zo klein is dat
splitsing de moeite niet loont. Hiermee is de basis gelegd voor de gewenste 8x8
structuur met de volgende sectoren:
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Industrie en delfstoffenwinning
Nutsbedrijven
Bouw
Handel
Horeca
Tertiaire sector
Gezondheidszorg
Landbouw

Vervolgens is deze 8x8 matrix ingevuld op basis van de informatie over de 6 sectoren
voor de betreffende provincie (voor 1992). Die invulling gebeurt via de volgende
stappen (voor de gebruikte bronnen wordt steeds verwezen naar tabel 1).

Stap 1
Bepaal de omvang van de sectoren plus de waarde van enkele belangrijke variabelen
(zie tabel 1) voor het betreffende Coropgebied waarin het gebied ligt (cijfers 1995).
De waarde van deze variabelen fungeert als basis bij de raming van de waarde van de
variabelen in het gebied.
Verondersteld is dat de ‘structuur’ in het gebied meer overeenkomt met die in het
Coropgebied dan met die in de provincie. Deze veronderstelling geldt zowel bij de
indeling in zes sectoren als bij die in acht sectoren.

Stap 2
Bepaal het aantal bedrijfsvestigingen per sector in het gebied en in het Coropgebied
(voor 1999). Bereken vervolgens de omvang van de sectoren en de waarde van de
variabelen voor het gebied (voor 1995), op basis van de waarde in het Coropgebied
en de verhouding tussen het aantal vestigingen in het gebied en in het Coropgebied.
Verondersteld is dat voor iedere sector het gemiddelde bedrijf in het gebied gelijk is
aan dat in het Coropgebied (ten aanzien van alle variabelen) en dat de verhoudingen
tussen gebied en Coropgebied in de aantallen vestigingen voor 1995 niet significant
verschillen van die in 1999. Deze veronderstellingen gelden zowel bij de indeling in
zes sectoren als bij die in acht sectoren.

Stap 3
Bepaal de interne leveringen voor het gebied met zes sectoren (voor 1995), door de
matrix met de input-outputverhoudingen voor de provincie (voor 1992) te
vermenigvuldigen met de omvang van de sectoren in het gebied (uitkomst stap 2).
De getallen in de cellen van een input-outputtabel zijn of uitgedrukt in geld (totale
besteding), of in verhoudingen (besteding per eenheid omzet). Deze laatste worden
de technische coëfficiënten genoemd. Deze geven aan hoeveel input er nodig is om
tot de productie van één eenheid output te komen.
Verondersteld is dat de technische coëfficiënten voor het gebied niet significant
verschillen van die voor de provincie en dat de technische coëfficiënten van 1992
ook in 1995 nog valide zijn. De laatste veronderstelling is algemeen aanvaard (zie
RUG / CBS, 1992, pagina 12), onder meer omdat de cijfers in een input-outputtabel
de economische structuur beschrijven en deze structuur niet zo snel verandert. De
absolute hoogte van de bedragen in de input-outputtabel verandert uiteraard wel,
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mede onder invloed van inflatie. De veronderstellingen gelden zowel bij de indeling
in zes sectoren als bij die in acht sectoren.

Stap 4
Dit is de extra stap die bij acht sectoren nodig is, om de in stap 3 berekende interne
leveringen door en aan de ‘ongesplitste’ sectoren (handel en tertiaire & quartaire
sector) te verdelen over de sectoren waarin zij zijn gesplitst. Bij beide ongesplitste
sectoren betreft dit de verdeling van de leveringen door en de afnamen van
(leveringen aan) de betreffende sector over twee sectoren. Bij de splitsing zijn twee
varianten onderscheiden:
• Variant 1 (Evenredig): de verdeling is evenredig aan het totale verbruik (interne

leveringen plus invoer) van de ‘nieuwe’ sectoren. De resultaten die de analyse
vervolgens oplevert zijn gelijk aan die bij zes sectoren, omdat impliciet is
verondersteld dat het gedrag van de gesplitste sectoren niet verschilt van dat van
de ongesplitste sector.

• Variant 2 (Intuïtief): bij de verdeling is per afname of levering nagegaan of de
kleinste ‘nieuwe’ sector relatief gezien (ofwel per eenheid omvang) naar
verwachting meer of minder afneemt respectievelijk levert dan de ongesplitste
sector (of de grootste sector). Hierbij is steeds de factor twee gehanteerd, dat wil
zeggen dat bij minder dan evenredig de betreffende hoeveelheid is gehalveerd (de
andere sector krijgt dit verschil er dan bij) en bij meer dan evenredig dat de
hoeveelheid is verdubbeld (de andere sector krijgt het verschil dan minder). Dit
moet resulteren in significant verschillende resultaten bij de analyse, want anders
heeft de splitsing geen zin. De factor twee is gehanteerd omdat er geen nadere
informatie over de werkelijke correctiefactor beschikbaar is.

Uit de bespreking van de stappen blijkt dat de meeste veronderstellingen zowel bij de
indeling in zes sectoren als bij die in acht sectoren nodig zijn. Het verschil tussen
beide alternatieven betreft de veronderstellingen bij de splitsing van de interne
leveringen. Omdat het onderzoek is gericht op de vraag of input-outputanalyse op het
niveau van de gekozen gebieden haalbaar en zinvol is, is het in dit stadium niet
onoverkomelijk dat er zo veel veronderstellingen zijn vereist. Immers, het gaat nu
nog niet om de exacte waarde, maar om inzicht in de orde van grootte van effecten
en dit inzicht wordt ook bij de gevolgde werkwijze verkregen.

Bovendien wordt duidelijk of bij een volgende toepassing van de input-
outputmethode, de inspanning om van zes tot acht sectoren te komen de moeite
waard is, ofwel of de afzonderlijke bijdragen van de afgesplitste sectoren significant
verschilt van de invloed bij niet-gesplitste sectoren.

Op grond van het voorafgaande is in hoofdstuk 6 de aanbeveling opgenomen dat
verder overleg met het CBS nodig is om te komen tot een nieuwe input-outputtabel,
waarin meer gedetailleerd aandacht wordt geschonken aan economische sectoren die
voor bos en natuur van belang zijn.
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3 Resultaten in de Kempen

3.1  Kwantitatieve resultaten

De kwantitatieve resultaten komen uit drie bronnen: enquêtes bij recreanten,
enquêtes bij bedrijven en de regionale input-outputtabel van het CBS. De enquêtes
over de bestedingen van recreanten die voor ‘bos en natuur’ naar het gebied komen
geven inzicht in onder meer het aantal recreanten en de aard en omvang van hun
activiteiten en bestedingen. De enquêtes bij bedrijven geven inzicht in enerzijds welk
deel van hun omzet afkomstig is van recreanten en anderzijds welk deel van de
omzet in het gebied wordt ingekocht, respectievelijk wordt verkocht (de input-output
coëfficiënten). Via de voor dit onderzoek geconstrueerde input-output tabel voor het
onderzoeksgebied in de Kempen (tabel 4) kan vervolgens o.a. aangetoond en
berekend worden hoe de bestedingen van recreanten doorwerken op de regionale
economie. Er is daarbij sprake van:
• een direct effect: aantal ‘bos en natuur’ recreanten (dag en verblijf), bestedingen

bij horeca en handel, etc.
• een indirect effect op de regionale economie: doorwerkingen in de vorm van een

multiplier.

In tabel 2 is de verdeling van bestedingen door ‘groene’ recreanten over handel en
horeca weergegeven. Hieruit blijkt dat het totaal aan bestedingen gelijk is aan 366
miljoen gulden en dat er 275 miljoen gulden wordt besteed bij de sector horeca en 91
miljoen gulden bij de sector handel.

Tabel 2- Bestedingen van ‘bos en natuur’ recreanten en toeristen in het onderzoeksgebied in de Kempen (miljoenen
guldens, per jaar)
Via de: Bestedingen
Horeca 275
Handel 91

Totaal 366

De bijdrage van de sectoren aan de productie in het gebied is weergegeven in tabel 3.
Dit betreft zowel de productie (omzet) als het arbeidsvolume. Hierbij blijkt dat de
horeca goed is voor 2% van de productie en de handel voor 12%. In arbeidsplaatsen
is dit respectievelijk 2% en 18%. Dus bestedingen via de handel hebben een grote
regionale impact.
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Tabel 3- Overzicht omzet (=productie) in het onderzoeksgebied in de Kempen (raming voor 1995)
Productie Arbeidsvolume
Mln.guldens % Eenheden %

Industrie 6171 46 18194 34
Nutsbedrijven 248 2 369 1
Bouw 1028 8 3990 8
Handel 1574 12 9645 18
Horeca 251 2 1309 2
Tertiaire sector 2966 22 13986 26
Gezondheidszorg 541 4 4611 9
Landbouw 762 6 878 2

Totaal 13541 100 52983 100

Voor alle volledigheid is eveneens de input-outputtabel van het onderzochte gebied
weergegeven (tabel 4).

Tabel 4- Input-output technische coëfficiënten voor het onderzoeksgebied in de Kempen (variant 2)
Industrie Nuts-

bedrijven
Bouw Handel Horeca Tertiaire

sector
Gezond-
heids-
zorg

Land-
bouw

Industrie 0,056 0,010 0,067 0,025 0,016 0,012 0,021 0,113
Nutsbedrijven 0,010 0,057 0,002 0,010 0,015 0,006 0,011 0,025
Bouw 0,003 0,002 0,164 0,009 0,006 0,019 0,014 0,007
Handel 0,007 0,005 0,010 0,021 0,180 0,015 0,034 0,008
Horeca 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001
Tertiaire sector 0,033 0,018 0,028 0,071 0,043 0,075 0,033 0,023
Gezondheids-zorg 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,003
Landbouw 0,047 0,003 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,105
Noot: deze zogenaamde technische coefficienten geven aan welk deel van de omzet van een sector
(rijen) naar een andere sector gaat (kolommen). Dus bijvoorbeel 11,3 % van de omzet van de lokale
industrie gaat naar de lokale landbouw en 18% van de omzet van de regionale handel gaat naar de
horeca in de regio.

De vraag is nu hoeveel van de productie direct en indirect is toe te schrijven aan de
aanwezigheid van bos en natuur. Met andere woorden: stel dat de in tabel 2 gegeven
bestedingen van recreanten er niet zouden zijn, hoeveel zou dat schelen in de
productie en het arbeidsvolume van het gebied. Dit kan worden berekend via de
zogenaamde multipliers (tabel 5). De multiplier voor een sector geeft aan wat het
effect is op de output (omzet of arbeidsvolume) in het gebied als de vraag naar door
die sector geleverde producten en diensten met een bepaald bedrag verandert. Als
bijvoorbeeld de vraag in de horeca met 1000 gulden toeneemt, neemt de productie in
het gebied toe met 1310 gulden toe (dus met 30%).

In tabel 5 zijn de multipliers voor de productie (omzet) en het arbeidsvolume
gegeven voor de drie eerder onderscheiden en in 2.2. beschreven benaderingen bij de
invulling van de input-outputtabel. De eerste twee benaderingen hebben betrekking
op acht sectoren, de derde benadering op zes sectoren. Uit de verschillen tussen de
multipliers voor ‘handel’ en ‘horeca’ respectievelijk ‘tertiaire sector’ en ‘gezondheids-
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zorg’ bij acht sectoren blijkt dat het wel degelijk zin heeft om te streven naar acht
sectoren en geen genoegen te nemen met zes sectoren. De verschillen tussen de
beide benaderingen bij acht sectoren geeft aan dat het bovendien de moeite loont om
een goede verdeling tussen de sectoren te zoeken, bij voorkeur door het verzamelen
van additionele data. De benaderingen betreffen de splitsing van de interne
leveringen van de gezamenlijke sector handel en horeca over de afzonderlijke
sectoren handel en horeca en van de gezamenlijke sector gezondheidszorg en tertiaire
sector over de a fzonderlijke sectoren tertiaire sector en gezondheidszorg.

Tabel 5- Multipliers voor de Kempen
Multiplier Acht sectoren Zes sectorenSector

Evenredig Intuïtief
Horeca Productie 1,25 1,31

Arbeidsvolume 6,36 6,81
Handel Productie 1,17 1,16 1,18

Arbeidsvolume 6,93 6,83 6,87
Gezondheidszorg Productie 1,12 1,14

Arbeidsvolume 9,05 9,11
Tertiaire sector Productie 1,16 1,16 1,15

Arbeidsvolume 5,44 5,40 6,01
Bouw Productie 1,35 1,35 1,35

Arbeidsvolume 5,24 5,23 5,24

3.2 Kwalitatieve resultaten

Naast de hierboven weergegeven economische gegevens, is er door het verzamelen
van additionele informatie (en het voeren van gesprekken met ondernemers en
bestuurders) veel inzicht ontstaan in de situatie in de Kempen. Deze informatie,
meestal subjectieve impressies, die in de vorm van een aantal conclusies en cases in
deze sectie is weergegeven, laat soms nog meer dan de economische cijfers zien hoe
interessant en complex de relatie tussen bos en natuur en de regionale economie is.

Enkele highlights van de openbare avonden en interviews zijn:
• Het gebied de Kempen was vroeger arm, heeft slechte grond, ligt in de periferie

van Nederland, ver van de Randstad en is daarom deels ‘groen’ gebleven.
• In het gebied zijn veel grote en gerenommeerde campings met eigen natuur,

waardoor veel bezoekers genoeg natuur en vertier op de camping zelf vinden en
daardoor soms nauwelijks het terrein afkomen.

• Vakantiegangers zijn vaker jonge gezinnen met kleine kinderen dan ouderen.
• De landbouw in het gebied loopt terug, boeren doen bijvoorbeeld tijdelijk

montagewerk voor ‘Eindhoven’ maar zodra ze weer iets zelfstandig en op eigen land
kunnen doen (bijvoorbeeld het exploiteren van een mini-camping of manege)
schakelen zij meteen over. Landbouwers verkopen hun grond liever niet.

• Er is veel druk om de industriële infrastructuur en het wegennetwerk uit te
breiden vanwege de dynamiek en de ruimteclaims vanuit het westen.

• Er is veel gezellige horeca in de dorpen.
• In de Kempen spelen zaken als de varkensproblematiek en de Reconstructiewet.
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Hierna wordt een aantal cases uit het bedrijfsleven, de (natuur)recreatie sector, van
gemeentelijke inspanningen voor de natuur, en van vrijwilligers inzet voor natuur
gepresenteerd.
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Natuur en Bestuur

Voorbeeld van een gemeente: Reusel-de Mierden

Reusel-de Mierden is een groen en mooi gelegen gemeente in de Kempen en gaat zich daar bewuster en meer
op profileren. Er is in de directe omgeving van de gemeente 1000 ha bos. In 1998 is men begonnen te werken
aan een bestemmingsplan voor dit buitengebied. Het gemeentebestuur betrok de provincie erbij en vroeg een
particulier bedrijf om een ontwerp voor een toeristisch en recreatief actieplan (TROP) te maken. Voor de
uitvoering van dat plan is nu jaarlijks 50 duizend gulden beschikbaar. Reusel-de Mierden wil groen en recreatie
tot speerpunt van de gemeente maken. Twee actieve wethouders, Antonius en Van Limpt, respectievelijk voor
recreatie en voor bossen hebben daar wezenlijk aan bijgedragen.

Er wordt veel gedaan in het kader van het actieplan. Bestaande routes en bewegwijzering zijn verbeterd, er zijn
fraaie folders gemaakt over drie bijzondere natuurgebieden in de gemeente (het Zwartven, het Beleven, de
Mispeleindse en Neterselse heide) en over (groene) wandelingen rond de dorpen Reusel, Hulsel, Hooge en Lage
Mierde. Voor de komende jaren staan op de begroting:
• het realiseren van 5 poelen per jaar op gemeente- en landbouwgronden,
• het realiseren van landschapselementen samen met het Brabants Landschap,
• het ontwikkelen van diverse arrangementen samen met particulieren,
• erfbeplanting samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie Zuid Nederland (ZLTO),
• aanschaf van educatief materiaal voor weidevogelbescherming, samen met een werkgroep van agrariërs,
• het ontwikkelen van paardenpensions en overnachtingsmogelijkheid voor ruiters samen met een

particuliere manege in het gebied,
• uitbreiding van faciliteiten rond de recreatievijver ‘de Spartelvijver’,
• het visualiseren van de waterscheiding (Maas, Schelde),
• het ontwikkelen van een landschapspark en van een volkstuinencomplex.

Voor de eigen bossen is men samen met de lokale partners (bosgroep, privé eigenaren, provincie, waterschap,
ZLTO en Brabants Landschap) bezig een nieuw bosbeleidsplan te maken, met meer loofhoutbeplanting, met
geïntegreerd bosbeheer en multifunctionaliteit om beter aan de wensen van de recreanten te voldoen. Om
loofbomen meer kans te geven worden uit de bestaande bossen vooral grove- en corsicaanseden gedund. Het is
ook de bedoeling dat er meer buitenmeubilair geplaatst wordt.
Ondanks het bescheiden fonds van het actieplan, is men er toch in geslaagd synergie met andere financiers te
bewerkstelligen en bewustwording te bereiken bij particulieren voor de baten van natuurbehoud en -
bevordering. Zo werd door aanleg van het fietspad richting Recreatiecentrum Zwartven een belangrijke
economische impuls gegeven aan het daar aanwezige café/restaurant. Op gemeenteniveau is men nu bezig met
een economisch actieplan om de teruglopende landbouw op te vangen (en de bouwsector te stimuleren en te
ondersteunen) zodat er genoeg werk komt voor jongeren.
Het economisch belang van groen wordt duidelijk ingezien en er wordt in dat verband gewezen op:
• de noodzaak om het aantal accommodaties te vergroten (er zijn nu slechts 30 kamers),
• de goede zaken die gedaan worden bij fietsverhuurbedrijven,
• het succes van de manege van de dressuurkampioenen Tineke Bartels en dochter,
• een grote caravanverkoper die zegt: “Ik wil hier graag blijven, de campings in de buurt zijn mijn beste

showroom! Kijk, dat is nou typisch zo’n gezin, ze komen samen en zoeken naar die mooie caravan die ze
op de camping hebben zien staan. Ze denken nu al aan hun volgende vakantie in dit gebied."
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Natuur en Bedrijsleven

Tenten- en caravanverkopers

Op een doorgaande weg tussen twee stadjes in de Kempen, waar plaatselijk verkeer, fietsers, luxe Belgische
personenauto’s en zware landbouwmachines door elkaar rijden, bezochten wij een grote zaak van camping-
en recreatieartikelen. Van binnen blijkt het enorm te zijn. Er is ook een werkplaats voor reparaties en eigen
fabricage van tenten. In een tijdperk waarin veel in lage lonenlanden geproduceerd wordt, blijkt de zaak zelf
tenten te produceren. En niet zomaar tentjes, maar kwaliteitstenten. Eén ervan kreeg zelfs één van de
ANWB prijzen dit jaar. De zaak bestaat al bijna 25 jaar en geeft werk aan meer dan twintig personen. Dat
natuur, recreatie en economie nauw verboden zijn met elkaar is voor de eigenaar overduidelijk. In de
zomerperiode zijn er ongeveer honderdduizend passanten in de Kempen en dat zijn allemaal potentiële
klanten. En op die aantallen doet hij zijn inkoop. Zo koopt hij soms 200 fietsen in één keer in. Ook werkt hij
nauw samen met de plaatselijke campings en soms is er een actie waarbij wie een tent bij hem koopt een
weekje gratis mag kamperen in de buurt.

In een ander dorp is er een grote caravanverkoper. Ook hier een gezellige drukte door kampeerders die
allerlei artikelen nodig hebben zoals een gasfles, kampeerstoelen, etc en tegelijk kijken ze naar een betere tent
of caravan voor volgend jaar. Beide zaken zeggen dat kampeerders in de zomer komen kijken, in het najaar
komt men terug om te bestellen en in het voorjaar wordt geleverd en uitgeprobeerd. Zo blijft het geld in de
regio en is er een duidelijke interactie tussen de aanwezige bos en natuur in de regio en beide zaken. Hoe dit
met elkaar verbonden is blijkt uit de uitspraak van de caravanverkoper: de plaatselijke campings zijn mijn
beste showroom, daar zien ze wat ze zouden willen en komen ze hier kopen.

Beide zaken hebben ook een spin-off naar andere ondernemingen in de regio, met name de bouw. Eén van
hen was net verbouwd voor 5 miljoen, de ander ging een nieuw pand bouwen voor 6 miljoen, allebei met
inschakeling van lokale bouwondernemingen.
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Natuur en Recreatie

Een inspirerend initiatief op een ondergelopen voetbalveld

Natuurtuin ‘t Loo in Bergeijk is 16 duizend vierkante meter groot en een initiatief van 3 regionale
verenigingen, te weten de Vereniging voor Natuureducatie IVN Eersel-Bergeijk, de Vereniging voor
Ecologische Leef- en Teeltwijze VELT Eersel-Bergeijk en een Bijenhoudersvereniging die samen een open
tuin hebben gemaakt. De betreffende verenigingen hebben gezamenlijk een stichting opgericht, nl. Stichting
Natuurtuin 't Loo. De tuin met een recreatieve en educatieve functie, wordt door zo’n 25 vrijwilligers
onderhouden. Er worden natuurcursussen en rondleidingen verzorgd en er zijn volkstuinactiviteiten. Men
kan er kennis maken met het ‘mystieke leven van insecten, vlinders en vogels’, er is een bezoekerscentrum,
een poel met bruine kikkers en alpenjagersalamanders, een wilde plantentuin, ‘een levende apotheek’, een
'insectenhotel’, een helofytenfilter (waterzuivering met oever- en moerasplanten), een moes- en fruittuin en
met compostering wordt de kringloop gesloten.

De Stichting Natuurtuin ‘t Loo startte in 1999 en is officieel geopend in augustus 2000. De tuin is opgezet
met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bergeijk, Stimulus, Brabants Landschap,
Fonds VSB en anderen. De totale startsubsidie voor investeringen was ruim € 136.134,-- (f  300.000,--). De
gemeente Bergeijk heeft de grond voor 10 jaar gratis beschikbaar gesteld.

De tuin is voor wat betreft de exploitatie nog niet financieel zelfstandig. Bij aanleg zijn vooral vrijwilligers
ingezet. Een plaatselijke grondbewerker en de bouw van een bezoekerscentrum werden wel betaald.
Gereedschap, zaden, fruitbomen en de kastanjehouten palen voor de houtwal en houtstapels zijn ook
aangekocht. Naast deze startinvesteringen is de dekking voor de lopende kosten (energie, telefoon, koffie en
thee voor het bezoekerscentrum en brandstof voor het grasmaaien) nog niet rond. Men heeft wel enkele
inkomsten: eens in de maand wordt er een vegetarische maaltijd geserveerd voor  € 9,08 (f  20,--) en via de
‘stichting vrienden’ beginnen bedrijven te sponsoren.

De doelstelling van de Stichting is natuur dichter bij de mensen (vooral kinderen) te brengen. Op
woensdagmiddag kunnen kinderen komen werken in de kindertuinen, vaak samen met ouders. Er is een
‘halt-project’ voor kinderen die wat ontspoord zijn. Deze kinderen krijgen als ‘taakstraf’ werken in en aan de
tuin; naast de sociale beweegreden is er eenvoudigweg ook veel werk te doen.

In principe is iedereen welkom, maar de tuin is nu nog vooral nog op de naaste omgeving gericht. Wellicht
zullen tijdelijke recreanten straks belangrijker worden.
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Natuur en Burgers

Aanleg van mountainbikeroutes: lange adem en onderhandelinsgtalent

Wat individuele burgers, in samenwerking met officiële instanties kunnen doen zien we in de Kempen.
Mountainbikeliefhebbers hebben een aantal routes gemaakt voor terreinfietsers. Er zijn nu vier routes
bewegwijzerd, er zijn kaarten gedrukt die in de verkoop zijn. De paden gaan vooral door bossen en terreinen
van Staatsbosbeheer en van de gemeentes Eersel, Bladel, Luyksgestel en Reusel.

Initiatiefnemer Leo Jansen heeft in samenwerking met leden van een aantal wielerclubs en ATB (all terrain
bike) clubs bijna 150 km paden bewegwijzerd en 38 km nieuwe paden aangelegd. De deelnemende clubs zijn:
T.W.C de Grensrijders, TWC de Contente, RWC Reusel, Kempisch ATB club 26 Inch. Er zit zo’n
vijfduizend uur vrijwilligerswerk in. Ze hebben eenmalig honderdduizend gulden subsidie gekregen van de
EU, van boven genoemde gemeente en van Staatsbosbeheer (via de Samenwerking Regio Eindhoven) voor
de aanleg van de routes en het maken van de routekaarten. Bij de opening van de routes vertelde namens
Staatsbosbeheer dhr. De Beaufort dat de groep hem 5 ton had uitgespaard omdat het hem anders zo’n 6 ton
had gekost. Er komen per week ongeveer 150 fietsers op de routes waarvan 50% uit de regio (incl. België).
De routes zijn zo gemaakt (smal, met scherpe bochten) dat ze voor motorcrossers niet prettig berijdbaar zijn.

Gemaakte kosten, die voor een groot deel terugvloeien in de regio, zijn:
• 2600 palen à f  13,- voor markering van de paden
• bordjes voor op de palen à f  3,-
• een grondboor f  1800,-
• een bosmaaier f  800,-
• een klepelmaaier f  300,-
• info-panelen f  15.000,-
• benzine en diesel.

Het aanleggen van de nieuwe fietspaden zelf is gedaan door een plaatselijke aannemer voor 15 duizend
gulden. Het overgebleven bedrag werd o.a. besteed aan het drukken van tienduizend routekaartjes. Jaarlijks
komt er vijfduizend gulden subsidie binnen voor onderhoud van de b ewegwijzering, brandstof voor de
werktuigen en de trekker. De gemeente of Staatsbosbeheer leegt de vuilnisbakken langs de route.



30 Alterra-rapport 487



Alterra-rapport 487 31

4 Resultaten in de Achterhoek

4.1 Kwantitatieve resultaten

De kwantitatieve resultaten komen uit drie bronnen: enquêtes over bestedingen van
recreanten, enquêtes bij bedrijven en de input-outputtabel van het CBS. De enquêtes
bij recreanten die voor ‘bos en natuur’ naar het gebied komen geven inzicht in onder
meer het aantal recreanten en de aard en omvang van hun activiteiten en
bestedingen. De enquêtes bij bedrijven geven enerzijds inzicht in welk deel van hun
omzet afkomstig is van recreanten en anderzijds welk deel van de omzet in het
gebied wordt ingekocht, respectievelijk wordt verkocht (de input-output-
coëfficiënten). Via de voor dit onderzoek geconstrueerde input-outputtabel van het
onderzoeksgebied in de Achterhoek, (tabel 8) kan vervolgens o.a. aangetoond en
berekend worden hoe de bestedingen van recreanten doorwerken op de regionale
economie. Er is daarbij sprake van:
• een direct effect: aantal ‘bos en natuur’ recreanten (dag en verblijf), bestedingen

bij horeca en handel, etc.
• een indirect effect op de regionale economie: doorwerkingen in de vorm van een

multiplier.

In tabel 6 is de verdeling van bestedingen door ‘groene’ recreanten over handel en
horeca weergegeven. Hieruit blijkt dat het totaal aan bestedingen gelijk is aan 152
miljoen gulden waarvan 116 miljoen gulden wordt besteed bij de sector horeca en 36
miljoen gulden bij de sector handel.

Tabel 6- Bestedingen van ‘bos en natuur’ recreanten en toeristen in het onderzoeksgebied in de Achterhoek
(miljoenen guldens, per jaar)

Via de: Bestedingen
Horeca 116
Handel 36

Totaal 152

De bijdrage van de sectoren aan de productie in het gebied is weergegeven in tabel 7.
Dit betreft zowel de productie (omzet) als het arbeidsvolume. Hierbij blijkt dat de
horeca goed is voor 2% van de productie en de handel voor 11,5%. In
arbeidsplaatsen is dit respectievelijk 3 % en 19 %.
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Tabel 7- Overzicht productie in het onderzoeksgebied in de Achterhoek (raming voor 1995)
Productie Arbeidsvolume
Mln.guldens % Eenheden %

Industrie 1484 35 4557 28
Nutsbedrijven 185 4,5 172 1
Bouw 393 9 1665 10
Handel 479 11,5 3143 19
Horeca 70 2 434 3
Tertiaire sector 835 20 3768 23
Gezondheidszorg 211 5 1918 12
Landbouw 547 13 591 4

Totaal 4204 100 16248 100

Voor alle volledigheid is eveneens de input-outputtabel van het onderzochte gebied
weergegeven (tabel 8).

Tabel 8- Input-output technische coëfficiënten voor het onderzoeksgebied in de Achterhoek (variant 2)
Industrie Nuts-

bedrijven
Bouw Handel Horeca Tertiaire

sector
Gezond-
heids-
zorg

Land-
bouw

Industrie 0,047 0,008 0,061 0,017 0,025 0,010 0,007 0,186
Nutsbedrijven 0,013 0,079 0,002 0,012 0,017 0,009 0,006 0,025
Bouw 0,003 0,001 0,133 0,007 0,010 0,017 0,011 0,007
Handel 0,006 0,004 0,009 0,031 0,046 0,013 0,009 0,007
Horeca 0,001 0,001 0,002 0,007 0,010 0,003 0,002 0,002
Tertiaire sector 0,029 0,022 0,023 0,055 0,080 0,064 0,043 0,020
Gezondheids-zorg 0,005 0,004 0,004 0,009 0,014 0,011 0,007 0,004
Landbouw 0,073 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,064
Noot: Deze zogenaamde technische coëfficiënten geven weer welk deel van de omzet van een sector
(rijen) naar een andere sector gaat (kolommen). Dus bijvoorbeeld 18,6 van de omzet van de industrie
in het gebied gaat naar de regionale landbouw en 4,6%  van de omzet van de lokale handel gaat naar
de horeca in het gebied.

De vraag is nu hoeveel van de productie direct en indirect is toe te schrijven aan de
aanwezigheid van bos en natuur. Met andere woorden: stel dat de in tabel 6 gegeven
bestedingen van recreanten er niet zouden zijn, hoeveel zou dat schelen in de
productie en het arbeidsvolume van het gebied. Dit kan worden berekend via de
zogenaamde multipliers (tabel 9). De multiplier voor een sector geeft aan wat het
effect is op de output (omzet of arbeidsvolume) in het gebied als de vraag naar door
die sector geleverde producten en diensten met een bepaald bedrag verandert. Als
bijvoorbeeld de vraag in de horeca met 1000 gulden toeneemt, neemt de productie in
het gebied toe met 1310 gulden toe (dus 30%).

In tabel 9 zijn de multipliers voor de productie (omzet) en het arbeidsvolume gegeven
voor drie eerder onderscheiden en in paragraaf 2.2. beschreven benaderingen. De eerste
twee hebben betrekking op acht sectoren, de derde benadering op zes sectoren. Uit de
verschillen tussen de multipliers voor ‘handel en horeca’ respectievelijk ‘tertiaire sector en
gezondheidszorg’ bij acht sectoren blijkt dat het wel degelijk zin heeft om te streven naar
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een 8 x 8 matrix en niet genoegen te nemen met een 6 x 6 matrix. De verschillen tussen
de beide benaderingen bij acht sectoren geeft aan dat het de moeite loont om een goede
verdeling tussen de sectoren te zoeken, bij voorkeur door het verzamelen van additionele
data. De benaderingen betreffen de splitsing van de interne leveringen van de
gezamenlijke sector handel en horeca over de afzonderlijke sectoren handel en horeca en
van de gezamenlijke sector gezondheidszorg en tertiaire sector over de afzonderlijke
sectoren tertiaire sector en sector gezondheidszorg.

Tabel 9- Multipliers voor het onderzoeksgebied in de Achterhoek
Multiplier Acht sectoren Zes sectorenSector

Evenredig Intuïtief
Horeca Totale productie 1,24 1,31

Arbeidsvolume 7,36 7,90
Handel Totale productie 1,16 1,15 1,17

Arbeidsvolume 7,33 7,20 7,35
Gezondheidszorg Totale productie 1,14 1,10

Arbeidsvolume 7,99 9,50
Tertiaire sector Totale productie 1,16 1,15 1,14

Arbeidsvolume 6,04 5,17 6,10
Bouw Totale productie 1,22 1,29 1,29

Arbeidsvolume 6,53 5,41 5,43

4.2 Kwalitatieve resultaten

Naast de hierboven weergegeven economische gegevens, is er door het verzamelen
van additionele informatie (en het voeren van gesprekken met ondernemers en
bestuurders) veel inzicht ontstaan in de situatie in de Achterhoek. Deze informatie,
meestal subjectieve impressies, die in de vorm van een aantal conclusies en cases in
deze sectie is weergegeven, laat soms nog meer dan de economische cijfers zien hoe
interessant en complex de relatie tussen bos en natuur en de regionale economie is.

Enkele highlights van de openbare avonden en interviews zijn:
• Het onderzochte gebied in de Achterhoek heeft vruchtbare gronden en is zeer

rijk, in het gebied liggen 7 kastelen en een aantal landgoederen en er leven
bewuste bewoners die groen belangrijk vinden.

• Het is een mooie omgeving, met het zg. coulisselandschap.
• Vakantiegangers zijn vaker ouderen dan jonge gezinnen.
• In het gebied zijn zowel luxe vakantie woningen en bungalows als puur-natuur

campings, er zijn geen grote campings zoals in de Kempen.
• Er is niet genoeg toeristische infrastructuur.
• Er is niet genoeg werkgelegenheid om de jongeren in het gebied te houden.
• Men mikt op het hoger segment van de toeristische markt en “men wil geen

Drenthe worden”.

Hierna volgt een aantal cases, uit het bedrijfsleven, de (natuur)recreatie sector, van
gemeentelijke inspanningen voor de natuur en van vrijwilligers inzet voor natuur.
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Natuur en Bestuur

Een impressie van een gemeente in de Achterhoek

De gemeente Ruurlo heeft (nog) geen actieplan voor recreatie en toerisme of voor een goede benutting
van het mooie groen in het gebied maar de burgemeester, mevrouw De Zeeuw-Lases, is een actief lid (en
vice-voorzitter) van de streekcommissie die in negen maanden een plan van aanpak moet maken voor de
komende 12 jaar. Hierbij zijn agrariërs, landgoederen, recreatiebedrijven en ambtenaren betrokken in het
kader van de Reco nstructiewet. Deze commissie is de opvolger van de werkgroep die zich bezig hield
met Waardevolle Cultuurlandschappen. Milieuwetten, bijvoorbeeld over minimale afstand tussen
veehouderijen en andere bedrijven (zoals campings) zijn een belemmerende factor voor de nodige groei
van accommodatie voor het groene toerisme.

Natuur en cultuurhistorie zijn belangrijk voor het gemeentebestuur. Rond het stadhuis, een prachtig
kasteel in het groen, worden veel acties ondernomen om het landelijke karakter van de gemeente te
onderstrepen. De 13 tuinlieden zorgen voor de openbare en mooie tuinen, waar o.a. zomerconcerten
worden gegeven. Het kasteel, dat een gewilde plek is voor een huwelijksluiting van mensen die van groen
en allure houden, heeft een gracht met een echt huwelijksbootje. De oranjerie van het oude kasteel wordt
opnieuw opgebouwd en zal een restaurant gaan herbergen. Braderies en oude ambachten in het dorp
worden gesteund. Een gerestaureerde molen in het dorp werkt als zagerij; het verwerkt hoogwaardig
hout uit het buitenland voor de restauratie van meubels. Deze molen kan bezichtigd worden. Onder één
van de nieuwe laagbouw luxe appartementen die in het centrum zijn gebouwd is net een zaak geopend
met artikelen voor het landelijk leven.

De gemeente kan niet kwantificeren wat het landelijke en het groene van het gebied aan inkomsten
opleveren. Om het karakteristieke van het dorpscentrum te bewaren is een rondweg gepland; dat gaat
zo’n 20 miljoen gulden kosten. Er zijn in de dorpskern vier cafés / restaurants die goede zaken doen plus
een snackbar annex eetcafé. Ze cateren het hele jaar door voor vakantiegangers en dagjesmensen die naar
het gebied komen. Door de aan te leggen rondweg krijgen deze horecazaken een betere locatie, met
minder lawaai en meer ruimte voor terrassen. Het grootste café/restaurant gaat uitbreiden met een hotel.
Een ander goed lopend café/restaurant wordt gerund door een jonge ondernemer die zich daar heeft
gevestigd omdat hij het een mooie omgeving vond voor zijn gezin.

Een andere aanwijzing dat de handel en horeca goed verdienen aan het groene toerisme ziet men in het
feit dat het dorp drie grote supermarkten en twee slijters heeft, duidelijk teveel voor het kleine aantal
bewoners. Deze ondernemers beamen dat er goede zaken worden gedaan vanwege de vakantiegangers.
Een eigenaar van een elektriciteitszaak zegt veel business te hebben bij campings en minicampings. In de
etalage van de fotozaak ziet men veel foto’s van huwelijken in het karakteristieke stadhuis.

Plaatselijke ondernemers, met name de tweede generatie eigenaren van familiezaken, zeggen dat het
groene toerisme erg is toegenomen de laatste jaren, en dat ze dat toejuichen mits het gebied zijn landelijk
karakter behoudt. De dure appartementen die zijn gebouwd op lege plekken in het centrum worden deels
bewoond door welgestelde gepensioneerden uit het westen van het land. De ondernemers heten deze
‘welgestelde asielzoekers’ welkom omdat ook zij het landelijke karakter van het gebied steunen, maar
klagen wel voorzichtig dat deze nieuwe bewoners erg stads blijven: op zichzelf en met een nog weinig
ontwikkeld gevoel voor ‘naboarschap’ een menging van burenhulp en sociale controle.
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Natuur en Bedrijfsleven

Van importeur naar producent, van krap naar ruim aanbod van arbeid

Het bedrijf Rendisk, in Ruurlo, maakt grootkeukenmateriaal voor bedrijfsrestaurants, instellingen,
ziekenhuizen, kazernes enz. Het heeft 103 personen in dienst en beschikt over een bedrijfsruimte van
6000 m², met plannen voor uitbreiding met 1000 m². Begonnen met 80% import uit Zweden en
Duitsland, is de lokale productie inmiddels gestegen tot 60%.

Dhr. Brasser, één van de twee oprichters, heeft zich 30 jaar geleden in het gebied gevestigd, waarbij met
name voor deze Amsterdamse ondernemer de natuur en de lage grond- en huizenprijzen van groot
belang waren. Hij zou nu dezelfde keuze maken, ondanks de betere infrastructuur elders in het land. Een
groot voordeel van de Achterhoek is de grote inzet en de kwaliteit van de werkkrachten.

Bij het aantrekken van personeel speelt de natuur geen noemenswaardige rol. Integendeel, het was in 't
verleden moeilijk om hoger opgeleid personeel uit het westen aan te trekken, omdat de lokale kansen tot
verandering te klein werden geacht. Recentelijk echter is het aantal open sollicitaties toegenomen, ook
van hoger opgeleiden.

Van clustering is geen sprake: nieuwe bedrijven vestigen zich niet in de regio omdat zich daar al
toeleveranciers of afnemers bevinden. Incidenteel wordt wel samengewerkt. Zo gebruikt Rendisk voor
het transport van zijn keukens de op hetzelfde terrein gelegen transporteur Eijgenhuizen. Pogingen om
binnen de Industriële Kring Ruurlo tot samenwerking te komen, bijv. op het gebied van inkoop van
energie, hadden geen succes omdat de totale industriekring als geheel niet interessant bleek te zijn voor
de energieleverancier(s). Nieuwe bedrijven vestigen zich in de regio voornamelijk vanwege de lage
grondprijs (ca. 160 gulden/m²).

De Industriële Kring Ruurlo is vertegenwoordigd in het overleg in de gemeente en is dus op de hoogte
van voorbereiding en uitvoering van beleid. Hun inbreng heeft geen duidelijke bos- en
natuurcomponent.
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Natuur en Recreatie

Een dynamisch beheerd landgoed in de regionale economie

Het landgoed Zelle bij Hengelo (Gld) is het eigendom van twee broers en twee zusters, en het is
ondergebracht in een BV (Landgoed Zelle geheten). Het doel van de BV is het instandhouden van het
landgoed dat sinds 1834 in handen is van de adellijke familie Van Dorth tot Medler. Het landgoed is 350 ha
groot; de helft hiervan is bos. We spraken met Gijs van Dorth tot Medler en zijn echtgenote die zich vanaf
1981 inzetten voor het landgoed. Hun werk is een voorbeeld van hoe met visie, durf en veel inzet het behoud
van natuur gecombineerd kan worden met socio-economische en regionale doelstellingen.

De inkomsten uit het landgoed komen uit de pacht van twee boerderijen (akkerbouw en veeteelt), de verhuur
van 11 vakantiehuizen (ex-pachtboerderijen, boswachtershuis en enkele Finse bungalows in het bos), de
verhuur van een in de natuur aangelegde golfbaan en de exploitatie van een eigen boerderij (met Limousin-
runderen) en uit de houtopbrengst van de eeuwenoude bossen. De veeteelt en akkerbouw leveren weinig op,
maar horen nou eenmaal thuis op een landgoed. Zo heeft men bv de limousins aangeschaft voor de extra
kleur die de dieren geven aan het landschap. Tot slot, openstelling voor wandelaars levert wat subsidie op via
de bosbijdrage.

Per hectare levert het verhuur van het golfterrein 3 keer meer op dan de pacht van landbouwgrond. Rond
90% van de inkomsten draait om natuur en recreatie. Vertaald in termen van locale werkgelegenheid is dat 8
full-time en 3 part-time krachten op de golfbaan, het vakantiehuizenverhuurbedrijf en de inkomens verdiend
op twee grote pachtboerderijen.

Naast de personeelsuitgaven van het landgoed, wordt inkomen gegenereerd bij de plaatselijke cateraar,
chinees en bakker; door aanschaf en onderhoud van inboedel voor de vakantiehuizen; landbouwwerktuigen
voor de boerderij en maaimachines voor de golfbaan. Verbouwing/verbetering van de vakantiehuizen levert
ook geld op voor lokale bouwondernemingen. In het voorjaar 2001 werd 3 ton daaraan besteed. De aanleg
van de golfbaan kostte zo’n 6 miljoen gulden en 2,5 jaar werk en vereiste de aankoop van een nabijgelegen
boerderij, het inhuren van een landschapsarchitect, het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage, het
verplaatsen van stukjes bos, het aanleggen van de baan, het inzaaien en de aanschaf van een machinepark ter
waarde van 1 miljoen.

Naast deze economische stromen levert het landgoed ook sociale baten aan de regio: de aanwezigheid van de
discreet in de natuur aangelegde golfbaan maakt het wonen in de regio aantrekkelijker. Het bos wordt in de
weekenden druk bezocht door wandelaars. Er is zelfs, samen met een wandelorganisatie, een wandelroute
uitgezet over het landgoed en bezoekers kunnen er een kaart van kopen.

Voor de toekomst willen de eigenaars de productieve en recreatieve structuren behouden en onderhouden en
waken voor de kwaliteit van het (verblijf in het) groen. Ze zouden meer willen doen voor de ruitersport als
andere partijen (financieel) mee doen. Het is nu te gevaarlijk voor ruiters op de lokale wegen en paden, die
ook gebruikt worden door landbouwmachines.

Verder vinden de eigenaars het essentieel dat kleinschaligheid en afwisseling in het landschap, zo kenmerkend
voor de regio, behouden blijven. In de toekomst zal ook het vraagstuk van betaling voor gebruik/bezoek aan
het landgoed aan de orde moeten komen. Wat er nu is aan moois en groen is er gekomen door eigen
inspanning, op eigen risico en met eigen middelen. Het is niet meer dan redelijk dat degenen die daarvan
genieten een vergoeding betalen, die dan als baten terugvloeien naar het landgoed.
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Natuur en Burgers

Samenwerking tussen ruiters en ondernemers in en rond Vorden

De Stichting Hippisch Toerisme Nederland heeft in de Achterhoek ca. 570 km routes voor ruiter en koetsier
uitgezet. Plaatselijk is een Vereniging Paardentoerisme opgericht door verschillende ondernemers met als doel:
• Het opzetten en uitbreiden van een fijnmazig routenetwerk als aftakking van de hoofdroutes van de Stichting,
• Het maken van routekaarten,
• Het betrekken van ondernemers langs de routes.
De ongeveer 60 ondernemers die lid zijn van de Vereniging kunnen diensten aanbieden aan paard en ruiter zoals
maaltijden of een overnachtingsplaats.

Gerrit Dijkman, voorzitter van de Vereniging, hoorde van de Kamer van Koophandel dat er een subsidiepot voor
vernieuwing en ontwikkeling van het platteland was. Samenwerking, vernieuwing en het functioneren als
voorbeeldfunctie waren essentieel. Samen met 40 andere ondernemers heeft hij bijna drie ton aan subsidie
ontvangen van WCL (Waardevol Cultuur Landschap) Winterswijk, WCL de Graafschap, Provincie Gelderland en
LASER. Dit geld hebben ze gebruikt voor de opstart en voor de instandhouding van ruiterroutekaarten, route-
bewijzering, bordjes voor de pleisterplekken en n atuurlijk voor de organisatie van het netwerk van ondernemers die
mee doen aan het initiatief.

Het gaat de Stichting vooral om een mooie ruiterroute voorzien van bordjes. Maar zij willen ook de ondernemers
langs de route erbij betrekken. In het informatiemateriaal dat men maakt (o.a. www.paardentoerisme.nl) zijn alle
deelnemende ondernemers fullcolour opgenomen. Zo kan iedereen zien welke routes en accommodaties er zijn
voor de toerist met zijn/haar paard.

Er zijn drie categorieën leden, met het volgende aanbod:
Cat. 1) Een aanbindpaal of –ring, water voor het paard en een bankje voor de ruiter b.v. bij museum

Lebbenbrugge. Ondernemers en particulieren die dit bieden, doen dat vaak puur uit liefhebberij.
Cat. 2) De onderdelen van categorie 1 + wc en koffie enz.
Cat. 3) De onderdelen van categorie 2 + overnachtingsmogelijkheid voor de ruiter. Zo heeft bijv. Hotel Bakker

in Vorden, waar je kunt eten en overnachten, ook een paardenstalling aan de overkant van de straat. Men
kan ook met een paard terecht bij camping het Sikkeler. De kosten van de stalling liggen rond de
vijfentwintig gulden.

Lidmaatschap voor een ondernemer kost fl. 350,-. Daarvoor krijgen zij een vermelding in de informatieklapper en
op internet. De bedrijven uit categorie 1 kunnen gratis meedoen (maar dan zonder vermelding in de klapper of op
internet); contributie voor categorie 2 is 100 gulden en voor categorie 3 200 gulden. Veel van de leden waren eerder
(fulltime) rundveehouder op zoek naar andere opties. De aangesloten ondernemers zoeken naar mogelijkheden om
meer te kunnen aanbieden en ze kunnen b.v. de routekaarten verkopen.

Het grootse struikelblok van de Vereniging is dat er niet veel mag in het buitengebied. De wetgeving maakt het de
ondernemer vaak onmogelijk om mee te liften op de nieuwste voorstellen van de wetgever (ministeries). De routes
gaan nu nog vaak over openbare wegen want landgoedeigenaren zijn niet zo enthousiast om ons door hun bos te
laten rijden. Toch lijkt het dat ze meer interesse krijgen in samenwerken met ons. Er zijn niet veel problemen met
de fietsers, want er zijn hier voldoende fietspaden waar je met een paard niet op mag.
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5 Discussie

Omdat het bij dit project gaat om het testen van een methode, is het van belang om
bij gebleken problemen en successen stil te staan en lering te trekken voor de
toekomst. Het eerste gebeurt in dit hoofdstuk, het laatste in hoofdstuk 6, in de vorm
van concrete suggesties voor verder operationele toepassing van deze methode.

5.1 Over welke natuur gaat het?

In de eerste fase van dit onderzoek (het uitwerken van de input-outputmethode in
Berends et al, 2001) betrof de onderzoeksvraag de rol van bossen in de regionale
economie. Omdat het onderzoeksprogramma waaronder dit vervolgonderzoek valt,
breder is dan alleen bos, is de titel veranderd in ‘De rol van bos en natuur in de
regionale economie’. De toevoeging ‘en natuur’ is echter nooit uitvoerig omschreven.
In de praktijk is dat geen probleem, omdat in de gebruikte enquêtes expliciet
gevraagd is naar waarom recreanten naar de onderzoeksgebieden komen. Maar er is
hierover toch iets meer te zeggen, wat een volgende keer meer aandacht zou kunnen
krijgen.

De gekozen gebieden om de methode te testen, bevatten veel bos maar daarnaast
ook andere natuur en cultuurlandschap (boerenland dus). Dat met name in de
Achterhoek het coulisselandschap, dat is ontstaan door menselijke ingrepen,
aantrekkelijk is voor natuurliefhebbers (bezoekers en bewoners), is duidelijk. Maar
waar de objectieve grens ligt tussen een gebied met veel ‘groen kapitaal’, en dus de
moeite waard om met de input-outputmethode te analyseren, en een gebied dat dat
niet heeft, is in dit project niet verder onderzocht. De vraag is of de input-
outputmethode ook kan worden toegepast in gebieden met veel natuur maar weinig
bos, bijvoorbeeld een gebied met veel heide of meren, of op de Waddeneilanden. Elk
natuurgebied heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen markt, zowel  qua economische
mogelijkheden en beperkingen als qua aanbieders en kopers.

Om de vraagstelling zuiver te houden, zou daarom in eerste instantie moeten worden
gesproken over ‘natuur’ en niet over ‘bos en natuur’. Als de aanwezigheid van
‘natuur’ of van ‘groen kapitaal’ voor een concreet gebied door iedereen wordt
aanvaard en erkend, kan vervolgens worden besloten om de economische impact
ervan te bestuderen. En dat kan dan gaan, bijvoorbeeld, over bos in delen van de
Achterhoek, heide in Drenthe, plassen en meren in delen van Friesland, Zuid-
Holland, strand en duin op de Waddeneilanden en aan de Noord- en Zuid-Hollandse
en Zeeuwse kust etc. Als die regionale natuur maatschappelijk of lokaal wordt erkend
als zodanig, dan kunnen de relevante economische actoren worden geïdentificeerd,
kunnen er gerichte vragen worden geformuleerd en kunnen onderlinge interacties in
kaart worden gebracht voor een input-outputanalyse. Een belangrijke voorwaarde
daarbij is, dat het gebied of de economie in het gebied voldoende groot moet zijn om
een zinvolle input-outputanalyse uit te voeren. Als een gebied economisch gezien te
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klein is, dan moeten de ondernemers hun aankopen (bestedingen) elders doen.
Omdat het geld dan weglekt is er geen sprake van doorwerkingen binnen het gebied
(de multiplier is bijna één).

In de tweede plaats gaat het aan de vraagzijde (dus bij bezoekers, bewoners en
bedrijven die de natuur opzoeken) niet altijd primair over ‘natuur’, maar veelal over
wat daarmee wordt geassocieerd, met name rust, stilte en ruimte. En naar dat ‘stilte’
aspect van natuur zou wel eens meer vraag kunnen bestaan dan naar het ‘flora en
fauna’ aspect. In andere gevallen kan dat totaal anders liggen: hoeveel mensen gaan
naar Scheveningen voor de rust? Daar domineert een gezellige pretinfrastructuur, die
is ontstaan op de ruïnes van wat eens een bescheiden accommodatie was om van zee,
strand, duin en stilte te genieten en om gezond te worden. En toch kan men ook
zeggen dat er zelfs in Scheveningen nog veel ruimte en natuur zijn (zee, golven, zon,
wind, duinen, wolken) en dat deze bovendien ook nog veel geld opleveren! Dus ook
een studie waard.

5.2 Regionale sectorale informatie

Voor het maken van regionale input-ouputtabellen zijn diverse gegevens nodig zoals
de totale omvang van de voor bos en natuur belangrijke economische sectoren in het
gebied en informatie over het deel van de sectorale omzet dat bij andere sectoren in
het gebied wordt afgenomen en dat aan andere sectoren in het gebied wordt geleverd
(de input-outputverhoudingen).

Zoals eerder opgemerkt beschikken plaatselijke organisaties en bestuur over zeer
weinig of geen (regionale) sectorale gegevens. Het alternatief, de beschikbare CBS-
cijfers gebruiken, is ook al niet ideaal omdat deze cijfers oud zijn (1992) en
bovendien niet de vereiste mate van detaillering hebben om een volledige inbedding
te laten zien van bos en natuur in de regionale economie.

Over de vaak teleurstellende zoektocht naar sectorale gegevens kan het volgende
worden opgemerkt. Door omstandigheden (o.a. mond- en klauwzeer in veel regio’s)
viel de keuze van de proefgebieden twee maanden later dan gepland, namelijk eind
mei 2001. Omdat de vakanties toen voor de deur stonden, is het voorbereidingswerk
voor de gegevensverzameling onder toeristen en recreanten direct van start gegaan,
zonder eerst het gebied economisch in kaart te hebben gebracht. Ook zijn er direct
bedrijven geïnterviewd. Omdat overheidsdiensten en andere organisaties, die de
sectorale gegevens zouden moeten leveren, na deze snelle start op vakantie waren, is
met de sectorale data verzameling gewacht tot na de zomer.

De resultaten van de interviews en gesprekken bij de officiële instanties zijn
teleurstellend. De gecontacteerde instanties (zie bijlage 6) blijken of geen economisch
cijfermateriaal te hebben (met name sectorale omzetcijfers) of die niet te willen
overleggen in verband met geheimhouding. Er wordt verwezen naar de provincie of
naar de regionale commissies, die in het kader van de reconstructiewet zijn opgericht.
Voor de Kempen zijn die commissies verder gevorderd dan in de Achterhoek, maar
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zij beschikken ook niet over alle benodigde gegevens. Wel heeft het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) veel data, maar dit betreft de toe- of
afname van omzet (dus niet de benodigde absolute cijfers) of de werkgelegenheid.

Vervolgens heeft het onderzoeksteam nog geprobeerd om de gezochte cijfers op
tafel te krijgen door de betreffende gemeenteambtenaren uit het onderzoeksgebied
bijeen te brengen, samen met iemand van de provincie of van de reconstructie-
commissie. Maar vanwege tijd- en geldgebrek is besloten deze weg niet te vervolgen
en de constructie van de input-outputtabellen te baseren op de beschikbare CBS-
cijfers.

Bij volgende toepassingen zijn de interviews met het verzoek om gegevens voor deze
instanties niet nodig. Er kan dan worden volstaan met  enquêtes onder bezoekers en
bedrijven en met het bewerken van CBS-cijfers. Een mogelijk bezwaar is dat er dan
minder kwalitatieve gegevens over de gebieden beschikbaar komen, maar voor de
input-outputanalyse heeft dit geen consequenties. De cases in de hoofdstukken 3 en
4 geven een impressie van het lokale klimaat en schetsen in grove lijnen de
achtergrond waartegen de kwantitatieve gegevens moeten worden gezien.

Opgemerkt kan nog worden dat de enquêtes onder bedrijven soms zeer verrassende
inzichten geven in de rol van bos en natuur voor de regionale economie. Voor
sommige bedrijven komt 50 % van hun jaaromzet van bos en natuurrecreatie
(bijvoorbeeld snackbars), voor supermarkten is het zo’n 10%, voor de overige handel
varieerde dat van 80% (antiek en curiosa) tot 20% bij drogisterijen, speelgoedzaken
en hobbyartikelen en 5% bij kleding en schoenen. Ook zijn er succesvolle verhalen
van verkopers van sportartikelen, tenten en caravans. Bij attracties zoals overdekte
speelplaatsen, maneges, kayak- en fietsenverhuurders komt een groot deel van de
omzet van de bos- en natuurrecreanten. Daar komt bij dat bij de renovatie van
winkels en grote campings (iets wat ongeveer elke 7 jaar gedaan wordt, o.a. om
belastingtechnische redenen) lokale bouw- en installatiebedrijven ingeschakeld
worden. En ook dat draagt bij aan de economie van bos en natuur.

5.3 Complexiteit bij het maken van een input-outputtabel

Het onderzoeksteam had het liefst eigen input-outputtabellen gemaakt voor de twee
gekozen gebieden. In het voorgaande is uiteengezet waarom dit niet is gelukt in het
korte tijdsbestek. Als second-best oplossing heeft het team de CBS-cijfers gebruikt,
waarvan bekend is dat ze 10 jaar oud zijn en niet zijn aangepast aan ons doel.
Hieronder is een aantal aspecten van het werk rond de constructie van de input-
outputtabel  besproken.

Afgezien van het nodige dataverzamelwerk, dat is beschreven in hoofdstuk 2 en in
sectie 5.2, zit de uitdaging bij het maken van een input-outputtabel in de
betrouwbaarheid van de resultaten en in de mate van economische complexiteit, die
men wil laten zien en mee wil laten tellen. Het team heeft een lange en een korte lijst
van sectoren gehanteerd (zie respectievelijk bijlage 7 en sectie 2.1).
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Elk van deze sectoren heeft een verband met bos en natuur en dus met de economie
van bos en natuur. Doel van de input-outputmethode is zoveel mogelijk de werking
van al deze sectoren in relatie tot bos en natuur te kwantificeren. De opdracht van
het onderhavige project was om kritisch te kijken hoe ver men daarmee kan komen.

Conclusie van deze test is dat zowel het CBS als de regio’s wel regionale cijfers
hebben, maar niet in de vereiste mate van detaillering. Uit de berekeningen met 6 x 6
en met 8 x 8 matrices (secties 3.1 en 4.1), is te zien dat de multiplier van bos en
natuur verandert als er meer economische sectoren bij de analyse worden betrokken.
Zolang er geen gedetailleerde regionale input-output CBS-cijfers zijn, zal altijd een
afweging moeten worden gemaakt tussen de constructie van  tabellen op basis van
meer of minder sectoren. Daarbij geldt, dat een toename van het aantal (relevante)
sectoren een betere weergave van het effect van bos en natuur op de regionale
economie geeft, maar dat de constructie van de tabel dan meer tijd en moeite kost.
Aanbevelingen over dit punt staan verder in hoofdstuk 6.

5.4 De culturele dimensie

Het is mogelijk dat de economische dimensie van de onderzochte groene gebieden
niet alleen wordt bepaald door de aanwezige natuur (en de vraag ernaar), maar ook
(mede) wordt bepaald door de lokale of regionale cultuur. Net als tussen
verschillende landen, zijn er tussen gebieden in Nederland veel culturele verschillen,
die verschillen kunnen worden geoperationaliseerd en meegewogen (zie bijvoorbeeld
Berends en Coeterier, 2000 of Hofstede, 1998). Het gaat dan om zaken als hoe men
om gaat met mensen (zowel zakelijk als privé), met tijd en met de natuur. Het kan
zijn dat in gebieden met veel groen kapitaal juist deze ‘culturele dimensie’ een rol
speelt in de economie.

Zo komt bijvoorbeeld in de Kempen regelmatig naar voren dat de bewoners van
oudsher gezelligheid en lekker eten belangrijk vinden, en dat ze dat graag met
anderen (bezoekers) delen. En dat de bezoekers van de Kempen dat weten en
daarvoor komen. Wat verder opvalt is dat alle fietsroutes door dorpen slingeren, waar
veel terrasjes zijn en waar toeristen neerstrijken voor een lokaal of Belgisch biertje.
De zo geplande (fietspaden-)infrastructuur levert bourgondisch genot en een extra
economisch impuls! Dat dit een specifiek kenmerk is van het gebied, blijkt
ondermeer uit de uitspraak van een hoteleigenaresse in de Kempen. Zij is een keer
op vakantie naar de Veluwe geweest, maar vindt daar niets aan, omdat je daar bijna
nergens iets kunt consumeren tijdens een fietstocht.

Een ander voorbeeld van regionale cultuur betreft de wijze waarop in agrarische
streken (van ouds) zaken worden gedaan. Men speelt daarbij ‘elkaar de bal toe’,
omdat men altijd al op elkaar is aangewezen. Dit betekent ondermeer dat bestedingen
lokaal en aan bekenden worden gegund, zelfs als de prijs wat hoger uitvalt (als er
überhaupt prijsopgaaf wordt gevraagd!). Voor aanbestedingen van openbare
instanties, zoals gemeenten, lijkt eenzelfde gedrag te gelden. In de Achterhoek komt
herhaaldelijk in interviews naar voren dat men, als ondernemer, altijd een andere
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plaatselijke ondernemer zal nemen als leverancier omdat dat nu eenmaal gebruikelijk
is. Dit cultureel bepaald gedrag (ook noaberschap genoemd, een menging van sociale
controle en solidariteit) vergroot de economische multiplier van zo’n gebied. Het
geld blijft namelijk langer circuleren in het gebied zelf, voordat het weglekt, en groeit
dus aan. Geert Mak zegt het zo (Mak, 1996):

“Hij vertelde over zijn oom, die altijd dezelfde mensen op het erf had:
dezelfde veehandelaar, dezelfde smid en dezelfde veevoederfabriek.
Het was een vertrouwensrelatie tussen vaste klanten en vaste
leveranciers. Bij het andere familielid dat de boerderij had
overgenomen liepen voortdurend nieuwe mensen rond: hij lette
allereerst op de prijs, hij calculeerde scherp, speelde ze soms tegen
elkaar uit.”

Stadsmensen die boerderijen opkopen en die bij de politie over stankoverlast klagen
als hun buren, de nog overgebleven echte boeren, gaan gieren, dragen bij tot verdere
afbraak van ‘noaberschap’, aldus één van de geïnterviewde makelaars in de
Achterhoek. En hoewel culturen langzaam veranderen, lijkt het onvermijdelijk dat
steeds meer goederen en diensten zullen worden gekocht op basis van andere
overwegingen dan die welke eeuwenlang in agrarisch gebied van primair belang
werden geacht. Maar zolang deze overwegingen nog een rol spelen zal cultuur deel
moeten uitmaken van het (economisch) onderzoek.

Deze culturele ‘kijk’ betekent ook dat resultaten verkregen in de ene regio niet
zomaar overdraagbaar zijn naar een andere regio, waar een andere cultuur heerst als
gevolg van andere ontwikkelingen in beroepsactiviteiten, bevolkingssamenstelling,
scholing, etc.

5.5 Mogelijke vervolgactiviteiten

Op grond van de in het voorgaande gemaakte opmerkingen, zijn in het
onderzoekteam de volgende ideeën naar voren gekomen.

• Er wordt onder andere door de landeigenaren geconstateerd, dat de
houtopbrengst van bossen niet veel voorstelt. Een andere geïnterviewde, van een
regionaal ontwikkelingskantoor, bevestigt dat en vraagt zich af of dat hout niet
kan worden veredeld, zodat het meer opbrengt. Het is interessant na te gaan wat
de status is van diverse onderzoeksinspanningen, o.a. bij TNO, om de
duurzaamheid van hout te verhogen en wat de mogelijkheden zijn voor een
demonstratieproject in de Achterhoek, met EZ of EU fondsen.

• Er blijken veel vrijwilligers (VVV-personeel, natuur-, wandel-, fiets- en
ruiterverenigingen) bij te dragen aan de economie van bos en natuur. Een
inschatting van de hiermee gepaard gaande onzichtbare geldstromen kan een
economische studie van bos en natuur verrijken.
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• Het is interessant om ook het bestedingspatroon van allochtone (d.w.z. niet uit
de streek afkomstige)  bewoners van deze ‘groene’ gebieden in de analyse te
betrekken. Velen verdienen of verdienden (respectievelijk forensen en
gepensioneerde bewoners) een inkomen elders en doen het grootste deel van de
uitgaven bij lokale bedrijven.

• Het is interessant een onderzoek te doen naar culturele en juridische problemen,
die een internationaal regionale samenwerking op het gebied van natuurbeheer in
de weg staan of juist kunnen stimuleren. Gezien het internationale karakter kan
een dergelijk project mogelijk in het kader van één van de EU programma’s
worden uitgevoerd.
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6 Resultaten, conclusies en aanbevelingen

Gebieden met veel natuur en bos kunnen een hierdoor bepaalde eigen economische
structuur en dynamiek hebben. Het in dit rapport besproken onderzoek is een
pilotproject met als doel te testen of die structuur en dynamiek met de input-
outputmethode in kaart kunnen worden gebracht. Het belangrijkste resultaat van het
onderzoek is, dat het inderdaad mogelijk is regionale input-outputtabellen te maken
die de rol van bos en natuur in de regionale economie kunnen becijferen, door de aan
bos en natuur gerelateerde geldstromen zichtbaar te maken. Niet alleen wordt
duidelijk hoeveel geld bos en natuur aantrekt via recreanten, toeristen,
‘groenbewoners’, lokale middenstand en bedrijven, die een groene omgeving
prefereren, maar ook wat er met dat geld gebeurt als het eenmaal gaat circuleren in
dat gebied.

Op basis van bestaande gegevens en op basis van gegevens die in het kader van het
project zijn verzameld, zijn de multipliers van de bestedingen van recreanten en
toeristen die voor ‘bos en natuur’ komen in beide gebieden via input-outputanalyse
geschat. Deze multiplier is in beide testgebieden ongeveer 1.5. Dat betekent dat elke
gulden die in het gebied binnenkomt vanwege bos en natuur (besteding door
recreanten) 1,5 gulden aan bestedingen oplevert, of te wel met 50% vermeerdert
door de economische structuur en de dynamiek in het gebied. De werkelijke
multiplier als men ook andere bestedingen in kaart had gebracht die met ‘bos en
natuur’ te maken hebben (zoals rond groen wonen of via de aanwezige
gezondheidsinstellingen) zal hoger zijn.

Nu is aangetoond dat de multiplier volgens de in dit rapport beschreven methode
kan worden berekend, kunnen de met bos en natuur verbonden economische
belangen cijfermatig worden bepaald. Hierdoor kan het economisch belang van bos
en natuur op gelijke voet worden afgewogen tegen dat van andere vormen van
ruimtegebruik in scenario’s, ruimtelijke plannen en ontwerpen voor de
besluitvorming over bijvoorbeeld andere infrastructuren als wegen, bruggen, nieuwe
bedrijfsterreinen, nieuw woonwijken, etc. Bos en natuur moeten hierbij worden
gezien als een bestaande, groene infrastructuur waarmee inkomsten gegenereerd en
banen gecreëerd kunnen worden ter versterking van de regionale sociaal-
economische positie. Omgekeerd kunnen regionale inkomsten en werkgelegenheid
verloren gaan, als bos en groen verdwijnen, worden vernietigd of in kwaliteit
achteruit gaan.

De problemen die bij dit onderzoek zijn opgetreden en die vrijwel uitsluitend te
maken hebben met de beschikbaarheid van relevante gegevens op het niveau van de
onderzoeksgebieden, lijken op termijn oplosbaar indien:
• Het bestaande Continu Vakantie Onderzoek (CVO) wordt uitgebreid met een

grotere steekproef in gebieden met veel bos en natuur.
• Het CBS actuelere en meer gedetailleerde regionale input-output cijfers gaat

produceren.
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• De betrokken gemeentes beter op de hoogte zijn van de omzet van de
economische sectoren in hun gebied en van de financiële instroom in hun gebied
vanwege bos en natuur.

Wanneer, in overleg met de provincies, CVO en CBS, de gegevensproblematiek kan
worden opgelost, zal de overgang van de huidige pilotstudies naar een volledige
operationele fase slechts worden beperkt door de mate waarin gemeenten bereid zijn
de onderzochte methode in hun besluitvorming op te nemen.

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de bereidheid om aan het onderzoek mee
te werken groot is. Dit geldt voor zowel geïnterviewde vakantiegangers en andere
toeristen, als voor bedrijven, burgemeesters, wethouders en gemeenteambtenaren.
Hierbij speelt wellicht een rol, dat er een folder over het project beschikbaar is en dat
aan de uitvoering van het project de nodige publiciteit is gegeven via de lokale media.
Van groot belang zijn ook de informatieavonden aan de start van de studie in de
betreffende gebieden geweest. Deze avonden vervullen volgens het onderzoeksteam
een belangrijke functie, namelijk het informeren van burgers en bedrijven over wat in
hun gebied gaat gebeuren. Maar het is gebleken dat deze avonden (die door de
provincies in kwestie zijn gefinancierd) ook inhoudelijk zeer nuttig zijn, omdat
aanwezigen actief hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Uit de interviews blijkt dat maar weinig gemeenten een raadscommissie of een
wethouder hebben, die zich specifiek richt op bos en natuur. Veel gemeenten hebben
dan ook geen beleid of plan voor bescherming of ontwikkeling van de natuur. Waar
dat wel het geval is, wordt de behoefte geuit aan een instrument waarmee kan
worden bepaald of, en zo ja in hoeverre, er vooruitgang is met betrekking tot bos en
natuur. De in dit project met succes geteste methode kan in deze behoefte voorzien,
waardoor de bewustwording van het belang van bos en natuur wordt vergroot en
gemeenten in staat zijn een duidelijker en transparanter beleid te voeren.

Gezien het lokale en regionale belang van de methode lijkt het initiatief tot
toepassing ervan voornamelijk te liggen op gemeentelijk niveau, waarbij een hecht
samenwerkingsverband tussen de gemeenten waarover het bos / de natuur zich
uitstrekt, onontbeerlijk is. Voor een volledig inzicht in de waarde van bos en natuur
verdient het aanbeveling om niet alleen de economische baten van bos en natuur in
kaart te brengen, maar ook de ecologische en sociale (belevings)waarde ervan.

Naast de gemeenten is de betrokkenheid, inbreng en fiat van de provincie en van het
ministerie van  LNV (met name van de Regio Directies) bij het onderzoek van
essentieel belang.

Tot slot een conclusie van financiële aard. De totale kosten van het onderzoek
bedragen circa 250 duizend gulden. In aanmerking nemende dat dit twee
pilotprojecten betreft en in de verwachting dat de beschikbaarheid van relevante
lokale en regionale gegevens op termijn kan worden verbeterd, worden op grond van
de ervaring die in dit onderzoek is opgedaan de kosten van een meer routinematige
bepaling van lokale/regionale multipliers geschat te liggen tussen 50 en 100 duizend
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Euro, afhankelijk, onder meer, van de grootte van het onderzoeksgebied. Vanuit
financieel oogpunt lijken er dan ook geen onoverkomelijke bezwaren te bestaan om
de kwaliteit en de transparantie van het lokale en regionale beleid te verbeteren door
de waarde van aanwezige natuur te kwantificeren volgens de in dit rapport
beschreven methode.
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Bijlage 2 Basisbeschrijving van input-outputtabellen en
analysemethode

In dit rapport is de input-outputanalyse gebruikt om de invloed van bos en natuur
op de regionale economie in kaart te brengen.

Input-outputanalyse is een economische analysemethode die wordt gebruikt om
de interacties tussen de verschillende bedrijfstakken in de economie in een
bepaald gebied en in een tijdsperiode te analyseren. Bij input-outputanalyse
worden de stromen van goederen en diensten binnen de economie van een gebied
en de stromen van en naar buiten het gebied beschreven.

Het uitgangspunt van input-outputanalyse is een economische eenheid,
bijvoorbeeld een land, een regio of een bedrijf. In de input-outputanalyse van
bijvoorbeeld een regio wordt deze eenheid opgedeeld in bedrijfstakken. Elke
bedrijfstak of sector produceert en elke bedrijfstak of sector consumeert weer van
andere bedrijfstakken. In een regio is er meestal een groot aantal verschillende
bedrijfstakken, waaronder landbouw, industrie, diensten, etc.

Bij input-outputanalyse wordt ervan uitgegaan dat bijvoorbeeld een toename van
de vraag naar de producten van één bedrijfstak niet alleen de direct toeleverende
bedrijfstakken treft, maar ook de bedrijfstakken die op hun beurt weer verbonden
zijn met de kring van direct toeleverende bedrijfstakken. Om papier te kunnen
produceren heeft een papierfabriek bijvoorbeeld rondhout, houtsnippers,
chemicaliën, machines, verzekeringen en verschillende andere zaken nodig. Een
ander voorbeeld: een bos dat ingericht wordt voor de recreatie heeft
bewegwijzering, hekwerk, banken en picknicktafels nodig. Deze goederen en
diensten worden weer in andere bedrijfstakken geproduceerd. Als we meer papier,
c.q. meer bos willen produceren, dan wordt er extra economische activiteit in
andere bedrijfstakken gegenereerd. Dit wordt het directe effect genoemd. Echter
deze tweede kring van bedrijfstakken heeft op haar beurt, om aan de vraag van de
papierfabriek (c.q. van het bos) te kunnen voldoen, weer een vraageffect op
andere bedrijfstakken van de economie. Dit wordt ook wel het tweede effect
genoemd. Deze tweede kring van toeleverende bedrijfstakken kent op haar beurt
opnieuw een groep van toeleverende bedrijfstakken (het derde effect). Dit proces
zet zich voort totdat het toegevoegde effect heel klein is. Al deze effecten worden
ook wel indirecte effecten genoemd. De som van al deze effecten wordt het
multiplier-effect genoemd, waarbij “multiplier” slaat op het feit dat de totale
impuls op de economische eenheid  groter is dan de oorspronkelijke toename in
vraag, dwz groter dan alleen het directe effect.

Naast de directe en indirecte effecten zijn er ook nog enkele afgeleide effecten:
een grotere output in een sector kan betekenen dat er meer winst of meer
inkomen ontstaat in de producerende bedrijfstak, en dit inkomen zal worden
besteed aan goederen en diensten uit andere bedrijfstakken. Dit levert dus ook
weer economische activiteit op in andere bedrijfstakken van de economie.
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Deze economische verbanden kunnen in een input-outputtabel worden
weergeven (figuur 1).

Figuur 1- Algemene gedaante input-outputtabel
Ontvangende sectoren: Finale vraag

1   2     -------           n totaal Consumptie Kapitaal Export
Vorming

Totale
productie
van
sectoren

Leverende
sectoren:
1

2 A B

|

N

Totaal

Invoer (van
buiten het gebied) C D

Primaire invoer
Totale productie

Om te kunnen produceren (output te kunnen genereren) heeft elke sector inputs
nodig. Kijk naar een kolom in kwadrant A. Een kolom laat zien dat elke sector
producten (goederen en diensten) gebruikt (afneemt) uit andere sectoren (binnen
het gebied). Het gebruikt (zie kwadrant C) ook producten en diensten van buiten
het gebied (import) en het gebruikt zogenaamde primaire invoer (zoals arbeid).

Omgekeerd (kijk naar een rij in kwadrant A) zien we dat geproduceerde goederen
of diensten van een sector als input worden gebruikt bij de productie van andere
sectoren binnen hetzelfde gebied. Of ze gaan (kwadrant B) direct naar de
consumenten binnen het gebied, of ze worden aangewend voor kapitaalvorming
of uit het gebied uitgevoerd.

Figuur 1 laat de omvang van de sectoren zien en, per sector, de opbouw van de
productie en de samenstelling van de afzet.

De input-outputtabel bestaat uit vier kwadranten, waarvan voor het onderzoek
vooral de kwadranten A, B en C van belang zijn. Kwadrant A beschrijft de
onderlinge leveringen van sectoren aan sectoren in het gebied bij de productie,
kwadrant B beschrijft het verdere afzet van de producten (goederen en diensten)
en kwadrant C de bij de productie gebruikte producten van buiten het gebied en
de primaire invoer (zoals arbeid).

Voor beide onderzoeksgebieden is op basis van data van het CBS een input-
outputtabel opgesteld voor acht sectoren. De onderscheiden sectoren zijn
industrie (en delfstoffenwinning), openbare nutsbedrijven, bouwnijverheid,
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handel, horeca, dienstverlening, gezondheidszorg en landbouw (bosbouw en
visserij). De verwachting is dat met name horeca, gezondheidszorg en de handel,
door de aanwezigheid van bos en natuur worden gestimuleerd.

Als de input-output tabel voor een gebied is bepaald, kunnen effecten van
veranderingen in de vraag naar producten uit een bepaalde sector op de productie
en de werkgelegenheid in het gebied worden benaderd.
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Bijlage 3 In de pers verschenen stukken over het project
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Bijlage 4 Vragen aan bezoekers (vakantie)

Datum: Tijdstip: Lokatie:
Korte inleiding van het onderzoek (onderzoek naar de betekenis van bos en natuur voor de regionale economie
en een voorbeeld waarvan je denkt dat die aansluit bij hun beleving)

Mag ik u wat vragen stellen over uw bezoek of verblijf in dit gebied? Zo nee, waarom niet?
Bent u op vakantie of een dagje uit? (daguitstapje à enquete daguitstapje)

1. Vragen over verblijf
In welke plaats woont u (het langste deel van het afgelopen jaar?) Postcode?
Hoe lang blijft u hier? ….dagen/…..weken
Hoe lang bent u hier al ……dagen/…….weken
Waar verblijft u? camping/hotel/pension/bij bekende/woningruil/ ……….

2. Vragen over bezoek
Wat is de reden dat u juist naar de Kempen/Achterhoek komt? (probeer door te vragen waarom
juist naar deze camping/stad/zwembad; heeft het iets te maken met de omgeving)
Hoe bent u naar de Kempen/Achterhoek gekomen? (auto, fiets, lopend, OV, anders………)
Hoe bent u naar ‘het dorp’ gekomen (auto, fiets, lopend, OV, huifkar of anders …………)
Wat onderneemt u hier vandaag? (fietsen in de natuur, wandelen, zwemmen, boodschappen,
winkelen, uit eten gaan, attractie park, markt of braderie, bezoeken van dorpjes, cultuur, naar
de VVV, anders……….)
Wat onderneemt u tijdens u verblijf in de Kempen/Achterhoek? (fietsen in de natuur,
wandelen, zwemmen, boodschappen, winkelen, uit eten gaan, attractie park, markt of braderie,
bezoeken van dorpjes, cultuur, naar de VVV, anders……….)
Wat denkt u te besteden aan uw hele verblijf in de Kempen/Achterhoek?
Hoe vaak bent u al in de Kempen/Achterhoek geweest? …. keer
Zou u ook naar dit gebied komen, als er geen bos of natuur in dit gebied zou zijn? Ja/nee
Zou u ook in dit gebied op vakantie gaan, als het bos afgesloten zou zijn? (MKZ)? Ja/nee
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Vervolg Bijlage 4

3. Uitgaven

Wat kosten die activiteiten?

Waar (let op of dit in of
buiten de regio is, past
het niet een een vakje
gebruik dan een
verwijzing

Hoe vaak Kosten per bezoek
(let op of dit in of
buiten de regio is)

OF
Verdeling in %
van totale
uitgaven

Uitstapjes
- zwembad
- museum
- kermis
- attractie park
- fietsen /wandelen
- uit eten gaan
- ijsjes/snackbar
- winkelen

Boodschappen
- eten en drinken
- preelgoed
- kampeerspullen

Verblijfskosten
- camping/hotel

Andere uitgaven
- dokter/tandarts
medicijnen
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Vervolg Bijlage 4

VRAGEN AAN BEZOEKERS (DAGUITSTAPJE)

Datum: Tijdstip: Lokatie:
Korte inleiding van het onderzoek (onderzoek naar de betekenis van bos en natuur voor de regionale economie
en een voorbeeld waarvan je denkt dat die aansluit bij hun beleving)

Mag ik u wat vragen stellen over uw bezoek of verblijf in dit gebied? Zo nee, waarom niet?
Bent u op vakantie of een dagje uit? (vakantie à enquete vakantie/uitstapje)

1. Vragen over verblijf
In welke plaats woont u (het langste deel van het afgelopen jaar?) Postcode?
Wanneer bent u gekomen? …… uur
Met hoeveel personen bent u gekomen?

2. Vragen over bezoek
Hoe bent u naar het dorp gekomen (auto, fiets, lopend, OV, huifkar of anders …………)
Wat onderneemt u hier vandaag? (fietsen in de natuur, wandelen, zwemmen, boodschappen,
winkelen, uit eten gaan, attractie park, markt of braderie, bezoeken van dorpjes, cultuur, naar
de VVV, anders……….)
Wat denkt u te besteden aan dit uitstapje?
Hoe vaak bent u al in dit gebied geweest? …. keer
Zou u ook naar dit gebied komen, als er geen bos of natuur in dit gebied zou zijn? Ja/nee
Zou u ook in dit gebied op vakantie gaan, als het bos afgesloten zou zijn? (MKZ)? Ja/nee
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Vervolg Bijlage 4

VRAGEN AAN ONDERNEMERS (winkeliers, camping/hotelhouders, café’s,
boseigenaren)

Type bedrijf:
Lokatie:
Hoe lang bent u hier al? / Eventueel: u kent uw klanten dus goed?

1. Opbrengsten
Waar verdient u het meeste aan? Als er meer dan 1 categorie producten genoemd is, wat komt
op de eerste/tweede/derde plaats? (vraag in termen van % van de omzet)
Wie zijn uw klanten, waar komen ze vandaan?
Zijn recreanten/toeristen belangrijk voor de zaak?
Welk deel van uw omzet (ongeveer) komt van die tijdelijke bezoekers?
Een iets bredere vraag: niet alleen toeristen geven geld uit. Zijn er ook andere inkomsten voor
u vanwege de aanwezigheid van bos en natuur in dit gebied?
Kunt u concrete cijfers noemen? Uw omzet bijvoorbeeld of hoeveel u denkt te verdienen aan
de toeristen/recreanten?

2. Kosten
Hoeveel werknemers hebt u?
Hoeveel werken full-time en hoeveel part-time?
Komen ze allemaal uit dit gebied?
Wat zijn uw grootste kostenposten? (lijst maken, soms kan men % noemen)

Personeel?
Huisvesting?
Investeringen: machines, bouw/verbouw/uitbreiding
Transport
Inkoop
Energie/water
Reclame
Telefoon

Bij onderhoud van uw zaak/pand, of bij verbouwing/vernieuwing, gebruikt u dan plaatselijke
werklui? Welk deel?
Wanneer was uw laatste verbouwing/uitbreiding? Hoeveel koste dat?
Werd het toen gedaan door mensen uit dit gebied?
Welk deel van ander uitbesteed werk wordt door bedrijven uit dit gebied geleverd?
Welk deel van uw inkoop komt uit dit gebied?

3. Overige vragen
Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband in de regio? Welke? Wat doen ze? Gaat u er
vaak heen? Bevorderen ze de regio?
Is recreatie in dit gebied erg toegenomen de laatste jaren?
Juicht u dat toe?
Welke toekomstwens hebt u voor dit gebied, als ondernemer?
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Vervolg Bijlage 4

VRAGEN AAN MAKELAARS

1. Hoe groot is het percentage kopers van buiten de regio van bestaande en nieuwe
woningen?

2. Welke rol spelen bos en natuur in hun vestigingsbeslissing?
3. Wat is het totale koopvolume in de regio?
4. Wie zijn de bouwheren van nieuwe koopwoningen: gemeente, projectontwikkelaars,

particulieren…….
5. Hoe groot is het percentage bedrijven van buiten de regio dat zich hier vestigt?
6. Welke rol spelen bos en natuur in hun vestigingsbeslissing?
7. Totale volume bedrijfsvestigingen?
8. Werkt u samen met lokale bedrijven, bijvoorbeeld voor het zoeken van woningen voor

nieuw personeel?
9. Zou er, als er geen bos en natuur in de regio zou zijn, voor u als makelaar een markt zijn?
10. Heeft u nog suggesties voor ons onderzoek?

VRAGEN  AAN ORGANISATIES (KvK, belastingsdienst, Recron, gemeente, bosgroep
e.d.)

(vooral zelf doorvragen)
1. Wat voor soort bedrijven zijn in deze regio afhankelijk van bos en natuur/recreatie en

toerisme (bijv. grote campings, boerencampings, ijscotenten)
2. Hoeveel van dit soort bedrijven zijn hier?
3. Waarom zitten deze bedrijven hier?
4. Wat is het beleid van uw organisatie met deze bedrijven? Toekomstvisie?
5. En tegen welke problemen loopt u op?
6. Met welke andere bedrijfstakken zijn er directe contacten (aankoop van spullen, verkoop

van spullen? (leg lijstje sectoren voor)
7. Wat is de totale omzet van deze bedrijfstak in dit gebied?
8. Hoeveel personeel is in deze bedrijfstak werkzaam?
9. Hoeveel blijft daarvan in de regio?
10. Hoeveel gaat daarvan naar buiten dit gebied?

Alleen voor de recreatie sector
• Hoeveel overnachtingen/bezoekers kent dit gebied?
• Wat is de leeftijdsopbouw van de bezoekers/soort bezoekers?
• Hoeveel geld wordt er in deze regio door recreatie en toerisme uitgegeven?
• Besteden recreanten en toeristen vooral hun geld in het gebied of juist daarbuiten

en waarom?
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Vervolg Bijlage 4

VRAGEN AAN DE POLITIEK

1. Welke beleidsterreinen?
2. Hoe is onderlinge afstemming bij beleidsplannen waar bos en natuur bij betrokken zijn?
3. Wat is de vrije ruimte om dit beleid te definiëren?
4. Hoe komt beleid tot stand?
5. Hoe vaak wordt beleid bijgesteld?
6. Wat is de inbreng van lokale organisaties IKR, VRO etc. of van bedrijven zoals NUON

e.d. in de totstandkoming van het beleid?
7. Wat verdient de gemeente aan nieuwbouw?
8. Zijn alle cijfers beschikbaar, die nodig zijn het voeren van een beleid waar bos en natuur

een rol spelen?
9. Zo nee, zou u steun verlenen aan een regionale werkgroep van gemeenteambtenaren om

die cijfers boven tafel te krijgen?
10. Heeft u nog suggesties voor ons onderzoek?

VRAGEN AAN BEDRIJVEN

1. Is er sprake van clustering in de regio?
2. Zo ja, hoeveel goederen en diensten worden betrokken van andere bedrijven in de

regio?
3. En hoeveel wort in de regio afgezet?
4. Welke rol speelt de nabijheid van bos in de keuze van de vestigingsplek van bedrijven?

Aspecten: aantrekkelijkheid voor personeel, afwezigheid van trillingen, schone lucht,
………

5. Als u nu voor de keus zou staan te kiezen voor een vestigingsplek zou u dan, indien er
geen bossen waren, toch weer voor deze regio kiezen? Zo ja, waarom?

6. Tracht de IKR de lokale politiek te beïnvloeden?
7. Zo ja, welke rol spelen bossen en natuur hierin?
8. Heeft u nog andere suggesties voor ons onderzoek?
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Bijlage 5 Overzicht van geïnterviewde bedrijven

1. Onderzoeksgebied de KEMPEN

Geïnterviewde bedrijven/organisaties 32

HANDEL 14
Boer 1
curiosa-winkel 1
dames- en herenkleding 1
drogisterij, speelgoed, hobby, strandspullen 1
Electrotechniek (app., installatie) 1
Schoenenzaak 1
Speelgoedzaak 1
Sportartikelen, vrije tijd, camping, tuinmeubelds, kleding, atelier (reparatie e.d.) 1
Supermarkt 1
supermarkt, postagentschap, bloemist, stomerij 1
Tankstation 2
tenten, sport, vrije tijd, tuinmeubelen, sportkleding, schoenen, eigen atelier 1
Vrijetijdskleding 1

HORECA 13
Eetgelegenheid 3
Accommodatie 6
eetgel./accommodatie 4

INDUSTRIE 0

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 5
verhuur kano's, fietsen, outdoorrecreatie 1
bosbouw adviesbureau 1
Reisbureau 1
Educatie 1
wielerroutes, ATB 1

VERENIGING 0

BESTUUR 1

2. Onderzoeksgebied in de ACHTERHOEK

Geinterviewde bedrijven/organisaties 59
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HANDEL 26
Bakkerij 3
Boer 1
cadeau artikelen 1
Drogisterij 2
electrische artikelen en installatie 1
Fietsenspeciaalzaak 1
Kampeerartikelen, tenten, caravans, kleding 1
Kantoorboekhandel 1
kleding (dames/heren) 1
Schoenenverkoop, -reparatie 1
Slijterij 1
sport- en modekleding 1
Sportorganisatiebureau en speciaalzaak skates en skeelers 1
Supermarkt 3
supermarkt en bloemen 1
verkoop en reparatie fietsen, gazonmaaiers 1
Warenhuis 3
Wereldwinkel 1
Zagerij 1

HORECA 22
Eetgelegenheid 10
Accommodatie 3
eetgel./accommodatie 9

INDUSTRIE 1

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 10
Bank 2
financiele planning, verzekeringen, hypotheken, pensioenen, beleggingen 1
Makelaar 3
makelaar, Federatie Particulier Grondbezit 1
Notariaat 1
paarden toerisme 1
Precisievervoer 1

VERENIGING 1

BESTUUR 4
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Bijlage 6 Lijst van gebruikte bronnen

Bronnen:
• Bureau ZKA en RECRON impact model.
• NV Rede Economische Ontwikkelingsmaatschappij Regio Eindhoven
• SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
• ETIN adviseurs, die regionale plannen maken voor de regio Eindhoven
• Rabobank- Cijfers en Trends – Cijfers en visie op 75 branches in het

Nederlandse bedrijfsleven.
• CBS Centraal Bureau voor de Statistiek voor input-output en recreatie data
• Stichting Ruimtelijke Economie Groningen, voor regionale input output data
• ATRO/SpellerCo Meerding
• Stichting Plattelandsontwikkeling Achterhoek
• WCL stuurgroep de Graafschap
• CVO Continu Vakantie Onderzoek
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Bijlage 7 Sectoren die met bos en natuur te maken hebben

1. Landbouw, tuinbouw en visserij
a. Jacht
b. Overig

2. Bosbouw
3. Delfstoffenwinning (turf, aardolie, aardgas, zand, grind, zout)
4. Energie en water

a. Winning en distributie van water
b. Winning en distributie overig (aardgas, elektriciteit, stoom, warm water)

5. Bouwnijverheid
6. Horeca

a. Hotels, pensions en conferentieoorden
b. Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf n.e.g.
c. Restaurants, cafés, cafetaria's, snackbars e.d.
d. Overig

7. Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en
zakelijke dienstverlening
a. Verhuur van en handel in onroerend en roerende goederen
b. Speur- en ontwikkelingswerk (onderzoek)
c. Overige zakelijke dienstverlening (bijv. boekhoudbureaus, adviesbureaus,

etc.)
8. Industrie

a. Voedingsmiddelen en dranken
b. Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
c. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en

vlechtwerk (geen meubels)
d. Vervaardiging van meubels
e. Overige industrie

9. Handel
10. Vervoer en opslag

a. Vervoer en dienstverlening t.b.v. vervoer
b. Post en telecommunicatie

11. Financiële instellingen
12. Overheid

a. Overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
b. Onderwijs
c. Gezondheids- en welzijnszorg
d. Cultuur, sport en recreatie
e. Overig
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Bijlage 8 Bestedingen van recreanten die voor bos en natuur
komen in de twee onderzoeksgebieden

1. BESTEDINGEN VAN “BOS EN NATUUR” RECREANTEN EN
TOERISTEN, PER PERSOON, in guldens

1.1.  Bestedingen van “bos en natuur” verblijfsrecreanten/toeristen, in
guldens pppd:

Achterhoek de Kempen
Bungalow/huisje 70 76
Camping 39 46
Hotel/pension 131 150

Gewogen gemiddelde 55 47
             ABT(jaar)cijfers:                  LEI cijfers (Limburg)

Voor overnachting 26  (47%)            38 22  (47%)                36
Voor dagactiviteiten 29  (53%) 25  (53%)               28

Commentaar:

ABT cijfers: 38 gulden pppd uitgaven aan overnachtingen. Dit is voor alle soorten
verblijf, het hele jaar door (dus ook voor niet-toeristisch verblijf). Dus hoger dan
onze cijfers omdat de ABT cijfers jaarcijfers zijn (de onze zijn zomercijfers, als
mensen meer in tenten/caravans overnachten, dus met lagere kosten). NB: ABT zegt
elders dat er 5,1 miljoen overnachtingen waren, met 219 miljoen uitgaven aan
overnachtingen, en dat is 43 gulden pppd  (niet 38…).

LEI cijfers (2001, Limburg): geven ook hoge bedragen aan voor de overnachtingen
maar ze nemen de officiële prijslijsten, dus net als bij ABT, gaat het dan om zowel
zakelijk- als vakantieverblijf, het hele jaar door.

1.2. Bestedingen van “bos en natuur” dagrecreanten, in guldens pppd:

Achterhoek de Kempen
28 23
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2. TOTALE BESTEDINGEN VAN BOS EN NATUUR RECREANTEN
IN GEBIED, guldens per jaar:

2.1. Van “bos en natuur” verblijfsrecreanten

De schatting van de totale bestedingen van verblijfsrecreanten/toeristen die voor
groen en natuur komen in de Achterhoek, resp. de Kempen, op basis van de
bestedingen per persoon, is als volgt gemaakt:

Stap 1. Kijk naar beschikbare accommodaties in regio (zie verderop, Bijlage)

Stap 2-  Bereken de bestedingen bij 100 % capaciteitsbenutting, dus de bovengrens.

Stap 3- Neem aan dat capaciteitsbenutting voor “groen” toerisme ongeveer 33% is (3
maanden in de zomer plus Paassen, Kerst, Pinksteren, etc).

Stap 4- Vermenigvuldig aantal accommodaties (op basis van 33% bezetting) met
besteding van verblijfsrecreanten pppd.

Resultaten:
Bestedingen door alle verblijfsrecreanten en toeristen in het studiegebied (zg.
“maximale bezetting”) en bestedingen van “bos en natuur” verblijfsrecreanten en
toeristen in het studiegebied (zg. “gewogen bezetting”), in miljoenen guldens per jaar:

Achterhoek de Kempen Totaal

Bij maximale bezetting 276 680
Bij gewogen bezetting 95 272 367
Schatting ABT                               219

ABT cijfers geven aan dat er 5,1 miljoen overnachtingen waren voor de hele
Achterhoek, met 219 miljoen aan uitgaven aan alle overnachtingen (zakelijk en
vakantie), het hele jaar door.

2.2. Van “bos en natuur” dagrecreanten

Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal verblijfsrecreanten ongeveer gelijk is aan het
aantal dagjesmensen.

Aantal geïnterviewde toeristen en dagjesmensen

Achterhoek de Kempen
N                         % N                         %

Vakantiegangers 437                            59 348                             55
Dagjesmensen 303                            41 285                             45
Totaal 740                          100 633                          100
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Op basis van de accommodatie capaciteit, is het maximaal aantal verblijfsrecreanten,
per dag (= aan het aantal dagjesmensen), als volgt:

Achterhoek de Kempen
Maximal aantal  verblijfsrecreanten
pd

17 duizend 34 duizend

Maximaal aantal dagjesmensen pd 17 duizend 34 duizend
Maximaal aantal dagjesmensen in
zomer seizoen (120 dagen)

2 miljoen 4 miljoen

Maximale bestedingen, per jaar,
van “bos en natuur” dagjesmensen

57 miljoen (bij besteding van
28 fl. pppd)

94 miljoen (bij besteding van 23
fl. pppd)

2.3 Totale “bos en natuur” bestedingen per jaar

De totale (jaar) bestedingen (van zowel “bos en natuur” verblijfsrecreanten  als van
“bos en natuur” dagrecreanten) zijn dan (miljoenen per jaar):

Achterhoek de Kempen
Verblijfsmensen 95 272
Dagjesmensen 57 94
Totaal 152 366

3. Verdeling van bestedingen over sectoren

Dagrecreanten verdelen hun bestedingen met name over de sectoren horeca (80%)
en handel (20%).

In beide gebieden gaat 47% van de bestedingen van verblijfsrecreanten naar
overnachting (zie onder 1.1). Overdag verdelen ze hun bestedingen (excl.
verblijfskosten) gelijk over de sectoren horeca en handel. Voor hen zijn dan ook de
bestedingen via de horeca, gelijk aan het bedrag dat zij besteden aan overnachtingen
plus het bedrag dat ze overdag in de horeca besteden.

Dit komt op de volgende sectorale bestedingen (miljoenen guldens per jaar)

Achterhoek de Kempen
Dagrecreanten Verbl.recreanten Dagrecreanten Verbl.recreante

n
Handel 11  (20%) 25 19  (20%) 72
Horeca verblijfskosten 45  (47%) 128 (47%)
Horeca overig 46   (80%) 25 75  (80%) 72
Totaal 57 95 94 272

Totale bestedingen van  “bos en natuur” recreanten in de Kempen: 366 met 91 via
de handel en 275 via de horeca.
Voor de Achterhoek:  T = 152 met 36 via de handel en 116 via de horeca.
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Bijlages

Overzicht verblijfsrecreatie in het studiegebied in de Achterhoek

Bungalows/vakantiewoningen
Plaats Naam # bungalows
Barchem Bröcker 1

Allaart 1
Mevr. van Felius 1
’t Spiekertje 1
Nieuwe Wille 1
Beltman 1
De Heksenlaak 2
Het Zwicht 1

Hengelo H. Bosman 2
Landgoed Zelle 11

Lochem Buitencentrum Ruighenrode 5
Bijkerk 1
Minicamping en groepsaccommodatie Het Gagel 1
Mevr. D. Joubert 1
A. Pelgrom 1
Mevr. C. vd Zee 1
Erve Harkink 1
De Waltakke 1
Tolzichtdiekske 1
Tolhuisje 1
Chalet-park Lochem 14

Ruurlo ’s Sikkeler/Sickelars Camp 12
Boerenhekke 1
De Höfte 1
Fam. Vreeling 1
De Wilghenhoeve 1
Zonnenberg 1
De Leeuw 1

Vorden Van Amstel 1
E. Berenpas 1
De Bijvanck 1
W.H. de Boer 4
Brunsveld 1
Bulten 1
Fam. Derksen 1
Mevr. Dijkman 1
Geiteweitje 1
R. Giessen 1
’t Hagenhuus 1
Vakantieboerderij Helderboom 2
B. van der Houwen 2
Mevr. Jansen-Rozenboom 1
Fam. Kapper 1
Klaproos 1
’t Kleine Veld 1
G.W. Lenselink 1
Maatman 1
Fam. Nijland 1
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Bungalows/vakantiewoningen
Plaats Naam # bungalows

H. Siemes 1
De Slinger 1
Vogelenzang 1
Erve Vossenberg 2
Wagenvoort 1
J. Wes 1
E. Wesselink 1
A.G. Winkel 1

Zelhem Het Wolfers Woud 75
Het Zonnetje 28
Fam. Berendsen 1
Kuit 1
Recreatieboerderij De Reekamp 3
A. te Stroet 3
Dhr. Wubben 1
Landgoed ‘t Zand 2

Kampeerterreinen
Plaats Naam # toer # vast
Barchem De Heksenlaak 150 125

Reusterman 130 70
Hengelo Kom es an 106 97
Laren De Bosrand 50 35

Gelders Laren 65 130
Leussinkpark 100 -

Lochem Erve Harkink 40 40
De Leemkoele 25 60
Recreatiepark Ruighenrode 450 300

Ruurlo De Bremstruik 15 62
De Leeuw 20 120
Buitengoed ’t Sikkeler 167 2
Tamaring 120 10

Vorden De Goldberg 70 55
Kleine Steege 30 65
De Reehorst 70 140

Zelhem Evangelische camping De Betteld 165 170
De Pluimerskamp 8 -
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Mini-campings/natuurkampeerterreinen
Plaats Naam # toer # vast
Barchem Jolinkhoeve 15 -

’t Fleerhof 15 -
Hengelo De Nachtegaal 15 -
Laren Zuivelboerderij Haarman 12 -

Mini-camping Hietkamp 15 4
Fam. Kettelarij 10 -
Nijveld 15 -
Boerderijcamping Schurink 12 5
Zeggemaat 10 -

Lochem De Dinkelman 10 -
Het Gagel 15 -
’t Groote Veld 10 -
De Waltakke 15 3

Ruurlo Brinkman 15 -
De Dennemaat 10 -
‘t Haller 15 -

Vorden H.J. Berenpas 15 -
Natuurkampeerterrein Daske 8 -
’t Boshuis 15 -
De Bijvanck 15 -
De Grasplas 12 -
’t Haller 15 -
D.J. Kapper 15 -
’t Lebbink 15 -
Meulenbrugge 10 -
J.W. Wagenvoort 15 -
Wildenborcherhof 15 -

Zelhem De Bartelshoeve 10 -
Minicamping ’t Bosch 15 -
Het Bosland 10 -
De Heidenhoeksevloed 10 -
Hofs Hoeve 15 -
De Platwaever 10 -
Boerderijcamping Schreurskamp 10 -
Evers Speeltuin 15 -
Fam Tankink 15 -
De Toevrught 15 -
Landgoed ‘t Zand 50 -
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Hotels/pensions/B&B
Plaats Naam # bedden
Barchem Van der Leest 2

Bon Aparte 18
In de Groene Jager 18
De Lochemse Berg 32

Hengelo Leemreis 15
Landgoed Hotel Het Regelink 14
G.W. Lijftogt 3
C.H.M. Thijssen 2

Laren Exelse molen 15
’t Langenbaergh 17
Stegeman 24
Ekkel 3
Witkamp 15
Eigen houtje 2
Oltvoort 2

Lochem Buitenhotel Alpha 72
’t Hof van Gelre 85
Buitencentrum Ruighenrode 24
Golden Tulip De Scheperskamp 97
Mevr. D. Hiddink 2
Fam. Koeslag 2
Pension Hof van Eeden 6
De Verre Einder 5
Trefpunt De Poort 4
De Vijverhof 30

Ruurlo De Herberg 22
Logies en ontbijt fam. Arendsen 2
Cactus Oase 14
B&B Kettelerij 2
Fam. de Lange 3
Mevr. Pyle 4
Lievestro 12

Vorden Bakker 40
Bloemendaal 34
R. Beeftink 2
Pensionboerderij de Bijvanck 2
’t Heyink 4
Fam. H. Groot Roessink 9
D.J. Kapper 15
‘t Lebbink 12
G.W. Lenselink 2
D’n olde Kriet 12
J.W. Wagenvoort 4
Mevr. Wesselink 2
Taveerne Wildenborcherhof 16
De Vosheuvel 2

Zelhem Dennenhof 15
Mevr. Groters 2
Mevr. Hebbink-Luesink 2
Boerderijpsension Hofs 13
Logies en ontbijtpension Anne Marie Smeitink 6
B&B De Oude Bakker 10
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Groepsaccommodaties
Plaats Naam # bedden
Barchem De Heksenlaak 50

Jolinkhoeve 25
Woodbrookershuis 52

Hengelo De Haverkamp 132
Heytinkhorst 54
De Veldhoek 50

Laren De Bosrand 64
Lochem Het Gagel 36
Ruurlo Cactus Oase 14
Vorden ‘t Olthof 50
Bronnen: VVV gids 2001 Achterhoek, aangevuld met gegevens van VVV’s op internet

Overzicht verblijfsrecreatie in het studiegebied in de Kempen

Bungalows
Plaats Naam # bungalows
Eersel Je Maintiendrai 5

Ter Spegelt 8
Hapert Het Vennenbos 542
Hoge Mierde Zwartven 71
Lage Mierde De Hertenwei 20

Vogelenzang 24
Luyksgestel Weijergaerde 2

De Zwarte Bergen 28
 Koperteut 19

Westerhoven Center Parcs De Kempervennen 649

Kampeerterreinen
Plaats Naam # toer # vast
Bergeijk De Paal 538 140
Bladel De Achterste Hoef 325 455

Camping De Tipmast 8 12
Eersel Ter Spegelt 420 403
Hoge Mierde De Vier Linden 15 -
Lage Mierde De Hertenwei 341 96
Luyksgestel De Zwarte Bergen 255 300
Netersel De Couwenberg 100 191
Riethoven Camping De Volmolen 10 10
Valkenswaard De Brugse Heide 156 160

De Dommelvallei 30 125
Veldhoven Molenvelden 66 236

Recreatiecentrum ’t Witven 94 110
Vessem Caravanpark Rustika 10 64

Eurocamping Vessem 500 750
Wintelre Camping Dennenoord 5 255
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Mini-campings/natuurkampeerterreinen
Plaats Naam # toer # vast
Bergeijk De Beekloop 12 3

De Bergerhoeve 10 -
De Bosrand 15 -
’t Haike 15 -
Minicamping De Linden 15 -
SVR camping Kleine Witrijt 30 -
’t Tabakspad 15 -
SVR camping Theuws 15 -
SVR camping Vosseberg 18 2
SVR minicamping Van Hoof 15 -
R. de Backer 15 -
Natuurkampeerterrein De Witrijt 15 -

Bladel De Ganzenhof 15 -
Eersel W’tjewel 14 1

Weidezicht 15 -
Hoogeloon Hoeve Biestheuvel 14 -

Maya’s Hoefke 15 -
Lage Mierde SVR minicamping De Vinkenhei 15 -
Luyksgestel D’n Buytelaer 15 -
Netersel De Tureluur 15 -
Reusel De Korenschoof 15 -

Minicamping De Rijtsche Heide 15 -
Valkenswaard De Kapel 49 5

De Punder 15 -
Het Zwaluwnest 10 -

Veldhoven ’t Denneke 15 -
De Veldhoven 15 2

Vessem Minicamping de Leemskuilen 10 1
De Leemskuilen 15 -

Wintelre ’t Caves 36 8
SVR Camping ‘t Dekske 15 10

Hotels/pensions/B&B
Plaats Naam # kamers
Bergeijk De Beukenhof 7

De Droom 8
Bladel Hotel Auberge Central 5

Hotel Bladel / Auberge de Sleutel 13
Eersel Het Gildehuis 5
Luyksgestel De Drie Linden 8

De Postelhoef 40
Reusel ’t Centrum 10
Steensel B&B Jacobs-Wintermans 3
Valkenswaard Du Commerce 11

De Valk 21
Waranda 13

Veldhoven De Gigant 6
Golden Tulip Conference Hotel Koningshof 538

Vessem B&B Huize Graamans 2
Waalre Pension De Lang – v.d. Kraan 5

Pension Ter Berg 3
Gastenverblijf Fonteijne 2
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Groepsaccommodaties
Plaats Naam # bedden
Bergeijk De Eikenberg 60

De Bergerhoeve 95
Johanna Hoeve 106
Het Koetshuis 30
De Negende Zaeligheyt 294
Petronella Hoeve 80
De Putse Hoeve 49
Willy Hoeve 84

Bladel De Ganzenhof 64
Hoeve Ten Vorsel 61
De Vorselse Molen 51
Blokhut De Zwarte Schuur 14

Eersel D’n Hazelaar 137
Paardensportcentrum De Kempen 39
De Molenvelden 40
W’tjewel 100

Hoge Mierde ’t Zonneke 33
Hogeloon Hoeve Biestheuvel 175

De Putte 40
Luyksgestel Weijergaerde 25
Netersel Kampeerboerderij De Tureluur 48

Het Zwaluwnest 200
Reusel Van Gompel 62
Riethoven Polvokamp 44
Valkenswaard Zonnehoef 60
Veldhoven De Buitenjan 270

Blokhut ’t Gurke 70
Valkenswaard NJHC Herberg Valkenswaard 136
Wintelre ’t Caves 88
Bronnen: VVV gids 2001 Brabant, aangevuld met gegevens gemeentegidsen Bergeijk, Bladel, Eersel,
Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre, aangevuld met gegevens van DLG (concept
Verkenningennotitie Toerisme en Recreatie Boven Dommel).


