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HOOFDSTUK 1. INLEIDING

1.1.

DOEL

In dit rapport wordt een raming gemaakt van de belevingswaarde van veranderingen in de goede
ecologische toestand van de Demer tussen Aarchot en Diest enerzijds en de Grote Nete tussen
Herenthout en Geel anderzijds. Concreet trachten we af te leiden wat de waarde is van
aanpassingen/verbeteringen aan dit gebied voor de Vlaamse bevolking.
Hierbij kan theoretish een onderscheid gemaakt worden tussen gebruikswaarde (bijv. de
mogelijkheid voor de respondent om er nu te recreëren) en niet-gebruikswaarde (bijv. de waarde
die de respondent hecht aan dit gebied, vanuit een altruïstisch perspectief, voor andere gebruikers
of toekomstige generaties).
Theoretisch verwachten we dat niet enkel de karakteristieken van het te waarderen gebied een rol
spelen, maar dat de belevingswaarde ook beïnvloed wordt door de karakteristieken van de
respondent en van ruimere ruimtelijke componenten zoals afstand van het studiegebied als ook de
afstand tot vergelijkbare gebieden, vandaar dat beide rivieren samen worden gewaardeerd.

Figuur 1: Schematische voorstelling van de waarderingsoefening
Concreet verwachten we dat de betalingsbereidheid afneemt met de afstand, naarmate mensen
verder wonen van de rivier in kwestie zullen ze er minder concreet gebruik van maken. Voor de
niet-gebruikswaarde zal dit effect er niet of minder zijn. Dit zullen we kunnen afleiden op basis van
onze verzamelde data, waar respondenten bevraagd zijn die op verschillende afstanden wonen van
het studiegebied. Door een koppeling te maken van de gemiddelde waarde per jaar per
huishouden voor verschillende afstandszones (bijv. 0-3km, 4-10 km, 11-20 km, 20-40 km, > 40 km),
met het aantal huishoudens in elke afstandszone kunnen we een inschatting maken van de totale
belevings- en niet gebruikswaarde van het natuurgebied in kwestie.
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Deze oefening leidt bijgevolg tot de volgende resultaten:
(i)
De potentiële waarde. Deze geeft aan wat de gemiddelde waarde is van (veranderingen aan)
het natuurgebied per huishouden per jaar.
(ii)
Op basis van de potentiële waarde kan ook de totale waarde voor (het vertrekscenario en)
één of meerdere ontwikkelingsscenario’s ingeschat worden.

Specifieke focus voor de Demer/Grote Nete
Naar aanleiding van de kaderrichtlijn water, maatregelen tegen overstromingen en
natuurmaatregelen voor de Demer (bijv. het ontwikkelings- en natuurrichtplan), zou de ecologische
toestand van de rivieren moeten hersteld worden, gaande van beperkte ingrepen zoals meer
natuurlijke oevers, aansluiten van afgesloten armen tot meer verregaande ingrepen zoals het
geven van meer ruimte aan de rivier en herinrichting van het ganse valleigebied.
1.2.

SITUERING VAN DEMER EN GROTE NETE

De Demervallei, zoals bestudeerd in het ontwikkelingsplan Demer (OPD), loopt van Diest tot
Werchter. De lengte van dit stuk bedraagt ca. 50 km en de breedte varieert tussen 50 m en 2,5 km.
In het ontwikkelingsplan is de Demervallei opgesplitst in 3 deelgebieden: van Diest tot de Testeltse
Dijk; tussen de Testeltse Dijk en Aarschot; en van Aarschot tot aan de monding van de Demer in de
Dijle. De Demer wordt in een keurslijf gehouden door hoge dijken (enkel tussen Langdorp en Rillaar
nog een stuk zonder dijk). Langs de Demer liggen er afgesloten Demerarmen. Een aantal van deze
zouden terug aangesloten kunnen worden.
De vallei van de Grote Nete zoals in de bevraging gebruikt loopt van Geel tot Herenthout. De lengte
bedraagt ongeveer 40 km. Ook de Grote Nete loopt tussen dijken en kent enkele afgesloten armen.
Vanuit het Sigmaplan (met doelstelling om overstromingen te voorkomen) en vanuit andere
wetgevingen (met als doelstelling meer natuur te realiseren) moet het natuurlijk riviersysteem
hersteld worden.
In beide rivieren kunnen vergelijkbare maatregelen plaatsvinden.
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Figuur 2: Situering Demer

figuur 3: Situering Grote Nete
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1.3.

KADERING

Dit rapport maakt deel uit van een grotere reeks studies, die informatie geven over de
belevingswaarde van Vlaamse respondenten in verband met natuurgebieden en vooral van de
impact van wijzigingen aan deze gebieden op hun belevingswaarde. De studies zijn gefinancierd
door verschillende opdrachtgevers. Mits toestemming van de opdrachtgevers zal in een latere fase,
een overkoepelend rapport gemaakt worden, waarin gemeenschappelijke lessen uit de
verschillende cases getrokken worden. Meer informatie hierover kan bekomen worden bij
Joris.Aertsens@vito.be. Volgende natuurgebieden zijn bestudeerd:
Tabel 1: Overzicht van de gevalstudies ivm de belevingswaarde van natuur in Vlaanderen
Natuurgebied

Opdrachtgever

Drongengoedbos

Regionaal Landschap Meetjesland vzw

Natuurgebied Lovenhoek

Agentschap voor Natuur en Bos

Turnhouts Vennengebied

Agentschap voor Natuur en Bos

vallei Oude Kale + Leie

Regionaal Landschap Meetjesland vzw

Demervallei

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
voor Natuur en Bos

Nete-vallei

BELSPO – ikv Ecofresh-project

Vijvergebied Wijers

VLM Limburg

Stiemerbeek:link tussen stad en water

VLM Limburg

Vallei van de Groebegracht

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw

Kleine Landschapselementen (KLE) in het
Hageland

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
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1.4.

STRUCTUUR VAN HET RAPPORT

De studie bestaat uit:
I.

Een inleiding met de doelstelling en kadering van het onderzoek en de situering en
beschrijving van het studiegebied (Hoofdstuk 1).

II.

Een beschrijving van de methodologie (Hoofdstuk 2):

III.

Rapportering van de resultaten (Hoofdstuk 3):
(i)
Algemene informatie over de respondenten
(ii)
De waarderingsfunctie. Deze functie geeft informatie over de waarde die
respondenten hechten aan het natuurgebied in functie van karakteristieken van het
natuurgebied, socio-demografische eigenschappen van de respondenten en de
afstand van de woonplaats van de respondent tot het te waarderen gebied.

IV.

Een lijst van relevante literatuur

V.

De enquête die werd gebruikt voor de bevraging (zie bijlage).
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HOOFDSTUK 2. METHODOLOGIE

2.1.

2.1.1.

INLEIDING

TOTALE ECONOMISCHE WAARDE: SOM VAN GEBRUIKSWAARDEN EN NIET-GEBRUIKSWAARDEN

“Natuurgebieden” kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. Ecosystemen in het algemeen
voorzien goederen en diensten die relevant zijn voor de maatschappij onder vorm van
gepercipieerde baten. De waarde van een verandering in deze voorziening is relevant voor
beleidsmakers omdat het hen inzicht verschaft in de wenselijkheid om hierop in te spelen. Om een
idee te krijgen van de totale economische waarde (van aanpassingen aan een natuurgebied) dient
men te kijken naar zowel de gebruikswaarden van een ecosysteem (bvb. voorziening van hout,
recreatiemogelijkheid, vastlegging van koolstof ikv. Klimaatverandering, …) als de nietgebruikswaarden (voldoening met (i) het louter bestaan van het ecosysteem, (ii) de
beschikbaarheid voor toekomstige generaties, … ). De samenstelling van deze totale economische
waarde is schematisch voorgesteld in onderstaande figuur gebaseerd op Turner et al. (2007).

Figuur 4: Totale Economische Waarde als de som van gebruiks- en niet-gebruikswaarden
Gebruikswaarden (use values). Directe gebruikswaarden resulteren uit een directe interactie met
het ecosysteem. Het kan gaan over verbruik (rivaliserend, “op is op”) consumptie van bvb. water of
hout of niet-verbruik zoals recreatie (wandelen, …) en genieten van het mooie zicht op een
landschap.
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Indirecte gebruikswaarden zijn geassocieerd met het ecosysteem maar zonder directe interactie:
bvb. een overstromingsgebied, verlaagt de kans op overstromingen en geeft zo bescherming, maar
het grootste deel van de tijd wordt dit niet direct gebruikt.
De optie waarde is gerelateerd aan (potentieel) toekomstig direct en indirect gebruik. De optie
waarde is de waarde voor de voldoening van een individu van het verzekeren dat een bepaalde
“resource” beschikbaar zal zijn in de toekomst (wanneer de toekomstige beschikbaarheid anders
onzeker/bedreigd is). Deze kan beschouwd worden als een verzekering voor het potentiële gebruik
van de “resource” in de toekomst (Brouwer et al. 2009). Een concreet voorbeeld is de waarde van
de bescherming van bedreigde planten- of diersoorten.
Niet-gebruikswaarden (non use values). Niet gebruikswaarden zijn niet gebaseerd op (persoonlijk)
gebruik maar komen voort uit het feit dat het ecosysteem bestaat voor planten en dieren
(“existence values”), beschikbaar is voor anderen in de huidige generatie (“altruistic values”) en
beschikbaar zal zijn voor toekomstige generaties (“bequest values”). Individuen die geen gebruik
maken van een ecosysteem/natuurgebied, kunnen het toch als een verlies beschouwen indien dit
zou verdwijnen. Niet gebruikswaarden zijn verbonden met ethische/morele overtuigingen en
altruïstische waarden.
In verband met het concept van de “Totale Economische Waarde”, vermelden we dat het niet
zozeer het ecosysteem zelf is dat wordt gewaardeerd, maar eerder de baten die voortvloeien uit
het bestaan van het ecosysteem. De aggregatie van al deze baten levert de Totale Economische
Waarde (TEW) van het ecosysteem. De TEW geeft de waarde van de goederen en diensten die
leiden tot voordelen voor de maatschappij (Brouwer et al., 2009).
Om de Totale Economische Waarde van een ecosystem te schatten, moeten alle relevante
geleverde goederen en diensten geïdentificeerd, gekwantificeerd en gewaardeerd worden. Dit is
een uitdagende en moeilijke opdracht.
In deze studie schatten wij de waarde van Vlaamse respondenten voor verbeteringen in een
zoetwaterlichaam in het kader van de kaderrichtlijn water. We hebben getracht de verschillende
elementen om tot een goede ecologische toestand van de waterlichamen te komen op een simpele
manier weer te geven. Deze methode kan in theorie beschouwd worden als een “democratische”
benadering van de totale economische waarde voor de Vlamingen.
2.1.2.

GEREVELEERDE VERSUS UITGEDRUKTE WAARDERINGSMETHODES

Gereveleerde waarderingsmethodes (revealed preference methods)
Gereveleerde waarderingsmethodes werden niet gebruikt in deze studie. Dergelijke methodes
onthullen de waarde die mensen hechten aan milieuverbeteringen op basis van hun gedrag op
andere, verwante markten. Men observeert echte marktkeuzes en gebruikt deze marktinformatie
om de waarde van een milieugoed (bvb. natuurgebied) af te leiden. Het voordeel van de
gereveleerde waarderingsmethoden is dat deze in principe objectief zijn en een duidelijke
welvaartstheoretische onderbouwing hebben. Ze richten zich op individuele preferenties van
consumenten en producenten, zoals die blijken uit waargenomen gedrag. Een van de nadelen is
dat het in de praktijk vaak ingewikkeld is om de juiste waarde af te leiden uit het waargenomen
gedrag. Ook is het niet mogelijk om de invloed van concrete veranderingen aan het te waarderen
goed te gaan inschatten. Ook de niet-gebruikswaarde kan niet geschat worden. Dit kan wel bij de
uitgedrukte voorkeursmethodes. De methodes zijn ook heel dataintensief. (“stated preference
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methods”). Vaak gebruikte gereveleerde voorkeursmethodes zijn de hedonische prijsmethode
(“hedonic pricing”) en de reiskostenmethode. (bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;
2007).
Via de hedonische prijsmethode zou theoretisch de waarde van een natuurgebied kunnen geschat
worden voor zijn omgeving op basis van veranderingen van de huisprijzen. In de praktijk zijn hier
echter zeer veel data nodig over verkoopprijzen/huurprijzen en andere karakteristieken van
woningen en andere factoren in de omgeving die een invloed kunnen hebben hierop.
De reiskostenmethode kan gebruikt worden om de recreatieve of directe gebruikswaarde van
geografische gebieden of locaties te bepalen. Men zal hierbij nagaan hoeveel bezoekers er in een
bepaald gebied zijn, hoe vaak ze er komen (‘bezoekersfrequentie’) en welke reiskosten ze maken
om het gebied te bereiken.
Uitgedrukte waarderingsmethodes (stated preference methods)
Dit is de algemene methode die is gebruikt in deze studie. Bij “uitgedrukte waardering” methodes
vraagt men rechtstreeks aan individuen hoeveel zij willen betalen voor een milieudienst of -goed.
Centraal staan de bevragingen en enquêtes, die een gedetailleerde beschrijving van het goed of
dienst geven. Deze methodes zijn controversiëler dan de gereveleerde voorkeursmethodes omdat
ze gebaseerd zijn op ‘een hypothetische markt ipv op een bestaande markt. Uit de literatuur blijkt
echter dat de resultaten van “gereveleerde waardering” methodes en “uitgedrukte waardering”
methodes convergeren (wat betreft de gebruikswaarde). (bron: Departement Leefmilieu, Natuur
en Energie; 2007).
De belangrijkste uitgedrukte voorkeursmethode is de contingente waarderingsmethode. Hierbij
wordt er gevraagd naar de betalingsbereidheid voor een vastomlijnd scenario. Daarnaast is er nog
de groep van de ‘Keuzemodelleringsmethodes’: ‘Keuze experimenten (KE)’, ‘Contingente
rangschikking’, ‘Contingente classificatie’ en ‘Gepaarde vergelijking’. Keuzemoddelleringsmethoden
bevragen eerder marginale veranderingen en zijn daarom meer bruikbaar om elementen van
beleidsprogramma’s of scenario’s te waarderen.
De basis elementen van een beide methoden zijn een presentatie van het startpunt en de
verbeteringsscenario’s, en de selectie van een betalingsvehikel bijv. taksen.
Voor de waardering van verbeteringen in Demer en Grote Nete we gebruik gemaakt van een
keuze-experiment en een contingente waardering. Meer informatie over deze methode volgt. Voor
meer informatie over de andere methodes verwijzen we naar de publicatie “Milieubaten of
milieuschadekosten - waarderingsstudies in Vlaanderen” van het Departement Leefmilieu, Natuur
en Energie (2007).
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2.1.3.

HET KEUZE-EXPERIMENT

Bij de methode van het keuze-experiment, moeten respondenten uit een reeks van alternatieven,
dat alternatief kiezen waar zij de voorkeur aan geven. De alternatieven kunnen een goed of dienst
zijn, of beleidsalternatieven of landgebruiksveranderingen, voorgesteld door een beperkt aantal
relevente eigenschappen (attributen). Elk alternatief wordt door dezelfde attributen gedefinieerd,
inclusief een prijs, maar met verschillende waarden (attribuut levels). In deze studie worden de
respondenten op een keuzekaart telkens de huidige situatie (status quo) getoond evenals 2
alternatieven.
Presentatie van de status quo
De ‘status quo’-situatie bevat de meest waarschijnlijk autonome ontwikkelingen van het
onderzochte object zonder extra maatregelen of projecten die worden uitgevoerd (Business As
Usual’-scenario (BAU)). Er bestaat heel wat Europese en nationale wetgeving die de ecologische
toestand van rivieren zou kunnen beïnvloeden zelfs zonder de Kaderrichtlijn Water en
ontwikkelingsplannen. De baten van verbeteringen in het kerngebied moeten gemeten worden ten
opzichte van een startpunt dat de gevolgen van reeds gemaakte plannen moet incorpereren. Het
startpunt zou een verbetering kunnen zijn ten opzicht van de huidige situatie. We hebben ervoor
geopteerd om toch te vertrekken van de huidige situatie van de rivieren zijnde een matige
waterkwaliteit met een beperkte soortenrijkdom. De rivieren zijn tussen twee dijken ingesloten, op
een heel aantal plaatsen is de loop ook rechtgetrokken en zijn de oude bochten afgesloten en vaak
opgedroogd.
Deze benadering was nodig om het bevragingsinstrument zo eenvoudig mogelijk te houden voor
de respondenten.
Presentatie van de huidige situatie en verbeteringen
Een van de uitdagingen van een keuze-experiment is de keuze van elementen (attributen) die de
verbeteringen karakteriseren en deze te illustreren in een vorm die (a) goed te linken is aan de
beleidsopties beschikbaar (b) begrijpelijk en betekenisvol is voor de respondenten (c)
wetenschappelijk verdedigbaar is en (d) neutraal is qua taal, symbool of beeld. De keuzes werden
gemaakt op basis van de voorgaande Europese studie Aquamoney en in ruggespraak met de
opdrachtgevers.
We hebben de attributen en het visuele materiaal gekozen op basis van drie objectieven die gelinkt
zijn aan de goede ecologische toestand zoals in de Kaderrichtlijn Water aangegeven:
waterkwaliteit, hydromorphologie en de biologische kwaliteit.
Vorig onderzoek wijst uit dat bio-fysische waterkwaliteitsparameters moeilijk te verstaan zijn voor
het grote publiek en resulteren in insignificante parameters (Hanley et al., 2006). Op basis van
verschillende van deze onderzoeken werd beslist om de niveaus van de attributen dan ook zeer
simpel te houden hoewel ze gelinkt kunnen worden aan de klassen gebruikt bij VMM water
betreffende de chemische waterkwaliteit en biologische/vis index. De attributen bestaan telkens
uit 3 niveaus: matig, goed en zeer goed.

9

HOOFDSTUK 2 Methodologie

Omschrijvingen en illustraties
De verschillende niveaus werden verduidelijkt met tekst en beelden. De illustraties werden
gebruikt om de respondenten een beter beeld te laten vormen van wat voor hen misschien toch
een vrij onbekend en complex goed is. Er is gekozen voor tekeningen. Ook foto’s werden
overwogen maar verworpen omdat bepaalde belangrijke elementen niet goed zichtbaar zijn op de
beschikbare foto’s en er zaken zichtbaar zijn die een vertekende interpretatie kunnen geven bijv.
weersomstandigheden. De beelden zijn getest op samenhang met de tekst en hun algemeen nut.
Tekst en beeld zijn ook verbeterd na terugkoppeling met de opdrachtgevers.
Kaartmateriaal voor de situering van de rivierdelen werd toegevoegd aan de bevraging en in het
keuze-experiment.
Betalingsvehikel
Het is belangrijk dat het kostattribuut dat gekoppeld wordt aan de alternatieven op een realistische
wijze wordt geïntegreerd via een zogenaamd “betalingsvehikel”. Het is belang dat de
respondenten zich op een realistische manier kunnen inbeelden dat ze die kost effectief zouden
moeten betalen en niet kunnen vermijden zodat ze hun echte waarden weergeven in de bevraging.
Het “betalingsvehikel” moet ook realistisch zijn in de zin dat de voorgestelde verbeteringen kunnen
leiden tot kosten die gerecupereerd kunnen worden door de betalingen.
In deze studie hebben we gekozen voor een stijging van de jaarlijkse watertaksen op de
waterafrekening omdat deze voor heel Vlaanderen gelden en een duidelijke verplichting van
betaling hebben.
Voor de economisch waardering van de verbeteringen is het belangrijk dat respondenten zich
bewust zijn van het feit dat ze het te betalen bedrag ook voor andere zaken zouden kunnen
gebruiken. Daarom herinneren we respondenten eraan bij elke vraag met de zin: “herinner u dat u
het geld niet meer voor andere gebieden of voor andere zaken kan gebruiken”.
Het ontwerp
Een voorbeeld van een keuzekaart die gebruikt is in deze studie is weergegeven in de bijlage.
Volgende attributen schetsen de verschillende scenario’s: (1) de maatregel om een meer
natuurlijker riviersysteem te krijgen, (2) de waterkwaliteit, (3) de soortenrijkdom (4) de
omvang/locatie waar de verbeteringen plaatsvinden en (5) de grootte van een stijging in de
(jaarlijkse) watertaks . Elk van deze attributen heeft een aantal niveaus zoals weergegeven in figuur
4. Het kosten attribuut bestaat uit 6 niveaus: 10-25-50-75-125 en 200€.
De verschillende niveaus worden voor de samenstelling van de alternatieven gecombineerd met
elkaar. Moesten we elke mogelijke combinatie gebruiken zouden we tot een enorm groot aantal
kaarten komen (4*33*6=648 combinaties). Daarom wordt via een software programma SAS9.2 een
dusdanige reeks combinaties gemaakt waarvan de resultaten voldoende verklarende kracht
hebben. We komen zo tot 66 kaarten die in blokken van 6 kaarten werden verdeeld. Elke
respondent krijgt ad random een kaartenblok aangeboden.
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Attribuut
naam

Natuurlijker riviersysteem

waterQ

soortenrijkdom

Locatie/omvang
WerchterAarschot (15 km)

Westerlo-geel (15
km)
Aarschot-Diest (20
km)
HerenthoutWesterlo (20 km)
Werchter-Diest
(35 km)
Herenthout-Geel
(35 km)

figuur 5: levels van de attributen in het keuze-experiment
2.1.4.

DATAVERZAMELING VIA ENQUÊTE EN KEUZE-EXPERIMENT

Enquête elementen
De enquête zelf bestaat uit een inleidend deel met vragen rond gebruik van de “wateromgeving”
Een tweede sectie introduceert de waarderingsscenario’s. Het geeft uitleg over de kaderrichtlijn
water, situeert de deelgebieden, stelt vragen mbt de kennis en gebruik van de rivieren. Het
volgende deel geeft uitleg over de verschillende attributen in het keuze-experiment en laat de
mensen 6 maal een keuze maken. Een vierde sectie vraagt naar de socio-demografische informatie
zoals leeftijd, opleidng, inkomen, woonplaats. Een laatste deel controleert of de respondenten
problemen hadden met de enquête. Hier wordt nagegaan of de vragen moeilijk waren en de
illustraties duidelijk.
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Sampling
De doelgroep van deze enquête zijn de Vlaamse huishoudens. De doelgroep is beperkt tot de
huidige generatie. Enkel deze kan zijn waarde uitdrukken , hoewel de waarden ook zullen gelden
voor toekomstige generaties. Als we vandaag weten dat toekomstige generaties anders zullen
kijken naar de verbeteringen en hoe anders is duidelijk, dan moeten de waarden in deze studie
worden aangepast aan deze verschillen.
Er werden gegevens verzameld op basis van een internet-enquête via het onderzoeksburo IVOX.
Om een goede spreiding te hebben over Vlaanderen, noodzakelijk om iets te kunnen zeggen over
de karakteristieken van de respondenten en de ruimtelijke aspecten die een invloed hebben op de
waardering van de respondent, werden volgende quota opgelegd:
-

Qua leeftijd, geslacht, inkomen en opleiding voldoen aan de Vlaamse socio-demografische
spreiding
Ruimtelijke spreiding: 50% uit gemeenten op 10 km van een van de rivieren, 25% uit
gemeenten tussen 10 en 20 km van een van de rivieren en 25% uit gemeenten verder weg.

De enquête werd verzonden naar 5640 respondenten. 1028 (18%) mensen starten de bevraging,
Een deel van de respondenten haakt af als ze zien dat het over Demer/Grote Nete gaat hoewel
expliciet vermeld wordt dat ook als je de gebieden niet of niet goed kent, de meningen belangrijk
zijn. Ook personen jonger dan 16 werden uit de bevraging geschrapt (8-tal). 782 mensen vulden de
volledige bevraging in. De resultaten in het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd op de antwoorden
van deze 782 respondenten.
2.1.5.

STATISTISCHE VERWERKING

Voor de analyse van de gegevens werd gebruik gemaakt van het statistische programma LIMDEP 9
en de speciaal daarin voor keuze-experimenten ontwikkelde tool NLOGIT 4.0.

12

HOOFDSTUK 3 Resultaten –

HOOFDSTUK 3. RESULTATEN –

3.1.

ATTITUDES, OPINIES EN GEBRUIK VAN DE WATEROMGEVING

Aan de respondenten werd gevraagd om aan te geven hoe belangrijk ze het vonden dat de
Vlaamse overheid milieuproblemen aanpakt (1 helemaal niet belangrijk tot 7 zeer belangrijk) en
welke dan volgens hen de meest belangrijke is:
77% van de respondenten geeft aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden dat de overheid
milieuporblemen aanpakt. Slechts 1% vindt het vrij onbelangrijk tot totaal onbelangrijk.
Tabel 2: prioritaire milieuproblemen
milieumaatregelen
verbeteren
waterkwaliteit
tegengaan
van
klimaatverandering
behoud
van
bedreigde dier- en
plantensoorten
verbeteren
luchtkwaliteit
verbeteren
afvalbeleid
verminderen
geluidshinder
verminderen
geurhinder

% die prioritair vindt
17,4%
20,8%
13,5%

28,7%
13,6%
4%
0.3%

Hierbij worden het verbeteren van de luchtkwaliteit (29%) en tegengaan van klimaatverandering
(21%) het meeste als hoogste prioriteit aangegeven gevolgd door verbeteren van de
waterkwaliteit. 1,5% van de respondenten gaf ook nog andere thema’s aan als prioritair:
verdwijnen open ruimte, overbevolking, energiegebruik/beleid, lichtvervuiling.
We vroegen welke van vier stellingen het beste bij de respondent paste betreffende de aanpak van
milieuproblemen (zie vraag 3 bijlage) : 46% kiest voor de stelling dat economische groei zo moet
geleid worden dat in de basisibehoeften van de wereldbevolking wordt voorzien waarbij een
ommekeer in onze manier van leven nodig is. 23% kiest voor een nog verregaandere wijziging van
onze levensstijl waarbij natuur een absoluut recht heeft om onbeschadigd te blijven. Voor de
stellingen dat de mens op alles een oplossing vindt door technische vooruitgang en dat
economische groei en gebruik kan verdergaan op voorwaarde dat een minimum niveau aan
miliuekwaliteit wordt gegarandeerd koos telkens 15% van de respondenten.
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De belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding buitenshuis zijn sporten, wandelen, fietsen en uit
eten gaan.
Tabel 3: vrijetijdsbesteding
Activiteiten in vrije tijd
Waterrecreatie (zwemmen, vissen,
varen…)
uit eten gaan
winkelen
bezoek aan musea, gebouwen, …
film, theater, concert
Bekijken natuur (gebied)
Sporten, wandelen, fietsen
andere

belangrijkste

2de belangrijkste

3de belangrijkste)

5%

6%

11%

15%
10%
5%
13%
10%
37%
4%

21%
13%
9%
15%
18%
17%
2%

23%
17%
13%
12%
9%
12%
2%

Bij de vraag naar hoe dikwijls de respondenten recereëren in een groene omgeving (natuurgebied,
park, bos, zee, rivier….) antwoordt 38% van de respondenten dat ze het het afgelopen jaar
minimaal tweewekelijks gaan recreëren in een groene omgeving. Nog eens 23% doet dit 1 maal per
maand.
Op de vraag welke activiteit ze doen nabij water antwoordt 46% van de respondenten dat ze
regelmatig tot veel wandelen/fietsen gevolgd door bekijken van natuur(10%) gevolgd door uitlaten
van de hond (categorie andere).
Tabel 4: frequentie watergebonden activiteiten in laatste 12 maanden
Activiteiten nabij water

wandelen, fietsen, picknick
zwemmen
hengelen
Watersport (kajak, zeilen,
surfen…)
gemotoriseerd
focus natuur
andere

nooit

Zelden
(1-4x)

soms
(6-12x)

6%
71%
84%
71%

19%
20%
8%
19%

29%
8%
6%
8%

87%
40%
78%

8%
30%
5%

4%
19%
5%

regelmatig vaak
veel
(25x)
(50(200100x)
365x)
22%
14%
9%
1%
0%
0%
2%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
7%
5%

0%
2%
3%

0%
1%
4%

Bij de categorie andere wordt ook het gebruik van een veer regelmatig vermeld. Beperkt wordt er
fotograferen/schilderen/poëzie vermeld.
Als we aan de respondenten vragen wat voor hen een goede toestand van het oppervlaktewater
betekent (max 3 aanduiden) , antwoordt 82% goede waterkwaliteit (als eerste) en 45% de
natuurlijkheid van de oevers/meer natuurlijke loop van de rivier (als tweede) gevolgd door
aanwezigheid van vissen en vogels (28%), maar ook rust (16%) wordt als een element ervan
aangegeven.
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3.2.

BEKENDHEID EN GEBRUIK DEMER EN GROTE NETE

Van de 792 respondenten kent 56% de Demer tussen Werchter en Diest waarvan 18% goed en 38%
een beetje. Van de 444 mensen die het gebied al dan niet goed kennen, bezoekt 75% het gebied
waarvan 8% wekelijks, 14% maandelijks, 29% jaarlijks en 24% minder dan 1x per jaar. Op het totaal
van alle respondenten is 12% een frequent gebruiker en 30% een beperkt gebruiker. Activiteiten
die het meeste worden gedaan, zijn wandelen en fietsen.
Van de 444 respondenten die het gebied kennen schat 49% dat de huidige toestand matig is, 19%
goed, 13% slecht. 19% heeft geen idee.
Van 792 respondenten kent 40% de Grote Nete tussen Geel en Herenthout waarvan 14% goed en
26% een beetje. Van de 313 mensden die het gebied al dan niet goed kennen bezoekt 79% het
gebied waarvan 5% wekelijks, 19% maandelijks, 30% jaarlijks en 25% minder dan 1x per jaar. Op
het totaal van alle respondenten is 9% een frequent gebruiker en 22% een beperkt gebruiker.
Activiteiten die het meeste worden gedaan, zijn wandelen en fietsen.
Van de respondenten die het gebied kennen schat 40% dat de huidige toestand matig is, 28% goed,
11% slecht. 22% heeft geen idee.
21% van de respondenten recreëert in andere gebieden in het Demer- of Netebekken. We hebben
hen gevraagd naar welke gebieden, hoeveel maal ze dat gebied bezoeken en wat ze er dan doen.
Deze vraag is niet geanalyseerd maar de antwoorden kunnen indien interesse wel bekomen
worden.
3.3.

SOCIO-DEMOGRAFISCHE INFORMATIE

De steekproef is representatief voor de Vlaamse bevolking. De lage inkomens en mensen met een
laag opleidingsniveau zijn (zoals vaak bij bevragingen) ondervertegenwoordigd. Het % leden van
natuur- en milieubewegingen ligt aanzienlijk hoger dan bij de Sociaal-culturele verschuivingen
(SCV)—enquête (Hooghe & Quintelier, 2007).. We nemen beide componenten daarom ook mee als
verklarende variabele in de waarderingsfunctie.
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Tabel 5: socio-demografische verdeling van de respondenten
SOCIO_DEMO
geslacht
Leeftijd

Huishoud grootte
Educatie

Gezinsinkomen
(Netto maandelijks)

Job status**

Man:
Vrouw:
18 tot 29
30 to 64
>= 65
1:
≥ 2:
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger
onderwijs
(bachelor/master)
<€750
€750-1500
€1500-€2500
€2500-€3000
€3000-€4000
>4000
Actief
Niet actief

% enquête
52%
47%
13%
70%
12%
17%
79%
5%
47%

% Vlaanderen
49%
51%
22%
57%
21%
12%
88%
39%
33%

47%

27%

2%
19%
37%
14%
17%
10%
66%
34%

19%
32%
21%
10%
7%
10%
66%
34%

19%

8,1%

Lid
natuur/milieuvereniging

De ontbrekende % zijn door de respondent niet ingevulde waarden ** % beroepsbevolking (15-64 jaar)

3.4.
3.4.1.

FOLLOW UP VRAGEN
CONTROLEVRAGEN ROND BEGRIJPELIJKHEID EN MOEILIJKHEID

80% van de respondenten vond de vragen, beschrijvingen en illustraties duidelijk tot zeer duidelijk.
Slechts 5% vond ze niet duidelijk. 28% vond het gemakkelijk om te kiezen tussen de alternatieven,
42% vond het niet moeilijk en niet makkelijk en 29% vond de keuze moeilijk.
31% van de respondenten denkt dat de beschreven verbeteringen zich in de toekomst zullen
voordoen. Een andere 37% vindt het niet waarschijnlijk maar ook niet onwaarschijnlijk. Een 30%
denkt dat de beschreven veranderingen zich waarschijnlijk niet gaan voordoen.
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3.4.2.

REDENEN OM TE BETALEN

Bij de contingente waardering hebben we aan de respondenten gevraagd welke zaken een rol
speelden bij het betalen van een bijdrage waarbij 1 =”helemaal niet” tot 7 =”belangrijke invloed” .
Vooral het belang van een goede ecologische toestand van de waterlopen voor planten en dieren
en voor toekomstige generaties speelde een belangrijke rol in het leveren van een bijdrage voor de
voorgestelde verbeteringen.
3.4.3.

PROTESTERS EN NULBIEDINGEN

Als derde kolom van de keuze-kaart is telkens het “business as usual”-scenario (in dit geval de
huidige situatie) weergegeven waarbij de respondenten niet hoeven te betalen, aangezien er niets
verandert. In vele gevallen zal deze keuze legitiem zijn, met name wanneer de respondent effectief
de huidige situatie verkiest, boven de twee alternatieven die volgens hem/haar te duur zijn voor
wat ze aan meerwaarde opleveren. In dit geval worden de nul-biedingen meegenomen in de
analyse en waardering.
Er zijn echter ook respondenten die de derde kolom aankruisen uit protest, niet omdat ze vinden
dat alternatief één of twee onvoldoende waardevol zijn voor de gevraagde betaling, of omdat ze
hun geld liever aan andere dingen besteden. Zij kiezen voor het huidige scenario omdat ze de
oefening misinterpreteren, niet akkoord gaan met het betalingsvehikel (we betalen al belastingen
genoeg, enkel de vervuilers moeten betalen…), of uit een morele weigering om te betalen voor
natuur of een combinatie van allemaal. Bij deze respondenten gaat men ervan uit dat zij mogelijk
wel een betalingsbereidheid hebben voor het betreffende goed maar dit om bovenstaande
redenen weigeren aan te geven. Deze 0-biedingen zouden de gemiddelde inschatting van de
betalingsbereidheid voor verbeteringen van de ecologische toestand van de waterlopen onterecht
naar beneden halen..
Om te achterhalen of de nulbiedingen (mensen die kozen voor het huidige scenario) effectief
nulbiedingen waren of niet, werd er na elke keuze dat iemand voor de huidige situatie koos,
gevraagd waarom ze niet wensten bij te dragen. Een analyse van deze vraag geeft een goede
manier om te beslissen of iemand een echte nulbieder is of eerder een protester (tabel 6).
Een eerste reden om een protester te identificeren zijn deze die vinden dat de overheid, bedrijven
of vervuilers moeten betalen of dat het al betaalde belastinggeld voldoende moet zijn (reden 7 en
soms 9). Deze antwoorden suggereren sterk dat de antwoorden van de respondent niet zijn echte
betalingsbereidheid tonen maar eerder een reactie zijn op de rechtvaardigheid van het
betalingsinstrument of dat hij vindt dat al betaald geld moet gebruikt worden.
Deze reden werd voor de meerderheid van de gevallen opgegeven.
Ook zijn er mensen die liever via een andere weg betalen omdat ze de watertaks geen geschikt
betalingsmiddel vinden (reden 9).
In totaal werden 14 respondenten geïdentificeerd als protester volgens onderstaande werkwijzeen
verwijderd uit de sample (1,8%). Dit is een erg klein resultaat in het licht van literatuur over keuzeexperimenten. De meeste studies geven protest waarden tussen 3 en 10%.
werkwijze identificatie van “protest-stemmers”
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Jammer genoeg is er geen perfecte manier om de protesters te identificeren. Sommige
antwoorden (vooral bij de andere categorie) zijn grensgevallen. Anderzijds geven mensen bij het
beantwoorden van de vraag waarom ze voor het huidige scenario kozen, regelmatig een
protestreden op terwijl ze voor andere keuzekaarten wel meegaan in onze vraagstelling.
Daarom werd ervoor gekozen om enkel die mensen te bekijken die over de ganse 6 kaarten
hebben geopteerd voor het huidige scenario. In totaal ging het hier over respondenten. Mensen
die dus bijvoorbeeld voor twee kaarten een protestreden opgaven en voor de overige vier kaarten
wel kozen voor een scenario, worden als nulbieders meegenomen bij de twee kaarten waarvoor ze
het huidige scenario kozen.
Van de respondenten die over de ganse lijn voor het huidige scenario kozen werd de follow-up
vraag geanalyseerd. We hebben de mogelijkheid gelaten om twee redenen aan te duiden. De
verdeling over de redenen is weergegeven in tabel 6 (in rood protestredenen):
Uit voorzichtigheid werden wederom de mensen die op sommige kaarten kozen voor een niet
protestreden en op andere kaarten wel voor een protestreden, niet beschouwd als protesters
omdat een deel van hun keuzen wel degelijk kan gemaakt zijn vanuit echte waarden van de
respondent. Ook de mensen die als eerste reden 7 opgeven en als tweede reden een niet-protest
reden geven bijv. reden 8, werden behouden in de sample.
Tabel 6: redenen om te kiezen voor huidig scenario

1
2
3
4
5
6
7
8
9

.
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reden
Ik vind de bedragen te hoog in verhouding met de verbeteringen
ik vind de verbeteringen niet groot genoeg en wil enkel betalen
voor grotere verbeteringen
ik bezoek het gebied nooit en ga dat ook niet bezoeken
ik vind de huidige toestand voldoende
ik wil enkel betalen als het om verbeteringen bij mij in de buurt
gaat
ik wil wel extra betalen, maar mijn inkomen laat dat niet toe
we betalen al belastingen genoeg
ik besteed mijn geld liever aan andere dingen
andere

%
16%
2%
8%
7%
2%
7%
47%
7%
3%
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3.5.

ANALYSE VAN HET KEUZE-EXPERIMENT

Onze analyse van de data is als volgt:
-

eerst produceren we beschrijvende data over patronen in de keuzes van de respondenten
dan schatten we econometrische modellen gebruik makend van logit en mixed logit
methoden om de variabelen te identificeren die moeten meegenomen worden in de
waarderingsfunctie en de grootte ervan.

De volgende tabel geeft een patroon van keuzes door de respondenten op basis van het aantal
maal ze kozen voor hetzij de huidige situatie (nul euro bijdrage), hetzij het goedkoopste alternatief
of het duurste alternatief. 245 respondenten kregen ook 1 tot 3 kaarten waarbij de prijs gelijk was
in beide alternatieven. Deze zijn niet opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 7: keuzepatroon respondenten
freq
0
1
2
3
4
5
6

Huidige situatie (0€)
395
97
75
55
43
26
77

goedkoopste alt
90
70
134
175
183
66
50

duurste alt
399
161
105
68
27
6
2

De tabel toont een significant resultaat: een heel groot deel (395/768) van de respondenten kiest
nooit voor de huidige situatie. Deze mensen hebben een hoge waarde voor zelfs een kleine
verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Een 10% (77/768) kiest altijd voor het huidige
scenario, wat verder suggereert dat er een grote interesse is om verbeteringen te hebben binnen
de range van het kostattribuut zoals aangeboden in de alternatieven.
De tabel toont ook dat de goedkoopste optie meer frequent werd gekozen dan de duurste, maar
dat de meeste respondenten niet consequent steeds voor de goedkoopste of duurste optie gaan.
Dit betekent dat de respondenten wel degelijk aandacht hebben besteed aan de kostprijs en de
aangeboden verbeteringen bij het maken van hun keuzes.
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Volgende tabel toont de respondenten verdeeld over het maximum bedrag dat ze gekozen hebben
over de zes kaarten.
Tabel 8: respondenten verdeeld over maximum gekozen bedrag
bedrag frequentie
0€
77
10€
51
25€
45
50€
116
75€
153
125€
163
200€
163
Alles
768
samen

%
10%
7%
6%
15%
20%
21%
21%
100%

21% of een vijfde van de respondenten koos minstens eenmaal de som van 200€, 62% van de
sample koos voor een alternatief dat 75€ of meer kostte.
Er zijn slechts 13 respondenten die steeds voor de Grote Nete kiezen en 20 respondenten ( van de
768) die steeds voor het Demer-alternatief kozen. Zij wonen in een gemeente in respectievelijk het
Netebekken of het Demerbekken (niet noodzakelijk langs het deel in de enquête). Dit wil zeggen
dat voor 96% van de respondenten de Demer en Grote Nete substituten van elkaar zijn. In de
verdere analyse proberen we uit te zoeken in welke mate die substitutie speelt in de waardering
van veranderingen in beide rivieren.
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3.5.1.

DE WAARDERINGSFUNCTIE

De onderstaande tabel geeft de bevindingen van verschillende logit modellen die geschat zijn
variabele in geschatte modellen
groep 1 veranderingsscenario's
Maatregelen loop rivier:
BANKS= natuurlijker uitzicht van de oevers,
oude bochten worden waar mogelijk
aangesloten
OG=verlaging dijken, natter landschap,
bochten afgesloten
NAT=beide zijden dijken weggehaald,
aansluiten van bochten, nat natuurlandschap
met poelen.

verbetering waterkwaliteit:
QUAL_GO= goede waterkwaliteit
QUAL_VGO= zeer goede waterkwaliteit

verbeteringen soortenrijkdom
SPEC_MED=15-tal courante vissoorten, weinig
vogels en planten
SPEC_GO=oevervloed aan vis, vogel en
plantensoorten waaronder ook bedreigde
Locatie:
LOC= locatie Werchter Aarschot; Herenthout
–Westerlo
LOC2= Aarschot-Diest; Westerlo-Geel
LOC3= werchter-Diest; herenthout-Geel

prijs: PRICE

samenvatting bevindingen
De parameters hebben een positief teken en zijn
in de basismodellen significant in 1% tot 5%
betrouwbaarheidsinterval. Gemiddeld gezien
wordt er voor een kleine verbetering van de
oevers meer betaald tov de huidige situatie. Voor
het natte scenario verdubbelt de waarde die
iemand eraan hecht. De tussenoplossing (OG)
waar de dijk wordt verlaagd en bochten niet
worden aangesloten wordt een beetje lager
gewaardeerd dan het uitvoeren van het BANKSscenario. Toevoegen van de socio-demografische
factoren van de respondent zorgen ervoor dat
deze variabele niet meer significant zijn in het
model, de tekens en de verhouding tussen de drie
blijft wel hetzelfde.
De parameters hebben een positief teken en zijn
altijd significant in het 0,1% level. De waarde voor
zeer goede kwaliteit is steeds groter dan de
waarde voor goede kwaliteit. Deze parameter is in
alle modellen dominant.
De parameters hebben een positief teken en zijn
altijd significant in het 0,1% level. De waarde voor
hoge rijkdom + zeldzame soorten is steeds groter
dan de waarde voor een hoger soortenaantal
alleen.
De parameters zijn specifiek gemaakt voor de
Nete en de Demer. Voor de Nete is de locatie
nooit significant. Voor de Demer is de locatie in
sommige modellen wel in andere modellen niet
significant. In de modellen waar het wel significant
is worden verbeteringen in het gedeelte
Aarschot-Diest hoger gewaardeerd dan in het
gedeelte Werchter-Aarschot en zelfs hoger dan
het ganse deel Werchter-Diest.
de parameter heeft het correcte negatieve teken
wat betekent dat hoe hoger de prijs hoe minder
makkelijk mensen het alternatief zullen kiezen.

Locatie en maatregelen loop rivier zijn niet meegenomen in de uiteindelijke functie
groep 2: ruimtelijke factoren
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de afstand van de respondent tot het gebied
de parameters hebben een juist teken maar zijn
en de grootte (aantal km rivier) van de
soms niet significant en soms wel tegen
verandering, en substitutie tussen beide
verschillende betrouwbaarheidslevels. Er is een
rivieren werden meegenomen in de modellen lineair verband tussen afstand en
. Daarnaast ook de log van de parameters en
betalinsgbereidheid. De lengte van de rivier heeft
interacties met factoren uit groep 3:
een kleine impact op de betalingsbereidheid en is
KMKORT: korste afstand tot de Demer,
significant in 10% betrouwbaarheidslevel.
respectievelijk Nete
De mate van substitutie tussen beide rivieren is
SIZE= 15, 20 of 35 km rivier
uitgedrukt in de afstand dat de respondent woont
INCSIZE,
van de andere rivier. Deze factor is sterk
MEMSIZE,
significant 0.01%.
KMSIZE
SUBS: kortste afstand tot resp. Nete of Demer
SIZE, KMKORT, SUBS worden meegenomen in de uiteindelijke functie
groep 3: socio-demografische variabelen
leeftijd, inkomen, geslacht, huishoudgrootte,
nationaliteit, tevredenheidindex,
lidmaatschap natuurvereniging, werk: AGE,
SALARY,GENDER,HHSIZE,NATIONAL,SATISFIE,
MEMBER,WORK en alle interacties met de
variabelen van groep 1

de parameters zijn al dan niet significant met
verschillende betrouwbaarheidslevels in de
verschillende geschatte modellen
inkomen is significant tot 0,1% level en ook de
interacties van inkomen met waterkwaliteit is in
sommige modellen positief significant wat
betekent dat hoe hoger het inkomen hoe meer
mensen kiezen voor betere kwaliteit.
Leeftijd heeft apart in de modellen een negatief
teken wat betekent dat oudere mensen minder
geneigd zijn voor een alternatief te kiezen dan
jongere mensen. Leeftijd is in sommige modellen
in combinatie met zeer goede waterkwaliteit
positief en in combinatie met soortenrijkdom
negatief gecorreleerd wat betekent dat oudere
mensen een grotere voorkeur hebben voor een
zeer goede waterkwaliteit maar een lagere voor
zeldzame soorten dan jonge mensen. Ook hebben
oudere mensen meer gelet op de lengte van de
rivier.
geslacht heeft een positief teken (1= man) wat
betekent dat mannen minder gevoelig zijn voor
het prijskaartje dan vrouwen, maar is niet
significant.
Leden van natuurvereniging hebben in het
algemeen een grotere voorkeur voor de
verbeteringsalternatieven dan niet leden.
Specifiek zijn leden van natuurverenigingen in
combinatie met de maatregelen positief
gecorreleerd wat wil zeggen dat leden makkelijker
kiezen voor alternatieven waar er verregaandere
maatregelen worden genomen voor rivierherstel.
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het feit dat mensen zeer tevreden zijn met hun
leven leidt tot een grotere betalingsbereidheid
voor verbeteringen in de Wijers.
Na vergelijking van de verschillende modellen werden de interacties van inkomen met
waterkwaliteit (INCQG, INCQVG), de interacties van lidmaatschap met maatregel (MEMBANKS,
MEMOG, MEMNAT), de interacties van leeftijd met waterkwaliteit (AGQVG)en soortenrijkdom
(AGSPM,AGSPG) en grootte (AGSIZE) meegenomen
De verschillende modellen en gebruikte variabelen zijn vergeleken naar welk model de beste fit van
de data geeft. Sommige parameters die wel significant waren (bijv. tevredenheidindex) zijn niet in
de uiteindelijke functie opgenomen omdat hier geen secundaire statistische databronnen over
bestaan zodat die bij gebruik niet kunnen ingevuld worden.
Bij analyse van de data bekomen we het volgende model:
Tabel 9: uiteindelijk logitmodel en berekende marginale betalingsbereidheid
parameter
standard error marginale BTB
PRICE
-0,01257849
0,00043996
QG
0,35172148
0,09745731
27,96
QVG
0,97745426
0,17093047
77,71
SIZE
0,00577549
0,00219419
0,46
SPMED
0,80950417
0,15520418
64,36
SPG
1,40492937
0,14920488
111,69
KMKORT
-0,02746895
0,00275892
-2,18
SUBS
0,02806371
0,00277151
2,23
AGQVG
-0,00701736
0,00291366
-0,56
AGSIZE
1,83E-05
7,84759E-06
0,00146
INCQG
0,00014084
3,62051E-05
0,0112
INCQVG
0,00013845
3,8173E-05
0,0110
AGSPM
-0,00801204
0,00309855
-0,64
AGSPG
-0,01578085
0,00301094
-1,25
MEMBAN
0,80417964
0,13514334
63,93
MEMOG
0,99953851
0,1335374
79,46
MEMNAT
1,31555425
0,13211064
104,59
Loglikelihood:-4158,229
Observaties: 4608
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Wat leidt tot de volgende waarderingsfunctie voor de Demer:
Waarde per huishouden per jaar=
27.96*goede waterkwaliteit
+77,71* zeer goede waterkwaliteit
+0.46*aantal km verbetering
+64.34*matige soortenrijkdom
+111,69* hoge soortenrijkdom
-2.18* afstand tot Demer
+2.23*afstand tot Nete
-0.56*leeftijd indien zeer goede waterkwaliteit
+0.00146*leeftijd*lengte verbetering
+0.0112*inkomen indien verbetering waterkwaliteit
-0.64*leeftijd indien matige soortenrijkdom
-1.25*leeftijd indien hoge soortenrijkdom
+63,93* % leden milieu en natuurvereniging indien groenere oevers en aansluiten bochten
+79,46 *% leden indien verlagen dijken maar geen bochten aansluiten
+104,59*%leden indien ruimte aan rivier-scenario
Uit deze waarderingsfunctie blijkt dat een gemiddeld huishouden veel belang hecht aan een hoge
soortenrijkdom gevolgd door een goede waterkwaliteit. Ze willen een 47€ meer betalen voor het
verkrijgen van meer en bedreigde soorten. Een gemiddeld huishouden schenkt niet zoveel
aandacht aan de manier waarop dit bereikt wordt (verbetering hydromorphology van de rivier).
De grootte van de verbetering speelt een kleine rol.
De voorkeuren voor de verbeteringen worden sterk bepaald door het inkomen (hoe hoger, hoe
meer gekozen wordt voor een verbetering in plaats van voor het huidige scenario) en
lidmaatschapschap van een natuurvereniging.
Respondenten met een hoger inkomen willen vooral meer betalen voor verbeteringen in de
waterkwaliteit. Leden van natuur- en milieuverenigingen hechten wel veel belang aan de
verbeteringen in de hydromorphology van de rivier en willen 40€ meer betalen voor het ‘ruimte
voor de rivier’ scenario tov van een scenario waar enkel de bochten worden aangesloten en de
dijken natuurlijker worden.
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3.5.2.

AFSTANDSVERVAL EN SUBSTITUTIE

De betalingsbereidheid voor verbeteringen in de Demervallei (over lengtes van 15, 20 of 35 km)
neemt af naarmate men verder van de rivier woont en dichter bij de Nete. Onderstaande figuur
geeft het afstandsverval weer voor een goede ecologische toestand (zeer goede waterkwaliteit,
ruimte voor de rivierscenario, zeer hoge soortenrijkdom met bedreigde soorten) van de Demer
voor iemand die (fictief) op 10 km woont van een gelijkaardig substituut (bvb. Nete of een andere
vergelijkbare rivier). De figuur geeft aan dat in deze situatie de betalingsbereidheid voor de Demer
nul wordt wanneer men meer dan 71 km ervandaan woont.
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figuur 6: afstandsverval voor een goede toestand van de Demer bij maximale verbeteringen over
verschillende lengte (15, 20 of 35 km), in geval van een substituut op 10 km.

Voor mensen met een een vergelijkbare rivier als subsituut op slechts 5 km valt de
betalingsbereidheid voor de Demer reeds op nul na 67 km. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen
hoe gelijktijdige verbeteringen aan de Nete en Demer elkaar beïnvloeden.
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3.6.

DE POTENTIËLE WAARDE

In onderstaande tabel wordt de waarde weergegeven die een gemiddeld Vlaams huishouden hecht
aan de maximale verbeteringen (zeer goede waterkwaliteit, hoge soortenrijkdom met bedreigde
soorten, en een ‘ruimte voor de rivierscenario) voor verschillende lengten van de rivier bij een
respondent die op 10 km van een andere rivier (substituut) woont.
Zo is een gemiddeld huishouden dat op 10 km woont van de Demer bereid om jaarlijks 134 euro te
betalen wanneer er verbeteringen gebeuren over een lengte van 15 km, 136 euro wanneer er
verbeteringen gebeuren over een lengte van 20 km en 143 euro over een lengte van 35 km.
Voor een gemiddeld huishouden dat woont op 40 km van de Demer is dit aanzienlijk minder, met
name 68 tot 78 euro voor verbeteringen over respectievelijk 15 en 35 km.
Tabel 10: Gemiddelde betalingsbereidheid voor verschillende afstandsgordels tot de Demer
Afstand
1
10
20
40
60
70
71
72
73
75

Lengte=15km
153
134
112
68
25
3
0,74
0
0
0

€/gemiddeld Vlaams Huishouden*jaar
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Lengte=20 km
156
136
114
71
27
5
3
0,85
0
0

Lengte=35 km
163
143
121
78
34
12
10
8
6
1
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Onderstaande tabel verduidelijkt de relatie tussen de betalingsbereidheid en de grootte van het
gebied waar er verbeteringen plaatsvinden (over een lengte van 15 km of 35 km). Wanneer er
verbeteringen gebeuren over een lengte van 35 km ipv 15 km kan men er van uitgaan dat de
grootte van het gebied bij benadering 2,33 keer groter is (of 130% groter). Toch blijkt dat
respondenten die op eerder korte afstand wonen, bvb. 1 tot 40 km, slechts respectievelijk 6 tot
15% meer willen betalen voor gebieden die 130% groter zijn.
Naarmate dat respondenten verder af wonen blijkt wel dat de grootte van het gebied (veel)
belangrijker wordt. Bijv. respondenten op 70 km willen gemiddeld slechts 3 euro betalen voor
verbeteringen over een lengte van 15 km, maar 12 euro voor verbeteringen over 35 km.
Tabel 11: Relatie tussen “grootte gebied” (lengte) en betalingsbereidheid
Afstand

3.7.
3.7.1.

Lengte=15km

Lengte=35 km

verhouding BTB

1

153

163

1,06

10

134

143

1,06

20

112

121

1,08

40

68

78

1,15

60

25

34

1,36

70

3

12

4,00

71

0,74

10

13,51

72

0

8

73

0

6

75

0

1

DE REËLE WAARDE
METHODE

Om de reële waarde te ramen voor maximale verbeteringen aan de Demer, dienen de gemiddelde
potentiële waardes per huishouden op een bepaalde afstand van het gebied, gecombineerd te
worden met het effectieve aantal huishoudens die op die afstand wonen.
Om dit te doen hebben we voor een aantal buffers het aantal huishoudens berekend die binnen
bepaalde afstandszones wonen van de Demer-streng die verbeterd wordt (cf. volgende figuur).
Hierbij zijn we vertrokken van de GIS-data met het aantal inwoners gegeven per rastercel (100 mx
100m) en hebben we de veronderstelling gemaakt dat er in elke buffer gemiddeld 2,36 personen
per huishouden zijn. Dit was het gemiddelde in Vlaanderen in 2008 en 2009 (bron: Studiedienst van
de Vlaamse regering, 2012).
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figuur 7: Illustratie van buffers voor verschillende afstandzones tot de Demerstreng tussen
Werchter en Diest (35 km).
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3.7.2.

REËLE WAARDE VAN VERBETERINGEN AAN DE DEMERSTRENG VAN WERCHTER TOT DIEST (~35 KM)

Informatie over de totale reële waarde voor maximale verbeteringen aan de Demerstrengen van
Werchter tot Diest (~35 km) en van Werchter tot Aarschot (~15 km) zijn in onderstaande tabellen
weergegeven.
De totale reële waarde voor de verbeteringen aan de Demerstreng van 35 km (Werchter-Diest)
berekend met onze methodologie ligt in de grootte-orde van 230 miljoen euro. Dit is de aggregatie
van de jaarlijkse betalingsbereidheid van alle huishoudens (2,4 miljoen) in een zone van 75 km rond
deze Demerstreng. De gewogen gemiddelde betalingsbereidheid per huishouden bedraagt 93 euro
en varieert tussen gemiddeld 163 euro voor de 12241 huishoudens die op 1 km wonen van de
streng tot 1 euro op een afstand van 75 km. Als de bijdrage van de verschillende afstandszones tot
de totale reële waarde wordt bestudeerd blijken de zones 20-30 km (35%) en 30-40 km (24%) de
grootste bijdrage te leveren. De reden is dat in deze zone ook het meeste huishoudens gelegen
zijn, vooral owv. de bijdrage van Antwerpen en Brussel (cf. vorige figuur met de verschillende
afstandbuffers), waarbij de gemiddelde betalingsbereidheid op die afstanden nog vrij hoog ligt 110
euro voor de zone 20-30 km en 89 euro voor de zone 30-40 km.
Deze case-studie illustreert dat de totale betalingsbereidheid voor verbeteringen aan
natuurgebieden, die in sterke mate een benadering is voor de maatschappelijke waarde ervan, in
sterke mate wordt beïnvloed door de nabijheid van mensen die hier een meerwaarde aan hechten.
Kanttekeningen bij deze raming zijn: (1) de betalingsbereidheid in Brussel kan mogelijk afwijken
van die van de gemiddelde Vlaming. (2) enkel de inwoners/huishoudens in Vlaanderen en Brussel
zijn in rekening gebracht. Zoals kan waargenomen worden op de vorige figuur liggen ook grote
delen van Nederland en Wallonië in de zones vanaf 30 km. Vooral voor de zone 60-70 km en 70-75
km is dat een zeer belangrijk aandeel (~90%). We vermoeden dat de waardering van huishoudens
in Nederland en Wallonië voor verbeteringen aan de Demer een stuk lager zal liggen dan die van
Vlamingen, maar deze zal wellicht toch groter zijn dan nul. Wanneer hun betalingsbereidheid in
rekening wordt gebracht zou de totale reële waarde wellicht hoger uitvallen. Om de
betalingsbereidheid van Brusselse, Nederlandse en Waalse huishoudens in rekening te brengen
zouden aparte enquêtes nodig zijn, wat niet mogelijk was met het budget van deze opdracht. (3) er
is vanuit gegaan dat elk huishouden een vergelijkbaar substituut (vergelijkbare rivier als de Demer)
heeft op 10 km van zijn deur. In realiteit wonen sommige huishoudens dichter dan wel verder van
een substituut wat de batalingsbereidheid respectievelijk lager danwel hoger maakt. Hoe de
substitutie verder speelt wordt in toekomstig onderzoek verder onderzocht.
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Tabel 12: Reële waarde per afstandzones rond de Demerstreng Werchter-Diest (35 km lengte)

afstandszone
0-1km
1-5km
5-10km
10-20km
20-30km
30-40km
40-50km
50-60km
60-70km
70-75km

WTP
163
158
148
132
110
89
67
45
23
7

bevolkings#
dichtheid
inwoners opp
(# inwoners
(x1000)
(km²) /km2) (*)
28
62
457
120
293
410
211
502
420
700 1471
476
1704 2097
813
1464 2724
537
734 3351
219
294 3979
74
350 4607
76
140 2539
55

# huishoudens
(HH)
(x 1000) % HH
12
0%
51
2%
89
4%
297 12%
722 30%
620 25%
311 13%
125
5%
148
6%
60
2%

reële
waarde
(1000 % in
euro)
totaal
1945
1%
8034
4%
13217
6%
39156
17%
79615
35%
55052
24%
20846
9%
5612
2%
3407
1%
387
0%

93
0-75 km
totaal/gemiddeld

5746 21623

354

2435 100% 227000

100%

(*) Enkel de Vlamingen in deze zone => Dit verklaart de lage(re) waarden voor zones vanaf 40 km.
--------------------------------------

Tabel 13: Reële waarde per afstandzone rond de Demerstreng Werchter-Aarschot (15 km lengte)

afstandszone
0-1km
1-5km
5-10km
10-20km
20-30km
30-40km
40-50km
50-60km
60-70km
70-75km
0-75 km
totaal/gemiddeld

30

WTP
153
148
139
123
101
79
57
36
14
2

#
inwoners opp
(x1000)
(km²)
16
30
80
177
175
361
571 1192
1630 1820
1466 2448
831 3076
439 3704
396 4332
142 2401

bevolkingsdichtheid
(# inwoners
per km2)
528
448
483
479
895
599
270
119
92
59

# huishoudens
(HH)
(x 1000) % HH
7
0%
34
1%
74
3%
242 10%
691 28%
621 26%
352 14%
186
8%
168
7%
60
2%

5745 19541

397

2434 100%

reële
waarde
(mio
% in
euro)
totaal
1,0
1%
5,0
3%
10,3
5%
29,8
15%
69,7
36%
49,1
25%
20,2
10%
6,7
3%
2,4
1%
0,1
0%

80
194

100%
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3.7.3.

IMPACT VAN DE GROOTTE/LENGTE VAN HET GEBIED

De impact van de lengte waarover verbeteringen worden aangebracht op de reële
betalingsbereidheid speelt op volgende wijzen:
(1) respondenten zijn bereid om meer te betalen voor grotere stukken (zie hoger);
(2) dit resulteert er ook in dat mensen tot op grotere afstand van een natuurgebied nog bereid zijn
ervoor te betalen;
(3) vooral voor lijnvormige natuurelementen betekent een verbetering over een langer stuk ook
ook dat er meer mensen op kortere afstand zullen wonen van dit element. Dit effect weegt relatief
sterker door in de afstandszones dichter bij het natuurelement.
* Concreet voor de Demerstreng van Werchter tot Aarschot (15 km) bedraagt de totale
betalingsbereidheid van huishoudens binnen een afstand van 5 km: 6,0 miljoen euro, terwijl dit
voor de de Demerstreng van Werchter tot Diest (35 km) 10 miljoen euro is (+66%). De totale
betalingsbereidheid van huishoudens binnen een afstand van 30 km: voor de eerste streng (15 km)
bedraagt 116 miljoen euro, terwijl dit voor de langere streng (35 km) 142 miljoen euro is (+23%).
De totale betalingsbereid voor de Demerstreng van Werchter tot Aarschot (15 km) bedraagt 194
miljoen euro, terwijl dit voor de de Demerstreng van Werchter tot Diest (35 km) 227 miljoen euro
is (+17%).
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BIJLAGE: WEERGAVE VAN DE GEBRUIKTE ENQUÊTE
In het kader van een Vlaamse studie rond het belang van waterlopen voor mensen, voeren wij een
bevraging uit bij huishoudens in Vlaanderen. Het doel is om het belang dat de Vlamingen aan water
in hun omgeving hechten beter in kaart te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragen zo
goed mogelijk in te vullen, ook als u geen of weinig belang hecht aan de rivier in uw omgeving want
ook deze mening moet meegenomen worden. De vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
Er is geen specifieke kennis voor nodig.

Het onderzoek is volledig onafhankelijk en de enquêtes worden enkel door VITO gebruikt in het
kader van wetenschappelijk onderzoek. De antwoorden die u geeft zullen strikt vertrouwelijk
behandeld worden.

Bij inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met

Inge Liekens
VITO
Inge.liekens@vito.be
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De volgende vragen peilen naar uw mening rond milieu:
1. Hoe belangrijk vindt u dat oplossingen worden gezocht voor milieuproblemen?
Schuifvenster van:
Indien de schuifbalken niet werken gelieve een getal in te geven waarbij
1=totaal onbelangrijk – 2= onbelangrijk – 3= vrij onbelangrijk – 4=niet belangrijk/niet
onbelangrijk 5= een beetje belangrijk - 6 belangrijk en 7 = Zeer belangrijk
2. Als je kijkt naar problemen gelinkt aan het milieu, welke is volgens u de meest belangrijke
in Vlaanderen (slechts 1 aanduiden)?
1. De waterkwaliteit
2. Klimaatwijzigingen en de gevolgen hiervan
3. Het verdwijnen van dier- en plantsoorten
4. De luchtkwaliteit
5. Het afvalbeleid
6. Geluidshinder
7. Geurhinder
8. Andere : ……….

3. Welk van de volgende stellingen beschrijft het beste uw mening over milieuproblemen?
1. De mens kan een oplossing vinden voor elk milieuprobleem, is het nu vervuiling of de
opwarming van de aarde, door technische vooruitgang. Economische groei helpt
daar bij.
2. Economische groei en gebruik van grondstoffen kan verdergaan op voorwaarde dat
een minimum niveau aan milieukwaliteit wordt gegarandeerd.
3. Economische groei moet zo geleid worden dat in de basisbehoeften (bijv. voldoende
voedsel, gezonde leefomgeving, educatie…) van de wereldbevolking wordt voorzien.
Een ommekeer in onze manier van leven is nodig..
4. De natuur heeft een grote waarde ongeacht haar nut voor de mens en heeft een
absoluut recht om onbeschadigd te blijven. Een totale ommekeer in onze levensstijl
is de enige manier.

De volgende vragen gaan over uw vrijetijdsbesteding:
4. Wat zijn voor u de 3 belangrijkste (wat u het meeste doet) vormen van vrijetijdsbesteding
buitenshuis ?
belangrijkste 2de belangrijkste 3de keuze
Waterrecreatie (zwemmen, vissen, varen, etc)
Uit eten gaan
Winkelen
Bezoek aan musea of bezienswaardige gebouwen
Naar film, theater, concert…
Bekijken natuur(gebied)
Sporten, wandelen, fietsen
Andere, namelijk .............
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5. Hoe dikwijls bent u in het afgelopen jaar buitenshuis gaan recreëren in groene ruimte
(park, bos, natuurgebied, zee, rivier etc...)
1 1 maal per jaar (1 x)
2 1 maal per 6 maanden

(2 x)

3 1 maal om de drie maanden (4x)
4 elke maand (12x)

9

6

elke week (50x)

7

twee maal per week (100x)

8

meer dan 2x per week (200x)

dagelijks (365 x)

5 elke 14 dagen (25x)

6. Hoe dikwijls hebt u het afgelopen jaar....
Nooit

Zelden
(1

tot

soms
4

x/jaar)

maal/jaar)

...gewandeld, gefietst of
gepick

nickt

langs

rivieren, meren, kanalen,
beken
vijvers

of

natuurlijke

(geen

privé-

vijvers)
...gezwommen

in

rivieren, meren, kanalen,
beken
vijvers

of

natuurlijke

(geen

privé-

vijvers)
...gehengeld in rivieren,
meren, kanalen, beken
of

natuurlijke

vijvers

(geen privé-vijvers)
... activiteiten beoefend
met een focus op natuur
inclusief
langs

vogelkijken
langs

rivieren,

meren, kanalen, beken
of

natuurlijke

vijvers
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(6-12

Regelmatig

Dikwijls

(twee

of

wekelijks:

week:

25x/jaar)

100x/jaar)

2x

(1

Meer dan 2x

per

per week tot

50-

dagelijks
(200x-365x)
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(geen privé-vijvers)
...

een

watersport

beoefend

zoals

Kajakken, kanoën, zeilen,
surfen

op

rivieren,

meren, kanalen, beken
of

natuurlijke

vijvers

(geen privé-vijvers)
... een gemotoriseerde
watersport

beoefend

zoals recreatievaart, jet
ski,

waterski,

modelboten op rivieren,
meren, kanalen, beken
of

natuurlijke

vijvers

(geen privé-vijvers)
... een andere activiteit
uitgeoefend gelinkt aan
rivieren, meren, kanalen,
beken

of

natuurlijke

vijvers

(geen

privé-

vijvers)

(bijv.

Hond

uitlaten,

schilderen,

gebuik veer...)

Kan u mij zeggen welke
andere activiteit?

İndien de schuifbalken niet werken gelieve dan telkens een getal in te vullen waarbij 1= nooit, 2=
Zelden (1 tot 4 maal/jaar), 3= soms (6-12 x/jaar), 4= Regelmatig (twee wekelijks: 25x/jaar), 5= Dikwijls (1 of 2x
per week: 50-100x/jaar), 6= Meer dan 2x per week tot dagelijks (200x-365x/jaar)
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In Vlaanderen worden volop inspanningen geleverd om een goede waterkwaliteit in onze waterlopen
te bereiken. Maar de Europese wetgeving vraagt meer dan een verbetering van de waterkwaliteit: zij
vraagt een goede ecologische toestand van onze oppervlakte waters.

7. Wat betekent voor u vooral een goede toestand van het oppervlaktewater? (duid er max. 3
aan)
1. Goede waterkwaliteit
2. Beschikbaarheid van water
3. De aanwezigheid van vissen en vogels
4. De rust
5. De natuurlijkheid van de oevers en een meer natuurlijke loop van de rivier
6. De mogelijkheid om activiteiten uit te oefenen langs, op of in het water
7. Andere….

(andere pagina) Een goede toestand wil zeggen dat onze waterlopen naast een goede waterkwaliteit
ook een zo natuurlijk mogelijke loop moeten hebben en een zo hoog mogelijke soortenrijkdom
moeten bezitten. Ondanks recente inspanningen scoren de Vlaamse waterlopen gemiddeld slecht tot
matig. Vlaanderen moet daarom nog heel wat inspanningen leveren om aan de normen te voldoen.
Maatregelen om tegemoet te komen aan deze wetgeving worden gecombineerd met de
maatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid tegen overstromingen in de
rivierbekkens (rivierbekken = het gehele gebied dat op een rivier afwatert) te garanderen.

We zullen in wat nu volgt uw mening vragen over een aantal scenario’s die men zou kunnen
uitvoeren langs het deel van de Grote Nete tussen Geel en Herenthout of langs de Demer tussen
Werchter en Diest om deze goede ecologische status te bekomen. In onderstaande kaarten ziet u
waar in Vlaanderen zich beide rivieren situeren.

De Vlaamse rivierbekkens (rivierbekken = het gehele gebied dat op een rivier afwatert):
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Het bekken van de Nete met daarin het deel van de Grote Nete in lichtblauw aangeduid. Het deel
waarover het in deze enquête gaat is omkaderd:

en het bekken van de Demer met daarin de Demer in lichtblauw aangeduid met het betreffende
deelgebied omkaderd.
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Eerst willen we weten hoe vertrouwd u bent met beide rivieren.

8. Kent u de omgeving langs de Demer tussen Werchter en Diest?
○Goed

○niet goed ○niet

(indien niet ga naar vraag 12)
9. Hoe vaak bezoekt u de Demer tussen Werchter en Diest?
1. Eens per week
2. Eens per maand
3. Eens per jaar
4. < 1 maal per jaar
5. Nooit
(als 5 geantwoord wordt ga naar 11, anders 10)
10. Kunt u aangeven welke activiteit u daar voornamelijk doet? [alleen belangrijkste activiteit
invullen]
1. Wandelen
2. Fietsen
3. Natuur bekijken
4. Vissen
5. Varen
6. Andere
11. Wat is volgens u de huidige toestand van de Demer tussen Werchter en Diest?
1. Zeer goed
2. Goed
3. Matig
4. Slecht
5. Zeer slecht
12. Kent u de omgeving van de Grote Nete tussen Geel en Herenthout?
○Goed ○niet goed ○niet
(indien niet, ga naar 16)
13. Hoe vaak bezoekt u de Grote Nete tussen Geel en Herenthout?
1. Eens per week
2. Eens per maand
3. Eens per jaar
4. < 1 maal per jaar
5. nooit
(als 5 geantwoord wordt ga naar 15, anders 14)
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14. Kunt u aangeven welke activiteit u daar voornamelijk doet? [alleen belangrijkste activiteit
invullen]
1. Wandelen
2. Fietsen
3. Natuur bekijken
4. Vissen
5. Varen
6. Andere
15. Wat is volgens u de huidige toestand van de Grote Nete tussen Geel en Herenthout?
1. Zeer goed
2. Goed
3. Matig
4. Slecht
5. Zeer slecht
16. Zijn er andere locaties in het Demer of Netebekken die u bezoekt om te recreëren in, op of
langs het water? [
1. Nee (ga naar keuze-experiment)
2. Ja
Zo ja, kunt u aangeven:
(a) welke gebieden dit zijn? [geef maximaal 3 gebieden aan]
(b) hoe vaak gaat u daar jaarlijks heen?
(c) wat doet u daar voornamelijk? [geef de belangrijkste activiteit aan]
A: Locatie
Bijv:voor
Demer:
Vierkensbroek,
Demerbroeken, deel tussen Hasselt en
Diest, deel tussen Tongeren en Hasselt,
…
Bijv. voor Nete: Nete ter hoogte
vanMol, Averbode, Bruggeneindse
Goren, Schaapswees…

B: Aantal
per jaar
1.
2.
3.
4.

bezoeken C: Activiteit(en)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eens per week
eens per maand
eens per jaar
< 1 keer per jaar

1.
2.
3.
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wandelen
fietsen
vissen
varen
natuur
andere
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Momenteel hebben de Demer en de Grote Nete gemiddeld gezien een matige waterkwaliteit met
een beperkte soortenrijkdom. De rivier is tussen twee dijken ingesloten, op een heel aantal plaatsen
is de loop ook rechtgetrokken en zijn de oude bochten afgesloten en vaak opgedroogd.
Om aan de wetgeving te voldoen moeten er nog heel wat maatregelen genomen worden, die leiden
tot een maximaal herstel van de natuurlijke loop van de waterloop, een betere waterkwaliteit en een
hogere soortenrijkdom. Ook de veiligheid tegen overstromingen moet gegarandeerd blijven of
verbeteren.
In wat volgt schetsen we verschillende mogelijke toekomstscenario’s die kunnen variëren in de mate
dat de rivier zijn natuurlijke loop terugkrijgt, de waterkwaliteit en de soortenrijkdom.
In de scenario’s wordt ook het deel van de rivier aangegeven waar de wijzigingen zullen plaatsvinden.
We geven eerst wat uitleg bij de verschillende zaken die kunnen voorkomen in de verschillende
scenario’s.
1. De mate waarin de natuurlijke loop van de rivier terug hersteld wordt. De ingrepen vinden
plaats waar mogelijk dus bijv. niet aan woonkernen.
a. Huidig scenario: De rivier is tussen twee dijken ingesloten, op een heel aantal plaatsen
is de loop ook rechtgetrokken en zijn de oude bochten afgesloten.

b. De rivier en het omliggende landschap behouden hun huidige uitzicht maar de oevers
krijgen een natuurlijker uitzicht door voor herstel enkel levende of biologisch
afbreekbare materialen te gebruiken. Oude bochten worden waar mogelijk terug
aangesloten.
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c. De rivier behoudt zijn huidige loop. De dijken worden wel verlaagd zodat indien nodig
water in de vallei kan stromen. Meer landinwaarts worden winterdijken gebouwd. De
bochten blijven afgesloten van de rivier. Het landschap binnen de winterdijken wordt
natter.

d.

Aan beide zijden van de rivier worden de dijken weggehaald. De bochten worden weer
aangesloten. Zo krijgt de rivier zijn natuurlijke loop terug. Meer landinwaarts worden
winterdijken aangelegd. Binnen de dijken ontstaat een nat natuurlandschap met
poelen. Dit zorgt voor herstel van leefgebied voor oevergebonden planten en dieren en
soorten verbonden aan moeras en poel.

2. De mate waarin de waterkwaliteit verbetert
a. Matig

b. Goed
c. Zeer goed
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3. De mate waarin de soortenrijkdom toeneemt
a. enkel veel voorkomende vissoorten zoals karper, baars en blankvoorn. Weinig vogel soorten en
waterplanten

b. Een 15-tal courante soorten zoals stekelbaars, paling,blankvoorn, baars, brasem zijn terug te
vinden in de rivier. Maar geen soorten die erg gevoelig zijn aan vervuiling. Beperkt aantal
soorten vogels. Enkele planten groeien in en nabij het water.

c.

De rivier kent een overvloed aan vis-, vogel- en plantensoorten, waaronder ook bedreigde
soorten zoals kleine en grote modderkruiper, ijsvogel, karekiet... De poelen bieden
mogelijkheden voor amfibieën.
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4. De omvang van de waterloop waar de verbeteringen plaatsvinden
a. Demer:
i. Werchter-Aarschot (ongeveer 15km waterloop)

;
ii. Aarschot-Diest (ongeveer 20 km waterloop),

iii. Werchter-Diest (ongeveer 35 km waterloop)

b. Grote Nete:
i. Herenthout-Westerlo (ongeveer 20 km waterloop)

,
ii. Westerlo-Geel (ongeveer 15 km waterloop)
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iii. Herenthout-Geel (ongeveer 35 km waterloop),

U krijgt nu enkele malen een kaart zoals in de tekening hieronder waarin verschillende mogelijke
toekomstscenario’s voor Grote Nete en Demer worden getoond, die kunnen variëren in zaken die we
net hebben uitgelegd. Soms verandert er weinig, soms veel. Het uitvoeren van deze scenario’s kost
geld.
Om de situatie zoals weergegeven te behalen zou een stijging van de jaarlijkse watertaksen worden
doorgevoerd die alle huishoudens in Vlaanderen zouden moeten betalen. Dit bedrag wordt alleen
besteed aan het bereiken van de door u gekozen situatie in het gekozen gebied (Nete of Demer) en
kan variëren van €10 tot €200 per jaar. We willen u vragen om aan te geven of u ervoor zou kiezen
om samen met de andere huishoudens jaarlijks het extra bedrag te betalen om de beschreven
verbeteringen te behalen.
Stelt u zich dus voor dat deze situaties zich zouden voordoen. De vraag aan u is om telkens aan te
geven welke van de drie kolommen uw grootste voorkeur heeft. U moet dus een afweging maken
tussen 2 alternatieven met een hogere taks met de verbeteringen op de locatie of de huidige
situatie (zonder hogere taks). U mag slechts één alternatief kiezen. Enkel in dat gebied zullen er
veranderingen plaatsvinden, het geld wordt niet gebruikt in andere gebieden/bekkens. U kunt ook
aangeven dat u geen van de twee toekomstscenario’s kiest, dat is goed mogelijk. U hoeft dan niet
extra te betalen, maar de toestand verbetert dan ook niet. Denk eraan dat elke euro die u uitgeeft
aan een verbetering van de toestand in één van de twee waterlopen, u uiteraard niet meer kan
uitgeven aan andere waterlopen of andere aankopen.

U krijgt eerst een voorbeeld te zien.

48

Bijlage: Weergave van de gebruikte enquête
Grote Nete

Demer

Geen van beiden
De toestand blijft zoals beschreven in het
scenario.

Maatregel

Waterkwaliteit
goede kwaliteit

zeer goede kwaliteit

Soortenrijkdom

hoog, met bedreigde soorten

gemiddeld, geen bedreigde soorten

Omvang/locatie

Herenthout-Geel (ongeveer 35 km
waterloop)

Aarschot-Diest (ongeveer 20 km
waterloop)

matige kwaliteit

laag

Er vinden nergens verbeteringen plaats.

Extra watertaks per huishouden per
jaar

10€ per jaar

125€ per jaar
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17. Aan welke situatie geeft u de voorkeur?
Scenario A:. In de Grote Nete tussen Herenthout en Geel worden waar mogelijk de dijken verlaagd.
Meer landinwaarts worden winterdijken gebouwd. De bochten blijven afgesloten van
de rivier. Het landschap binnen de winterdijken wordt natter. De waterkwaliteit
verbetert van matig naar goed en de soortenrijkdom neemt heel sterk toe, ook met
bedreigde soorten. Uw huishouden betaalt een jaarlijkse extra watertaks van 10 €.
Scenario B: Tussen Diest en Aarschot krijgt de Demer waar mogelijk zijn natuurlijke loop terug.
Bochten worden aangesloten en er ontstaat een nat natuurlandschap. De
waterkwaliteit verbetert van matig naar zeer goed en de soortenrijkdom neemt matig
toe, geen bedreigde soorten. Uw huishouden betaalt een jaarlijkse extra watertaks
van 125€.
Scenario C: Noch in de Demer, noch in de Grote Nete wijzigt er iets aan de toestand. Er hoeft geen
extra watertaks betaald te worden.
Vooraleer op de vraag te antwoorden, denk eraan dat elke euro die u uitgeeft aan een verbetering
van de toestand in dit gebied, u uiteraard niet meer kan uitgeven aan andere gebieden of aan
andere aankopen.
1. A
2. B
3. C

U krijgt nu achtereenvolgens 6 van dergelijke kaarten te zien. Soms variëren ze sterk, soms niet.
We vragen u nu om telkens een keuze te maken tussen de kolommen. Elke kaart start telkens
terug van de huidige situatie: geen veranderingen en geen verhoging van de watertaks.
[kaart 1]
18. Aan welke kolom geeft u de voorkeur?
1. A (ga naar volgende kaart)
2. B (ga naar volgende kaart)
3. C (geef de vraag 19)

19. Indien u kiest voor geen van beide alternatieven, waarom is dat (max. 2)?
1. Ik vind de bedragen te hoog in verhouding met de verbeteringen
2. Ik vind de voorgestelde verbetering niet groot genoeg en wil enkel betalen voor grotere
verbeteringen.
3. Ik bezoek de gebieden nooit en ga die ook niet bezoeken.
4. Ik vind de huidige toestand van de Grote Nete en de Demer voldoende
5. Ik wil enkel betalen als het om verbeteringen gaat in het bekken waarin ik woon.
6. Ik wil wel extra betalen, maar mijn inkomen laat dat niet toe
7. We betalen al belastingen genoeg
8. Ik besteed mijn geld liever aan andere dingen
9. Anders, namelijk…………………….
Kaart 2 tot 6 idem
***********************************************************************
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20. Hoe weegt u telkens de alternatieven af en maakt u uw keuze?
1. Ik let op de maatregel
1 altijd
2 vaak
2. Ik let op waterkwaliteit
1 altijd
2 vaak
3. Ik let op soortenrijkdom
1 altijd
2 vaak
4. Ik let op omvang
1 altijd
2 vaak
5. Ik let op locatie
1 altijd
2 vaak
6. Ik let op de prijs
1 altijd
2 vaak

3 zelden
3 zelden
3 zelden
3 zelden
3 zelden
3 zelden

4 nooit
4 nooit
4 nooit
4 nooit
4 nooit
4 nooit

21. . Als een extra watertaks wordt geheven om verbeteringen in de toestand van onze
waterlopen te realiseren, zou u dan willen dat de taks die u betaalde
1. Enkel zou gebruikt worden om projecten te realiseren in uw eigen bekken
2. Zou gebruikt worden om projecten te realiseren in gans Vlaanderen
3. Zou gebruikt worden om projecten te realiseren in gans België
4. Ik wil helemaal niet extra betalen
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E. DEMOGRAPHISCHE/SOCIO-ECONOMISCHE KARAKTERISTIEKEN
We willen u nu graag een aantal vragen stellen over uzelf. Deze informatie is niet verplicht in te
vullen maar wel noodzakelijk voor de verdere analyse van de resultaten. We garanderen u dat al
uw antwoorden vertrouwelijk worden behandeld, niet ter beschikking worden gesteld aan
derden en niet voor andere doeleinden dan voor dit onderzoek worden gebruikt.
22. Bent u een man of een vrouw?
1. man
2. vrouw
23. Wat is uw geboortejaar?
……
24. Wat is uw nationaliteit?
25.
1.
2.
3.

Wat is uw adres?
Postcode: ….. …
Woonplaats:
……………….
Straat:

26. Hoe lang woont u al op uw huidig adres?
27. Waar bent u opgegroeid? Geef de postcode
28. Hoeveel personen telt uw gezin (onder hetzelfde dak wonend, u zelf meegerekend)?
29. Alles bij elkaar genomen, op een schaal van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (helemaal
tevreden) hoe tevreden bent u tegenwoordig met uw leven
Indien de schuifbalk niet werkt, gelieve een getal van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10
(helemaal tevreden) in te vullen.
30. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
1. Basisonderwijs (lagere school)
2. Middelbaar onderwijs (alle types)
3. Hoger onderwijs van het Korte type (professionele bachelor)
4. Hoger onderwijs van het Lange type of universitair onderwijs kandidatuur(
academische bachelor)
5. Hoger onderwijs van het lange type of universitair onderwijs (academische master)
6. Post-universitair onderwijs (ManaMa, doctoraat, …)
7. Anders, namelijk…………….
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31. Wat is uw huidige werksituatie?
0= leerling/student
1= Werkloos/werkzoekende
2=landbouwer
3=zelfstandige
4=vrij beroep
5= werkzaam als bediende/arbeider
6=pensioen/brugpensioen/ziekteverlof
7=huisvrouw/man
8= ambtenaar
9= Ander namelijk......
32. In welke categorie valt het maandelijks netto gezinsinkomen (na belastingen)? (het inkomen
van alle inwonende gezinsleden te samen). Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld
maar is wel essentieel in de analyse van de resultaten.
1 = minder dan €500 per maand

7 = €2000-2500 per maand

2 = €500-750 per maand

8 = €2500-3000 per maand

3 = €750-1000 per maand

9 = €3000-3500 per maand

4 = €1000-1250 per maand

10 = €○3500-4000 per maand

5 = €1250-1500 per maand

11.= €4000-4500 per maand

6 = €1500-2000 per maand

12. Meer dan €4500 per maand

33. Bent u of iemand in uw huishouden lid of donateur van een natuur- of milieubeschermingsorganisatie?
1. ja
2. neen
34. Bent u of iemand in uw huishouden werkzaam in de milieusector (milieuonderzoek,
milieubeleid, milieutechnologie)?
1. ja
2. neen
35. Bent u of iemand in uw huishouden werkzaam in de watersector (drinkwatermaatschappij,
Aquafin...)?
1. ja
2. neen
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DEEL F: CONTROLE VRAGEN
1.

Hoe duidelijk vond u de vragen in de enquête?
1. helemaal niet duidelijk
2. niet duidelijk
3. niet duidelijk, niet onduidelijk
4. duidelijk
5. zeer duidelijk

2.

Hoe duidelijk vond u de beschrijvingen/beelden (keuzekaarten)?
1. helemaal niet duidelijk
2. niet duidelijk
3. niet duidelijk, niet onduidelijk
4. duidelijk
5. zeer duidelijk

3.

Hoe moeilijk vond u het om te kiezen tussen de verschillende kolommen?
1. heel moeilijk
2. moeilijk
3. niet moeilijk, niet makkelijk
4. makkelijk
5. heel makkelijk

4.

Denkt u dat de beschreven verbeteringen zich in de toekomst ook zullen voordoen?
1. zeker wel
2. waarschijnlijk wel
3. niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk
4. waarschijnlijk niet
5. zeker niet

De enquête is in de praktijk afgenomen via PC!
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