[Final concept of written article – Dutch version]

Gebiedsfonds voor recreatienatuur
De ontwikkeling van een gebiedsfonds lijkt een kans te zijn om middelen vrij te maken voor de
financiering van het beheer van recreatienatuur in West Zeeuws-Vlaanderen. Die aanbeveling doet
Jan Joris Midavaine in zijn scriptie voor de opleiding Regionale Ontwikkeling en Innovatie van
Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Wageningen.
Voor 2018 zal er in West Zeeuws-Vlaanderen driehonderd hectare recreatienatuur worden
gerealiseerd, openbaar toegankelijke nieuwe natuur met recreatieve voorzieningen. Recreatienatuur
wordt aangelegd in opdracht van de provincie en gefinancierd vanuit het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG). Bovenop de inrichting van natuur worden ook extra voorzieningen aangelegd
zoals touwbruggen, trekvlotten of kabelbanen die gefinancierd worden middels een
vereveningsregeling voor recreatieondernemers met uitbreidingsplannen
De beheerder van de in te richten gebieden heeft vaak slechts beperkt belang bij het goed (blijven)
functioneren van de recreatieve voorzieningen en krijgt daarvoor bovendien geen vergoeding. De
toerist en daarmee de gemeente heeft een groter belang, echter heeft geen van de betrokken partijen
een budget beschikbaar voor het beheer van de extra inrichting.
Diverse bronnen
Hierin kan een gebiedfonds uitkomst bieden. Een fonds maakt mogelijk publiek- en privaatgeld te
bundelen in te zetten op die plekken waar normaal gesproken niet gezamenlijk geïnvesteerd kan
worden. Recreatienatuur zou bijvoorbeeld beheerd kunnen worden met de opbrengst uit de verkoop
van (delen van) de gebieden in de vorm van grondcertificaten. Certificaten die renderen door de
waardestijging van grond. Ook de koppeling tussen inkomsten uit toeristenbelasting en uitgaven voor
beheer biedt een kans. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het beheer te laten uitvoeren door
vrijwilligers. De partijen in de gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal zullen gezamenlijk moeten
beslissen welke oplossing of eventueel een combinatie van diverse oplossingen past bij het probleem.
Midavaine vindt het opvallend te moeten constateren dat men vaak onbekend is met de enorme
geldstromen die de aanwezigheid van natuur en landschap genereert. Door deze indirecte inkomsten
te verbinden met de kosten, worden natuur en landschap economisch rendabel wat winst oplevert
voor alle betrokken partijen. Daarvoor zijn echter wel nieuwe verbindingen nodig en een integratie
van natuur en landschap met economische activiteiten.

[Final concept of written article – English version]

Landscape fund for ‘recreatienatuur’
The development of a landscape fund seems to be an opportunity to allocate money for the
financing of the maintenance of recreatienatuur in West Zeeuws-Vlaanderen. This is one of the
recommendations of a thesis report by Jan Joris Midavaine for the course Regional Development
and Innovation at Van Hall Larenstein, location Wageningen.
Before the end of 2018 there will be realized 300 hectares of recreatienatuur (public accessible new
nature with recreational facilities) in West Zeeuws-Vlaanderen. Recreatienatuur is being developed
and financed with Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) by the province of Zeeland. Besides the
development of nature, also additional facilities are being realized, like: cable bridges, bird watching
observation posts and playgrounds. These additional facilities are financed through special
agreements with entrepreneurs who have plans to expand their camping or bungalow park.
For the managing organization of the areas recreatienatuur the maintenance of the recreational
facilities does often have just little significance, besides the organization is only paid to maintain
‘nature’ and does not get paid to take extra effort to maintain ‘recreation’. For tourists and therefore
the local municipality recreatienatuur is valued higher. Nevertheless none of the involved actors are
willing to invest in the maintenance of the facilities.
Divers financial sources
A landscape fund can offer opportunities to solve this problem. A fund allows it to bundle public and
private means and invest it at those places where shared investment is generally spoken impossible.
The source of income of the fund could be the selling of marketable certificates which represent parts
of the real estate of these areas. Also linking incomes from municipal tourist taxes together with the
expenses of the maintenance offer chances. Further maintenance by volunteers is an opportunity. It is
up to the different actors in the ‘gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal’ to decide which solution or
combination of solutions is the most beneficial for the region.
In addition Midavaine points out it is at least remarkable lots of people and organizations are unaware
of the enormous money flows the presence of nature and landscape generates. By linking indirect
incomes together with the costs of maintenance, nature and landscape will become economical
valuable, which will lead to profits for all involved actors. To realize this link it is necessary to
establish new connections and to integrate nature and landscape with economical activities.

To the assessor of this article:
The article is published in the magazine ‘Tijdingen’ with the title: ‘Gebiedsfonds voor recreatienatuur’
on page 3. and can be found following the next link:
http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE1/0004/000439_1.pdf
Hans Glas, thesis supervisor, also has a hard-copy version. For publications in this magazine there are
some guidelines which I included as attachment to this article. The editors of the magazine are free to
adjust the articles to their own wishes. This is way the Dutch version of the ‘final concept of written
article’ slightly differs from the published article.

