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M

Inleiding
In. 1972 werd door de directie van de toenmalige Cultuurtechnische
Dienst de Werkgroep Herziening Evaluatie Landlnrichtingsplannen (HELP)
ingesteld. De rapportage van deze werkgroep en de rapportage van de
later ingestelde subcommissie Invoering Evaluatiesysteem werd aangeboden aan de Centrale Cultuurtechnische Commissie. De Centrale Cultuurtechnische Commissie stelde daarop het "Advies omtrent de invoering van
de evaluatie van landinrichtingsprojecten" vast, hetwelk aan de
Minister van Landbouw en Visserij werd aangeboden. De Minister stemde
in 1982 in met de invoering van de evaluatiemethodiek zoals in het
advies omschreven en bracht het ter kennis van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
De HELP-methode zoals die na deze procedure uiteindelijk in toepassing
werd gebracht werd neergelegd in een tweedelige publicatie, namelijk
"De HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten Beschrijving en Verantwoording resp. Toelichting en Uitwerking".
Deze vastlegging betreft de HELP-methode zoals die op dat moment werd
toegepast resp. voorgeschreven. Uitdrukkelijk werd gesteld dat het een
methode in ontwikkeling betreft die waar nodig aangepast of uitgebreid
zal worden.
De HELP-methode voorziet voor de evaluatie van de openluchtrecreatie in
een tweetal benaderingen, en wel êén voor kleine op de locale bevolking
gerichte voorzieningen zoals die in de meeste landinrichtingsprojecten
voorkomen, èn een voor omvangrijke voorzieningen, die vooral gericht
zijn op nieuw aan te trekken recreanten uit bevolkingscentra buiten het
project zelf gelegen.
Voor de laatste categorie is een evaluatiemethode ontwikkeld die in
grote lijnen gebaseerd is op het rapport "Planning van openluchtrecreatievoorzieningen bij voorbereiding van landinrichtingsprojecten" van
ir. H.A. van Alderwegen (1982).
Begin januari 1984 is op initiatief van de landinrichtingsdienst en de
directie Openluchtrecreatie van het ministerie van Landbouw en Visserij
een "Werkgroep Evaluatie Openluchtrecreatie" opgericht welke een nadere
uitwerking zou moeten geven van de in het kader van de HELP bestaande
evaluatie van openluchtrecreatievoorzieningen. Het toenemend belang van
het landinrichtingsinstrument voor het openluchtrecreatiegebied, onder
meer binnen de Randstadgroenstructuur, maakt een verdere ontwikkeling
van de evaluatiemethodiek noodzakelijk. Met name is er behoefte om ook
de kwaliteit van openluchtrecreatievoorzieningen in de evaluatie op te
nemen.
Teneinde een concrete invulling van de werkzaamheden mogelijk te maken
is een proefgebied gekozen: deelgebied Abtswoude in het Reconstructiegebied Midden-Delfland. Voor de samenstelling van de werkgroep wordt
verwezen naar bijlage 1.
Deze nota vormt de neerslag van de bevindingen van bovengenoemde werkgroep.
Naast een aantal waardevolle aanvullingen wordt ook een aantal leemtes
aangegeven. Deze zullen gaandeweg ingevuld moeten worden. De nota moet
dan ook worden bezien als een momentopname in het proces van voortdurende inhoudelijke ontwikkeling van de evaluatie.
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Plaats van de OR-evaluatie in de HELP
2.1. De HELP-evaluatie
De toenemende behartiging van. een meervoudige doelstelling in de landinrichting en de groeiende belangstelling voor de niet-economische gevolgen van landinrichtingsprojecten leidden er toe dat eind zeventiger
jaren een evaluatiemethode is ontwikkeld, het Herzien Evaluatiesysteem
Landinrichtingsplannen (veelal HELP-methode genoemd) met het doel meerdere belangen bij landinrichtingsprojecten tegen elkaar te kunnen afwegen. Sinds de introductie van de HELP in 1982 is de methode in de meeste in voorbereiding zijnde landinrichtingsprojecten toegepast en met de
invoering van de Landinrichtingswet in 1985 is de methode wettelijk
verankerd.
De methode behandelt in zijn huidige vorm economische effecten, effecten op natuur en landschap en sociale effecten.
Het opnemen van de milieuhygiënische effecten, op water, bodem en lucht
is in voorbereiding. De effecten van een landinrichtinsproject op de
mogelijkheden voor de openluchtrecreatie zijn een onderdeel van de sociale effecten. Het is van belang te beseffen dat het hier gaat om het
voorspellen van effecten: de HELP-methode is een evaluatie in de planfase, een "evaluatie vooraf".
De HELP-methode methode omvat vele effecten van uiteenlopende aard. De
effecten worden uitgedrukt in eigen eenheden. Er wordt niet getracht
aan deze effecten bepaalde wegingsfactoren toe te kennen ten einde ze
op één noemer te brengen. Deze afweging wordt beschouwd als een taak
van het beleid.
De evaluatie heeft een tweeledige functie. De evaluatie fungeert als
hulpmiddel bij de planvoorbereiding en -vorming: het evaluerend ontwerpen. In de schetsontwerpfase onderzoeken de leden van de landinrichtingscommissie en de hen begeleidende deskundigen welke reële inrichtingsmogelijkheden er zijn binnen de geldende planologische uitgangspunten. De evaluatie moet dan leiden tot de keuze van de meest relevante alternatieven voor de verdere planvoorbereiding (de interne functie). Later, bij het voorontwerp en het stemmingsrapport dient de in
het evaluatierapport verstrekte informatie ook als middel tot het geven
van verantwoording over het project en het bieden van de mogelijkheid
het toetsen (de externe functie).
Bijlage B geeft een schematisch overzicht van de HELP in de landinrichting. Voor een uitvoerige behandeling wordt verwezen naar de publikatie
"De HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten" welke
in twee delen is verschenen: " Beschrijving en verantwoording" (1983)
en "Toelichting en uitwerking" (1984).
2.2. Wat wordt er geëvalueerd.
Het gaat in deze nota om de effecten van een landinrichtingsproject j3£
de recreatie. In principe gaat het hierbij om alle objecten In het plan
die van invloed zijn op de recreatieve mogelijkheden. Naast de specifieke voorzieningen ten behoeve van de recreatie kunnen ook veranderingen in het betreffende gebied voor andere doeleinden, zoals veranderingen in het landschap en het opheffen of verharden van wegen van invloed
zijn op de recreatieve mogelijkheden. Bij het bepalen van de effecten
van een landinrichtingsproject voor de openluchtrecreatie moet dus
steeds aandacht worden besteed aan het geheel van maatregelen in het
landinrichtingsproject.
Specifieke recreatieve voorzieningen hebben naast effecten op de recreatie ook andere effecten, zoals economische effecten en effecten op
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natuur en landschap. Deze andere effecten zijn in deze nota geen onder»
werp van studie. Methoden tot bepaling daarvan kunnen elders in de
HELP-evaluatie worden ingebracht.
2.3. Door wie en voor wie wordt er geëvalueerd
De evaluatie wordt opgesteld door de Landinrichtingsdienst. De onder»
zoeksingenieur is provinciaal coördinator van de evaluatie. De consulent Openluchtrecreatie is voor wat betreft het aspect openluchtrecreatie hierbij betrokken en zal In de praktijk de benodigde gegevens voor
de evaluatie aanleveren.
Bij de vraag voor wie de evaluatie wordt opgesteld kunnen twee groepen
worden onderscheiden, samenhangend met de twee in par. 2.1 genoemde
functies van de evaluatie. Degenen die betrokken zijn bij de planvorming zijn de leden van de landinrichtingscommissie en de hen begeleidende deskundigen. De groep waarop de externe functie zich richt kan
zeer verscheiden zijn: belanghebbenden In de streek, het provinciaal
bestuur, de Centrale Landinrichtingscommissie, de directie Openluchtrecreatie, particuliere organisaties, politici en anderen. De deskundigheid bij de potentiële lezers en gebruikers van. het evaluatierapport
kan dus variëren van specialist tot leek. Nochtans moeten alle betrokkenen kunnen uitmaken in hoeverre zij de effecten op de openluchtrecreatie mee laten wegen bij hun beoordeling van het hele project. De
presentatie van het evaluatierapport zal hierop moeten zijn afgestemd.
3. De huidige evaluatiemethode voor de openluchtrecreatie en de wens tot
verdere uitbouw van deze methode
3.1. De huidige evaluatiemethode
Bij de bepaling van de effecten voor de openluchtrecreatie wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en uitgebreide recreatieve voorzieningen.
Voor kleine, op de behoeften van de lokale bevolking gerichte voorzieningen worden ter ondersteuning van de beleidsbeslissing op dit punt
twee criteria berekend:
- de capaciteit van de zonder landinrichting reeds aanwezige voorzieningen in het licht van de behoefte aan recreatie;
- de kosten per bezoek.
Voor wat grotere en niet uitsluitend op lokale behoeften gerichte voorzieningen worden uitvoeriger gegevens verzameld. De evaluatie geschiedt
volgens een methode die bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding Is ontwikkeld. Voor de toepassing van deze methode moet
eerst de capaciteit van de recreatieve voorzieningen en mogelijkheden
worden bepaald, evenals de omvang van het te verwachten bezoek en de
kosten, van de voorzieningen in totaal en per recreatieplaats. De volgende drie criteria worden gehanteerd:
- de verhouding tussen het totale aantal bezoekers en de totale capaciteit van de recreatiemogelijkheden in het gebied uit uitvoering van
het project en bij de autonome ontwikkeling;
- de kosten, van de recreatieve voorzieningen per extra bezoeker in het
gebied als gevolg van de uitvoering van het project;
- de kosten per bezoeker gerekend over het totaal aantal bezoekers.
Voor een uitvoerige beschrijving van de methode wordt verwezen naar het
ICW-rapport Nieuwe Serie 4; "Planning van openluchtrecreatievoorzieningen bij voorbereiding van landinrichtingsprojecten" door ir. H.A. van
Alderwegen (1982).

tgihr012

- 6 -

3.2.De wens tot verdere uitbouw van deze methode.
Bij de bespreking (voorjaar'83) van de HELP-methode voor de openluchtrecreatie heeft de staf van de directie Openluchtrecreatie haar waardering geuit voor de heldere opzet van de methode.
Op twee belangrijke punten wordt echter een aanvulling gewenst;
1. De mogelijkheden van procesplanning moeten worden onderzocht omdat
deze vorm van planning voor de openluchtrecreatie van groot belang
wordt geacht, ook in het licht van het lange tijdsbestek van planning en uitvoering van een landinrichtingsproject. Het betreft hier
niet zozeer de evaluatiemethode alsook de toepassing ervan, met name
de inpassing in de projectvoorbereiding.
2. De wens wordt geuit ook kwaliteitsaspecten expliciet in de evaluatie
te betrekken omdat deze een wezenlijk onderdeel vormen in het openluchtrecreatie-beleld. Elementen als 'belevingswaarde' en 'kwaliteit' moeten zo mogelijk worden vertaald in hanteerbare begrippen.
Zoals in de inleiding reeds aangegeven is hiertoe in januari '84 de
werkgroep OR»evaluatie opgericht (zie bijlage A ) .
De keuze tot een proefevaluatie in Midden-Delfland, deelgebied
Abtswoude werd ingegeven door de volgende overwegingen:
- de ligging van dit gebied in de Randstad binnen de stedelijke invloedssfeer. Hier doen zich blijkens de behoefteraming voor openluchtrecreatie de grootste tekorten voor en dit gebied vormt daarom
een prioriteitsgebied in het openluchtrecreatiebeleid;
» het relatief grote aandeel van de openluchtrecreatieve voorzieningen
in dit landinrichtingsproject;
» de planfase en de daarmee verwante HELP-evaluatie is voor dit gebied
momenteel actueel.
Ter oriëntatie zijn in bijlage G-l en G-2 een tweetal overzichtskaarten
opgenomen.
In deze nota zal de ontwikkelde methodiek aan de hand van dit proefgebied worden toegelicht.
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4.

Procesplanning
4.1. Inleiding
Volledige eindtoestandsplanning, waarbij precies wordt aangegeven wat
de wenselijke eindsituatie over een bepaald aantal jaren zal zijn, ontmoet steeds meer kritiek. Het nadeel van deze vorm van planningsopvatting is dat het doorgaans niet mogelijk is in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die zich tijdens de verwezenlijking van de plannen
voordoen. Aan de fasering van de uitvoering van plannen wordt weinig
aandacht besteed. Deze vorm van planning ontmoet vooral bij de planning
op lange termijn bezwaren omdat in. de huidige maatschappij met zijn hoge dynamiek de veranderingen zich zo snel voltrekken dat het verwezenlijken van een toestand zoals op een schets verbeeld dikwijls een. achterhaald resultaat oplevert. Een planningsaanpak waarbij meer rekening
wordt gehouden met deze dynamiek wordt procesplanning genoemd.
Belangrijkste kenmerk hiervan is de mogelijkheid tot bijsturing van het
plan wanneer bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het gevaar bestaat dat onder het mom van procesplanning een
opportunistische koers gevolgd wordt, d.w.z. de plandoelen worden aangepast aan hetgeen onder de heersende omstandigheden haalbaar is. Dit
kan worden voorkomen door de bijsturingen regelmatig aan lange-termijn
doelen te toetsen. Tussen volledige eindtoestandsplanning en volledige
procesplanning liggen uiteraard vele combinatiemogelijkheden.
In de openluchtrecreatieplanning wordt gestreefd naar het gaandeweg Invoeren van. meer elementen uit de procesplanning. Het begrip evaluatie
is in de procesplanning essentieel aangezien met deze terugkoppeling de
gesignaleerde veranderingen in de plannen kunnen worden opgenomen.
Naast het evaluerend ontwerpen in de planfase en de evaluatie van plan»
alternatieven betreft dit ook het evalueren tijdens de uitvoering van
de plannen.
4.2. Definiëring
Onder procesplanning wordt in. dit kader verstaan: de staps/fasegewijze
invulling en uitvoering van de diverse voor de openluchtrecreatie te
treffen voorzieningen waarbij de mogelijkheid is opengehouden om naar
het gewenste eindresultaat de inrichting bij te sturen.
4.3. Toelichting aan de hand van Abtswoude
In Midden-Delfland is het begrip procesplanning voor de realisering van
openluchtrecreatievoorzieningen niet onbekend. De reden om het begrip
procesplanning voor de openluchtrecreatie in te voeren is het besef
geweest dat het niet mogelijk en gewenst is in het Reconstructieprogramma anno 1984 de recreatieve wensen in het jaar 2000 tot op de
komma nauwkeurig te voorspellen en wettelijk vast te leggen.
In het Reconstructieprogramma wordt een onderscheid gemaakt in recreatieve hoofdstructuur (Ie fase) en de aanvullende voorzieningen (2e
fase). Deze procesplanning zal verder worden ingevuld en begeleid door
middel van een. onderzoeksprogramma waarmee tijdens de uitvoerings»
periode van de reconstructie gegevens worden verzameld over (de
veranderingen in) het recreatief gebruik in het plangebied. De huidige
HELP kan worden beschouwd als een momentopname in het proces, namelijk
het moment v66r de vaststelling van de deelplannen welke in hoofdlijnen
richtinggevend zijn (zie bijlage C voor een schematisch overzicht van
de procesplanning in Midden-Delfland).
Het voordeel van de procesplanning is dat kan worden gereageerd op
uitgesproken maatschappelijke veranderingen tijdens de planvoorbereiding en -uitvoering zonder wettelijke procedures open te breken. Door
duidelijke besluitvormingsmomenten, in te bouwen kan een mogelijk nadeel
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- het vooruitschuiven van onzekerheden - worden voorkomen.
In de meeste gevallen zal in de loop van de procesplanning de keuzevrijheid steeds verder worden ingeperkt en het niveau van keuzebepaling
steeds concreter worden. De mogelijkheid blijft echter open de plannen
aan te passen indien de beleidsdoelstellingen c.q. het recreatiegedrag
zich in de loop der tijd ingrijpend wijzigen.
De procesplanning bij de recreatieve inrichting kan op gespannen voet
komen te staan met de eindtoestandsplanning in de sector landbouw. Deze
eindtoestandsplanning (op zich begrijpelijk gemotiveerd met de gewenste
rechtszekerheid en rechtsbescherming van de agrarische bevolking) kan
namelijk de ruimte voor een meer flexibele aanpak van de planning van
recreatieve voorzieningen blokkeren, In Midden-Delfland wordt geprobeerd dit te voorkomen door omwille van de planologische zekerheid en
financiële duidelijkheid van de recreatieve inrichting na het Reconstructieprogramma eerst een detailplan uit te werken. Op basis van dit
detailplan wordt teruggewerkt naar een recreatieve hoofdstructuur welke
in het integrale deelplan wordt opgenomen,
4.4, Conclusie en aanbevelingen
In Midden-Delfland lijkt de ingevoerde procesplanning voor de ten behoeve van de openluchtrecreatie in te richten zones op de aangegeven
manier te kunnen functioneren. Aangezien de openluchtrecreatie bij
uitstek een terrein is waarbij tijdgebonden aspecten mede beleidsbepalend zijn (denk aan veranderingen in het recreatiegedrag) verdient het
aanbeveling de procesplanning als vorm van. evaluerend ontwerpen en uitvoeren in de recreatieplanning verder te ontwikkelen en toe te passen.
Teneinde hiermee ervaring op te doen zou de procesplanning voor recreatievoorzieningen ook in andere landinrichtingsprojecten moeten worden
toegepast.
Er is reeds gewezen op de spanning die zich kan voordoen tussen de
eindtoestandsplanning in de landinrichting en de hier beoogde procesplanning voor de openluchtrecreatie.
Onderzocht moet worden of en hoe deze verschillende benaderingen binnen
êên integrale planstructuur (i.c, landinrichting) verenigd kunnen worden.

8
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5.

Kwaliteitsaspecten
5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de geuite wens (zie
H3) in de HELP*evaluatie voor de openluchtrecreatie ook expliciet
kwaliteitsaspecten op te nemen. De wens om "kwaliteit" op te nemen in
evaluaties blijkt een algemene tendens die zich in vele maatschappelijk
ke sectoren voordoet en kan worden gezien als een reactie op de al te
eenzijdige toepassing van de economische kosten-batenanalyse. Een rem
op deze ontwikkeling vormt het probleem om kwaliteitsaspecten in meet»
bare eenheden uit te drukken (zie ook bijlage D). Het is een probleem
dat ondanks vele hiertoe ontwikkelde - soms zeer geavanceerde - evaluatietechnieken nog steeds niet is opgelost.
Desalniettemin wordt algemeen ervaren - ook in de openluchtrecreatie dat het vaak juist deze kwaliteitsaspecten zijn die een wezenlijk ele»
ment aan (de gebruiksfunctie van) een gebied toevoegen. Zoals ook over
smaak niet valt te twisten maar niemand dit aspect in een restaurant
zal willen missen wordt nu hier gepoogd de 'kwaliteit' voor de
openluchtrecreatie in de evaluatie te betrekken.
5.2. De evaluatiemethodiek *> keuze en nadere beschrijving
S.Z.l^elke^mgthgge?
Een van de eerste activiteiten nadat in grote lijnen vaststaat wat en
hoe er geëvalueerd gaat worden is het kiezen van. een geschikte evaluatiemethode. Hierbij is rekening gehouden met pragmatische en theoretische argumenten: de vraag naar een wetenschappelijk verantwoorde
methode-ontwikkeling dan wel een hanteerbare, gebruiksklare benadering
voor de consulent OB. en de afdeling onderzoek van de LD. Uitgangspunt
hierbij Is geweest dat de methode hoe dan ook praktisch hanteerbaar
moet zijn (tijdsbestek, technische middelen, kennisniveau, beschikbare
gegevens) en dat gaandeweg het spanningsveld tussen theorie en praktijk
moet worden verkleind.
Op grond van een literatuurverkenning is een overzicht opgesteld van
beschikbare evaluatie methoden (zie bijlage E). Vervolgens zijn deze
methoden getoetst op de volgende eisen: de al genoemde gebruikerseis
(tijdrovende en - vooralsnog * computergerichte methoden vallen af), de
eis dat verschillende kwaliteitsaspecten betrokken kunnen worden
(kosten-batenanalyse niet toereikend) en de eis dat de methode kan
worden gebruikt als evaluatie vooraf (de planfase).
Op grond van deze informatie is gekozen voor de methode welke in de
literatuur wordt aangeduid met de naam "Goal Achievement Matrix"
(GAMnMethode). Kenmerk van deze methode Is dat uitgegaan wordt van een
twee"dimensionale doelstelllngenmatrix, waarbij enerzijds de doelstellingen en anderzijds de alternatieven worden weergegeven. Bovendien
wordt In deze methode gestreefd naar een rangschikking van alternatie*
ven.
Noodzakelijk voor de GAM-methode is de aanwezigheid van duidelijk
omschreven doelstellingen.
Tenslotte wordt opgemerkt dat deze evaluatiemethode is bedoeld voor de
structurering van het keuzeproces tussen verschillende planalternatieven. Voor de tweede, hieraan voorafgaande functie van evaluatie, de
steun bij het zogenaamd evaluerend ontwerpen in de planontwerpfase, kan
het zinvol zijn om een checklist op te stellen waarmee de consulent OR
de planontwerpen kan beoordelen op alle voor de recreatie van belang
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zijnde aspecten met inbegrip van de kwaliteitsaspecten. Deze dienen zo
mogelijk op kaarten en schetsen te worden uitgewerkt. Een eerste aanzet
tot deze checklist is opgenomen in bijlage F. In de praktijk dient deze
lijst verder ontwikkeld te worden.
5.2.2JJe^ke^cr^te^la?
De selectie van evaluatiecriteria (en dus ook: welke niet) is een essentieel moment in. het evaluatieproces. De evaluatiecriteria (ook wel
aangeduid als evaluatieaspecten) bepalen immers welke gegevens uiteindelijk worden gebruikt om het verschil tussen planalternatieven weer te
geven. De criteria zijn door de keuze van de GAM-methode grotendeels
bepaald, namelijk de doelstellingen welke voor de recreatie in het
betreffende landinrichtingsproject worden gehanteerd.
Een groot voordeel is dat de keuze hiermee goed is beargumenteerd
aangezien er een duidelijke relatie is gelegd met het gewenste beleid.
Een mogelijk nadeel (maar wellicht ook een voordeel) Is de noodzakelijkheid om de doelstellingen duidelijk en gebiedsgericht te omschrijven. Het recreatiedeeladvles is hiervoor de aangewezen plaats.
In Midden-Delfland zijn de recreatiedoelstellingen van abstract (rijksoverheid) naar zeer concreet (objectdoelen, uitvoeringsgericht) duidelijk geformuleerd. Na enig experimenteren met ondermeer het gewenste
abstractieniveau van de criteria zijn de zogenaamde "richtdoelen" die
aan de Reconstructie ten grondslag liggen vertaald naar een drietal
criteria waarop de planalternatieven moeten worden geëvalueerd.
Aangezien, de doelstellingen voor Midden-Delfland goed zijn doordacht en
op dit abstractieniveau ook nog overdraagbaar zijn wordt voorgesteld
deze evaluatiecriteria ook voor andere landinrichtingsprojecten toe te
passen. De drie criteria zijn:
1. de recreatiecapaciteit;
2. de toegankelijkheid;
3. de landschapsstructuur.
Met deze criteria wordt beoogd naast de kwantitatieve taakstelling
(aantal recreatieplaatsen) ook kwaliteitsaspecten (bereikbaarheid,
diversiteit aan recreatievormen, landschappelijke aantrekkelijkheid
e.d.) expliciet een plaats te geven in de evaluatiemethode.
De GAM»Methode biedt evenwel de mogelijkheid om de evaluatiecriteria te
vervangen of uit te breiden mocht dit voor een bepaald
landinrichtingsgebied nodig blijken.

5.2.3 JSenheden^en^normering
Met het kiezen van meeteenheden (dimensies) waarin evaluatiecriteria
worden uitgedrukt en het normeren (het uitdrukken van de diverse
waarden voor een criterium in de betreffende meeteenheid) wordt een
verdere stap gezet naar operationalisering van de evaluatie.
Vooruitblikkend op de wens in het verloop van de evaluatie de criteria
onderling te kunnen vergelijken en uiteindelijk de planalternatieven te
kunnen rangschikken wordt hier in eerste instantie gestreefd naar eenzelfde meeteenheid voor alle criteria die bovendien getalsmatig kan
worden uitgedrukt (kardinale schaal). Pas als blijkt dat deze eenduidige afweging niet mogelijk is - bijvoorbeeld omdat de kwaliteitsaspecten
toch niet tot hun recht komen in deze benadering - wordt hier van afgeweken.
Een methodisch voordeel van het hanteren van één meeteenheid is dat een
overzichtelijke matrix wordt gepresenteerd die zonder verdere bewerking
kan worden toegepast. Bij de bewerking van een evaluatiematrix met verschillende meeteenheden treedt namelijk altijd informatieverlies op
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door standaardisatie van de gegevens naar verhoudingsgetallen die niets
meer met de oorspronkelijke meeteenheid te maken hebben. Bovendien moeten aan de evaluatiecriteria (i.c. de doelstellingen) onderling gewichten worden toegekend (waardeoordeel) die aangeven hoe zwaar dat criterium meetelt in de beoordeling van planalternatieven.
Er is dus eerst gezocht naar een. meeteenheid waarin ook kwaliteitsaspecten als toegankelijkheid en landschapsstructuur kunnen worden
uitgedrukt (5.3.).
Benadrukt wordt nogmaals dat is gezocht naar indicatoren van kwaliteit.
Men dient er zich van bewust te zijn dat de getallen geen nauwkeurige
berekening weergeven. Deze getalsmatige benadering zal steeds met een
stuk tekst moeten worden genuanceerd en aangevuld.
5.3. Recreatiegebruiksduur.
De meeteenheid "kosten" (guldens) is onmisbaar om het rendement van de
investeringen aangeven maar houdt geen rekening met de wenselijkheid en
de kwaliteit van de voorzieningen.
Het begrip is hiermee voor het aangegeven doel (5.2) ontoereikend. Het
begrip "recreatieplaats" (aantal recreanten op een. maatgevende dag)
wordt gebruikt om de recreatiecapaciteit van een gebied te berekenen.
Hierbij wordt echter uitgegaan van oppervlaktegebonden normen, die
onvoldoende de kwaliteit van de aan te brengen voorzieningen kunnen
betrekken.
Voorgesteld wordt om het begrip recreatiegebruiksduur In te voeren.
Recreatiegebruiksduur wordt gedefinieerd als het aantal uren. dat per
jaar in een bepaald gebied gerecreëerd wordt. Zo mogelijk wordt dit
uitgesplitst naar recreatievorm. Het begrip kan zowel worden gebruikt
voor het omschrijven van het aanbod (capaciteit) als voor het aangeven
van de vraag (feitelijk gebruik).
De recreatiegebruiksduur kan de recreatiecapaciteit nauwkeuriger uitdrukken omdat niet alleen het aantal recreanten, maar ook duur en frequentie van het bezoek betrokken worden. De recreatiegebruiksduur heeft
tn principe ook potenties om kwaliteitsaspecten aan te geven omdat er
relaties bestaan tussen duur en frequentie van het recreatiebezoek aan
een gebied en de aantrekkelijkheid van dit gebied in termen van o.a.
bereikbaarheid, ontsluitingsstructuur en landschappelijke
herkenbaarheid. Hoewel ook hier een reductie van het begrip kwaliteit
plaatsvindt om deze getalsmatig tot uitdrukking te kunnen brengen lijkt
deze eenheid iets van de kwaliteitsaspecten op deze wijze aan te kunnen
geven.
In het navolgende wordt aan de hand van deelgebied Abtswoude de evalua»
tiematrlx m.b.v. het begrip recreatiegebruiksduur ingevuld en wordt
bezien in hoeverre deze eenheid daadwerkelijk kwaliteitsaspecten in de
evaluatie betrekt.
5.4. Toelichting aan de hand van Abtswoude
Korte schets van het gebied en het planontwerp (zie ook bijlage Gl,
G2).
Het deelgebied Abtswoude is het oostelijke deel van het reconstructiegebied Midden-Delfland en ligt tussen Delft en Schiedam. In dit gebied
is door de aanwezigheid van noord-zuid barrières (rijksweg, spoorlijn,
kanaal) de locale ontsluitingsstructuur gebrekkig. Het ontbreken van
doorgaande oost-west verbindingen maakt rondritten door het gebied onmogelijk. Alleen relatief dure infrastructurele voorzieningen (tunnels,
bruggen) kunnen deze ontsluitingstructuur verbeteren. In de huidige situatie kan het gebied landschapppelljk worden gekenmerkt als een open
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veenweidegebied. In het planontwerp "specifieke recreatieve voorzieningen deelplan Abtswoude" zijn de stadsranden van Delft en Schiedam in*
gericht als recreatiegebied (vnl. bos), van elkaar gescheiden door een
open middengebied met een overwegend agrarische bestemming. Wat betreft
fietsvoorzieningen is in het recreatiegebied ten zuiden van de stadsrand van Delft in het plantontwerp een fietstunnel voorgesteld onder
het spoor door; verder wordt er in het beschouwde gebied ca. 6 km nieuw
aan te leggen fietspad aangegeven.
S.Ajl^Invulling^van^de^evaluatiematrix
Voor dit gebied is de evaluatiemethode met de drie genoemde criteria
(recreatiecapaciteit, toegankelijkheid, landschapsstructuur) nader
uitgewerkt. Om praktische redenen en aangezien het om een illustratie
gaat wordt hier de toelichting beperkt tot de recreatievorm toerfietsen
in het gedeelte tussen de Delftse Schie en de Abtswoudseweg vanuit het
zuidelijke stadsdeel van Delft.
Ter illustratie van de afweging van planalternatieven is het planontwerp afgezet tegen de huidige situatie. Binnen het planontwerp is extra
aandacht besteed aan de eventuele aanleg van een fietstunnel onder de
spoorlijn om het begrip recreatlegebruiksduur toe te lichten.
De vraag die bij de evaluatie van het planontwerp gesteld moet/kan
worden is: hoe kun je aangeven wat het belang van deze fietstunnel is
voor het toerfietsen? De berekening van de recreatiecapaciteit in
recreatieplaatsen zoals die bij de taakstelling is aangegeven is alleen
gebaseerd op oppervlaktegebonden capaciteitsnormen, zodat het mogelijk
extra recreatief gebruik van het gebied door aanleg van een fietstunnel
niet tot uiting kan worden gebracht. Wanneer nu de recreatlegebruiksduur als meeteenheid wordt gehanteerd kan het belang van de fietstunnel
worden uitgedrukt. Zoals in par. 5.3 is toegelicht worden alle drie
criteria (toegankelijkheid, recreatiecapaciteit en. landschapsstructuur) in deze meeteenheid uitgedrukt.
Het kwaliteitsaspect "toegankelijkheid", wordt op deze manier in de
evaluatie betrokken. Hiervoor zijn echter wel gegevens c.q. aannames
nodig omtrent de verwachte toename van de verblijfsduur en de te
verwachten toename van het aantal rondritten in dit deel van MiddenDelfland. Deze gegevens, alsmede de hiermee uitgevoerde berekeningen
zijn opgenomen in bijlage G.3. Met de uitkomsten van deze berekening
kan het criterium toegankelijkheid vertaald in recreatlegebruiksduur
(uren/jaar) getalsmatig in de evaluatiematrix worden opgenomen. Dit is
aangegeven in de vorm van een aftrekpost t.a.v. de gewenste recreatiecapaciteit: in hoeverre vermindert de recreatlegebruiksduur als gevolg
van een slechtere toegankelijkheid (i.c. ontsluitingsstructuur).
De gewenste recreatiecapaciteit zoals opgenomen in de evaluatiematrix
is afgestemd op een. aanbod van voorzieningen waarmee geheel aan de
gestelde berekende behoefte aan toerfietsen vanuit Delft-Zuid kan.
worden voldaan (zie bijlage G-3).
Het uitdrukken van het kwaliteitsaspect "landschapsstructuur" in de
eenheid recreatlegebruiksduur levert meer problemen op. Er is nog geen
evaluatiemethode voorhanden om dit aspect op een andere dan indicatieve
wijze uit te drukken. Met het besef dat dit een zeer indicatieve en
subjectieve inschatting is (hier wordt op teruggekomen in 5.4.2) wordt
voorgesteld dit effect voorlopig als een percentage van de gewenste
recreatiecapaciteit aan. te geven. Evenals bij de toegankelijkheid wordt
dit als aftrekpost in de evaluatiematrix opgenomen. De marge waarbinnen.
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het percentage kan worden aangegeven (bijv. 0-10%) geeft de vraagelasticiteit aan die wordt toegekend aan de opname van dit kwaliteitsaspect. Als voorbeeld is in de evaluatiematrix opgenomen het percentage 5% voor het planontwerp zonder tunnel en de huidige situatie. Hiermee
wordt zeer globaal ingeschat - en niet meer dan dat - hoeveel minder
uren er aan de recreatievorm toerfietsen zal worden besteed wanneer de
toerfietsers alleen via de bebouwde kom en niet via een aantrekkelijke
route door het beboste recreatiegebied hun rondrit kunnen, voltooien.
Met de bovenstaande gegevens kan de evaluatiematrix in Abtswoude voor
de recreatievorm "toerfietsen" worden ingevuld. Uitgaande van de gewenste recreatiecapaciteit (45.000; in dit voorbeeld uitsluitend berekend vanuit de vraagkant, zie bijlage G-3) worden de criteria toegankelijkheid en landschapsstructuur als aftrekposten in de matrix aangegeven. Hiermee wordt ingeschat in hoeverre het recreatiegebrulk in het
gebied (uitgedrukt in recreatiegebruiksduur) zal achterblijven bij het
verwachte gebruik als gevolg van een suboptimale toegankelijkheid en
landschapsstructuur.
Tenslotte worden, nadat de evaluatiecriteria in recreatiegebruiksduur
zijn uitgedrukt de investeringskosten per recreatiegebruiksduur worden
aangegeven. De jaarlijkse kosten per recreatieuur zijn aangegeven met
een annuïteit bij een disconteringsvoet van 5% en 10% voor een periode
van 30 jaar. (zie voor berekening bijlage G-3). Deze kunnen na de
evaluatiematrix worden aangegeven en geven een indruk van de
"effectiviteit" van de investeringen.
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De evaluatiematrix Abtswoude voor de recreatievorm toerfietsen (zie
voor toelichting par. 5.4.1. en bijlage G-3).
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]
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n.v.t.
- per recreatie
n.v.t.
gebruiksduur
« jaarlijkse kosten
per recreatie
n.v.t.
gebruiksuur
n.v.t.
(bij rentevoet 10% , resp. 5%)

18.000

45.000

1.8 min.

3.3 min.

f 95,—

f 73,—

ƒ 10,60
ƒ 6,50

ƒ
ƒ

7,75
4,75

De evaluatietnatrix geeft aan dat het plan met fietstunnel het duurst is
maar tevens het meest effectief gebruik maakt van de investeringen.
Kwaliteitsaspecten zijn betrokken in deze constatering.
Met deze gegevens kan een beleidskeuze voor een der planalternatleven
worden onderbouwd. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij de betreffende beleidsinstantie.
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5.4.2 Terugkoppeling naar de evaluatiemethodiek:

Met de hier gepresenteerde matrix is aangetoond dat het in principe
mogelijk is om m.b.v. recreatiegebruiksduur kwaliteitsaspecten in de
evaluatiemethode te betrekken. Bij een verdere ontwikkeling van deze
methode moet aan de volgende opmerkingen c.q. aanvullingen aandacht
worden besteed.

a. Het gebruik van de eenheid recreatiegebruiksduur.
» met de eenheid recreatiegebruiksduur kan de voorspelling van de te
verwachten vraag en de berekening van het aanbod van recreatie»
voorzieningen genuanceerder worden benaderd dan met de eenheid re»
creatieplaatsen.
Zolang echter weinig bekend is over de feitelijke duur en frequentie van het bezoek blijft de bepaling van de recreatiegebruiksduur
gebaseerd op dezelfde min of meer fictieve normen als waarop de
huidige berekening van het aantal recreatieplaatsen (verwachte
vraag en berekende aanbod) is gebaseerd.
Daarom wordt benadrukt dat de voordelen van. toepassing van de eenheid recreatiegebruiksduur pas goed benut kunnen worden als meer
empirisch onderzoek naar het werkelijk gebruik wordt verricht. Met
deze gegevens kunnen dan ook de normstellingen voor de
vraag-aanbod berekeningen worden genuanceerd. In bijlage G-3 wordt
d.m.v. een voorbeeld geïllustreerd hoezeer de gehanteerde normstellingen in de vraag en aanbod berekening doorwerken in de kosten van het plan. De beoordeelaar van de evaluatiematrix dient
zich van deze normafhankelijkheid en de hiermee samenhangende
"foutenmarge" bewust te zijn.
- De vraag kan worden gesteld of de "kwaliteit" met het uitdrukken
in de meeteenheid recreatiegebruiksduur niet te zeer wordt gereduceerd en wellicht moet worden uitgedrukt in een niet-getalsmatige waardering.
Er moet echter wel worden bedacht dat door het gebruik van verschillende meeteenheden een. verdere bewerking van de evaluatiematrix nodig is en hiermee een aanzienlijk informatieverlies gepaard
gaat (zie 5.4.1). Hier wordt gesteld dat het verlies aan overzicht
en directe informatie niet opweegt tegen deze » methodisch bezien
misschien zuiverder » alternatieve beoordeling.
b« Het verder onderverdelen van de evaluatiecriteria.
Voor een betere onderbouwing en een nauwkeuriger bepaling van de
evaluatiecriteria kan het aanbeveling verdienen deze criteria verder
onder te verdelen in subcriterla. In de checklist (bijlage F) is dit
verder uitgewerkt. Bij de onderverdeling van het criterium landschap
is aansluiting gezocht bij de benadering van de effectbepaling van
het landschap zoals dit in de HELP als afzonderlijke sector is opgenomen. Om overlap te voorkomen, zal bij de beoordeling van het criterium landschap alleen worden gekeken naar de effecten op de recreatie.
Door deze effecten aan te geven in recreatiegebruiksduur wordt dit
benadrukt. De inschatting door middel van een percentage kan door
het onderscheiden van subcriterla beter worden onderbouwd en
wellicht eniger mate geobjectiveerd. Nadere experimenten om het belang van het aspect landschap in. de OR»evaluatie te betrekken worden
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aanbevolen.
c. Toepassing van de methode voor het gehele landinrichtingsgebied.
Bij de toepassing van de evaluatiemethode voor het gehele landinrichtingsgebied zal de complexiteit toenemen. Om de methode hanteerbaar te houden is het wellicht nuttig (recreatie-)deelgebleden te
onderscheiden en de berekeningen eerst per deelgebied uit te voeren.
De kwaliteitsaspecten toegankelijkheid en landschap kunnen beter
hanteerbaar worden door de in bijlage F voorgestelde subcriteria te
gebruiken.
De toetsing van het gehele planontwerp wordt interessant wanneer de
vraag-aanbodberekening en de kosten (c.q. effectiviteit) aan de orde
komen.
De vraag-aanbodberekening kon in de proefevaluatie niet goed worden
toegelicht omdat de in het planontwerp voorgestelde voorzieningen
voor de recreatievorm toerfietsen bestemd zijn voor meer recreanten
dan alleen uit Delft-Zuid (afwegingsgebied is veel groter). Voor het
gehele planontwerp kan dit echter wel worden getoetst. Aangezien de
proefevaluatie aangeeft dat met name de toegankelijkheid van grote
invloed is op de recreatiecapaciteit kan wel worden geconcludeerd
dat deze factor ook al in de aanbodberekening van het plan een rol
moet spelen.
Overigens moet ook hier worden gewezen op de normafhankelijkheid van
de berekening (zie bijlage G-3) en moet opnieuw een pleidooi worden
gehouden voor meer empirische gegevens om deze normen te onderbouwen. Het tweede punt, de kosten van het plan, is vooral van belang
wanneer uit oogpunt van "effectiviteit" en "recreatieve vraag" binnen een krap budget een keus tussen verschillende recreatievormen
moet worden gemaakt. Met de beschikbare gegevens uit het planontwerp
van deelgebied Abtswoude kan deze uitsplitsing echter niet worden
gemaakt. Voor een evaluatie op dit punt is het van belang dat de begroting aangeeft hoeveel per recreatievorm wordt geïnvesteerd,
d. De evaluatiemethode afgestemd op het gebeid.
Voor de evaluatiematrix waarvan in 5-4-1 een voorbeeld is gepresenteerd zijn veel gegevens nodig en zal het ook de nodige tijd vergen
om deze gegevens te verwerken.
Voor grote recreatieprojecten waarbij veel overheidsgelden worden
geïnvesteerd is een dergelijke uitgebreide evaluatie noodzakelijk.
Gelet op de prioriteiten in het Structuurschema Openluchtrecreatie
zal dit met name het geval zijn voor projecten binnen de randstad»
groenstructuur en enkele stadsgewesten buiten de randstad.
In veel landinrichtingsprojecten worden echter geen grote recreatieprojecten opgenomen, en gaat het om eenvoudige maatregelen ter verbetering van de recreatiemogelijkheden (veelal recreatief medegebruik) .
Voor de evaluatie van deze maatregelen hoeft niet altijd een evaluatiematrix te worden opgesteld omdat de verschillende planalternatieven vaak niet verschillen in recreatievoorzieningen. Bovendien is de
evaluatiematrix in de huidige vorm met name ontwikkeld om aan te
kunnen geven in welke mate tekorten in recreatiecapaciteit worden
opgeheven, hierbij rekening houdend met toegankelijkheid en landschapsstructuur. Voor het recreatief medegebruik, waarbij het niet
primair gaat om de omvang van de recreatlegebruiksduur als wel om
het aanwezig zijn. van recreatiemogelijkheden zal met name moeten
worden gelet op de ontsluitingsstructuur, de landschappelijke
inpassing e.d.. Uiteraard worden ook hier de kosten van de
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voorgenomen maatregelen in beschouwing genomen.
Zowel voor landinrichtingsprojecten met omvangrijke recreatievoorzieningen als met eenvoudige maatregelen t.b.v. het recreatief
medegebruik is het van belang dat wordt gewerkt met een checklist
(zie bijlage F) waarmee de consulent openluchtrecreatie de diverse
planalternatieven voor het gehele landinrichtingsproject kan beoordelen voor de effecten op de openluchtrecreatie.
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6.

Aanbevelingen
1. Het verdient aanbeveling de procesplanning als vorm van evaluerend
ontwerpen en uitvoeren in de recreatieplanning verder te ontwikkelen
en toe te passen.
2. De in deze nota geïntroduceerde evaluatiematrix voldoet aan de geuite wens ook kwaliteitsaspecten in de OR-evaluatie te betrekken.
Bovendien structureert de matrix het keuzeproces bij de beoordeling
van planalternatieven. Aanbevolen wordt om de bestaande evaluatiemethode voor de OR-evaluatie in de HELP aan te vullen met deze evaluatiematrix en deze voor een aantal in voorbereiding zijnde landinrichtingsprojecten toe te passen.
3. De recreatiegebruiksduur als meeteenheid heeft potenties om kwaliteitsaspecten (toegankelijkheid; landschap) in. de evaluatie te betrekken. Aanbevolen wordt om de methodiek van interpretatie en waardering van deze kwaliteitsaspecten in de meeteenheid recreatiegebruiksduur toe te passen en tijdens het gebruik verder te ontwikkelen.
4. Aanbevolen wordt om t.b.v. de interne functie van de HELP als hulpmiddel bij het evaluerend ontwerpen naast de evaluatiematrix een
checklist van aspecten in te voeren waarmee de Consulent
Openluchtrecreatie de landinrichtingsmaatregelen kan beoordelen op
de effecten voor de openluchtrecreatie»
5. Als referentie voor de evaluatie met de in deze nota beschreven GAMraethode dienen duidelijk geformuleerde doelstellingen aanwezig te
zijn. die naar gebied zijn, geconcretiseerd. Het recreatiedeeladvies
is hiervoor de aangewezen plaats.
6. Aanbevolen wordt in de begroting van het planontwerp de investeringen per recreatievorm (wandelen, fietsen etc.) afzonderlijk aan te
geven. Deze gegevens zijn in de HELP-evaluatie beter hanteerbaar en
geven meer inzicht in de opbouw van het planontwerp.
7. De evaluatie laat duidelijk de sterke normafhankelijkheid zien in de
berekening van de te verwachten vraag naar en het hierop afgestemde
berekende aanbod van recreatievoorzieningen in het planontwerp. Voor
een goede onderbouwing van deze normen dient meer onderzoek te worden geïnitieerd naar het werkelijke recreatief gebruik (feitelijke
gegevens) en de achterliggende motieven (het recreatiegedrag).
Deze onderzoeksgegevens zijn eveneens noodzakelijk voor de toepassing van procesplanning tijdens de gefaseerde uitvoering van recreatievoorzieningen.
8. Aanbevolen wordt de in deze nota voorgestelde evaluatie (evaluerend
ontwerpen, evalueren van planalternatieven, evaluatie tijdens de
uitvoering) als essentieel onderdeel van de procesplanning ook te
hanteren voor overige recreatieplannen (PPO).

th/lr.
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BIJLAGE B
Scjhematisch o v e r z i c h t van de p l a a t s van de
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verzending voororiiwerpprogramma
•H evaluatie naar
C'LC tan. 38)

Vaststelling ontwerp*
programma door CIX en
verzending met evaluatie naar
CS (art. 39)
"""""

Tervisielegging ontwerpprogramma + evaluatie door
GS en de bezwarenbehandettng
(art. 40)

Vaststelling programma door
PSUrt.41)

De e v a l u a t i e by de v o o r b e r e i d i n g v a n
het landinrichtingsprogramma voor
z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t v o l g e n s de
Landinrichtingswet.
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Schematisch Overzicht van de procesplanning in Midden-Delfland
Inzicht in gebruik
Nieuwe ontwikkelingen

Doelstelling en
Uitgangspunten

•

>k

Planontwerpen
Recr. hoofdstructuur
HELP-

i'

evaluatie

Keuze i n r i c h t i n g
1f

Uitvoering

-<

>-

Monitoring/
Evaluatie

Het "monitoringproces" maakt het mogelijk ora, naast na te gaan of de
ontwikkelingen in de richting van de uitgangspunten gaan, knelpunten
die zich tijdens de (her)inrichting voordoen in een. vroeg stadium op te
sporen, waardoor bij de invulling van volgende uitwerkingsfasen hiermee
rekening kan worden gehouden. Bij een verantwoorde monotoring is het
nodig dat op verschillende momenten in het proces feitelijke gegevens
over de situatie op systematische wijze verzameld worden. Het gaat dan
om Informatie welke inzicht geeft in de mate waarin de uitgangspunten
van de inrichting gehaald worden.
Op het moment dat het Ontwerp Programma Reconstructie Midden-Delfland,
welke naast uitgangspunten voor de inrichting (doelstellingen) een
globale invulling voor diverse deelgebieden bevat (zoneringsprogramma)
gereed lag, is vanuit het Bureau van Uitvoering Midden-Delfland aan OD
205, adviesburo op het gebied van o.a. de ruimtelijke ordening gevraagd
een studie te verrichten naar de mogelijkheden van een begeleidend
onderzoeksprogramma bij de recreatieve Inrichting van Midden-Delfland.
Doen van een dergelijke studie is het nagaan van welke gegevens op
welke momenten en op welke wijze verzameld, beschikbaar moeten zijn om
de flexibiliteit die procesplanning in zich heeft ten volle te benutten. Daarnaast is echter uitdrukkelijk gesteld dat ook de ontwikkelingen met betrekking tot het recreatief medegebruik in de agrarische
gebieden object van studie moeten zijn.
De wijze waarop het onderzoeksprogramma gefaseerd dient te worden is In
eerste instantie afhankelijk van de fasering van de uitvoering van de
reconstructie in Midden-Delfland. Het belangrijkste moment daarbij is
het moment waarop beslist dient te worden of in die gebieden waar de
recreatieve hoofdstructuur is aangebracht al of niet de inrichting nader gedetailleerd moet worden en zo ja, op welke wijze. Voor het nemen1
van die beslissing zijn verantwoorde gegevens over het recreatieve
functioneren van het gebied na het aanbrengen van de recreatieve hoofdstructuur nodig. Andere belangrijke momenten in de uitvoeringsfase,
waarop feitelijke gegevens over het recreatieve functioneren van belang
zijn, zijn:
- het moment waarop beslist wordt over de aanvang van de uitvoering;
- het einde van de uitvoering van de reconstructie in de land- en
tuinbouwgebleden met betrekking tot het recreatief medegebruik;
- na het aanbrengen van de nadere detaillering in de recreatiegebieden,
zodat het mogelijk is om aan te geven of bepaalde beheersmaatregelen
het gewenste effect op het recreatiegedrag kunnen hebben,
Daarnaast moet het mogelijk zijn om op bepaalde momenten onderzoek te
verr ichten met een specifieke vraagstelling, opdat het doel van het
onderzoeksprogramma - het aandrageo van gegevens over het recreatiepatroon op basis waarvan Jn het kader van de uitvoering van de reconstructie op het aspect recreatie de meest verantwoorde beslissing genomen kan worden met betrekking tof. de inrichting - verwezenlijkt kan
worden.
Het zal duidelijk zijn dat het meten van de effecten door het aanbrengen van het recreatieve hoofdgebiuik en de nadere detaillering Inzicht
moet verschaffen in de vra.ig In hoeverre het recreatiepatroon conform
de uitgangspunten is van de inrichting en of verdere maatregelen genomen kunnen worden om de veranderingen in het recreatiegedrag eventueel
teweeg te brengen. Ook het meten van het effect op het recre atlepatroon door het aanbrengen van voorzieningen in het kader van het recreatief medegebruik in de land- en tuinbouwgebleden moet eenzelfde
inzicht verschaffen.

BIJLAGE D
"What the heil is Quality?"

Quality . . . you know what it is, yet you don't
know what it is. But that's sclf-contradictory. But some
things are better than others, that is, they have more
quality. But when you try to say what the quality is,
apart bom die things that have it, it all goes poofl
There's nothing to talk about But if you can't say what
Quality is, how do you know what it is, or how do you
know that it even exists? If no one knows what it is,
then for all practical purposes it doesn't exist at all. But
for all practical purposes it really does exist What dse
are the grades based on? Why else would peopte pay
fortunes for some things and throw others in the trash
pile? Obviously some things are better than others . . .
but what's the "betterness"? . . . So round and round
you go, spinning mental wheels and nowhere finding
anyplace to get traction. What the heil is Quality? What
bit?

Robert Pirsig,197^.'Zen and the
art of the motorcycle maintainance'.

Schematisch overzicht

evaluatiemethoden.

1. V e r g e l j j k e n d e t y p e r i n g v a n
Minimaal

Methode

aantal

alternatieven

Minimaal

evaluatiemethoden.

informatie

n i v e a u van de
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Gewichten

Uitkomst

cri-

teria

Monetaire

methodeni
niet

expliciet

kengetal

kardinaal

niet

expliciet

rangorde

3

c a t e g o r i s c h / o r d i naal

(je en

overzichtstahel

P l a n n i n g Ualance Sheet
methode

2

eategor i s c h / o r d tnaal

geen

overzichtstahel, u i t g o s p l i t s t naar groepen

Goals Ach lavement Ma Lr ix
methode

1 h 2

ord m a a l

kardinaal

overzichtstabel (uityes p V l t s t naat groepen)
e.»]. rangorde

Permutatiemethode

1 a 4

ordinaa1

kardinaal/ordinaal

rangorde

Concordantie-analyse

2 a 4

ordinaal

kardinaal/ordinaal

e l i m i n a t i e of

Meerdimensionale
schaalanalyse

4 a s

ordinaal

kardinaal/ordinaal

d i a g r a m met r e l a t i e v e
afstanden/rangorde

Kosten-batenanalyse

1

kardinaal
geld)

Kostonef c e e t i v i t e i t s analyse

i

Scoreeard methode

(waarde

tn

M i e t - m o n e t a i r e methoden t

2 . Een b e o o r d e l i n g v a n
Methode

Doorzichtigheid
van het gehele
a n a l y s e - en evaluatieproces

rangorde

evaluatiemethoden.
Berekeningen
Voor o p s t e l l e n van
de p r o j e c t e f f e c t e n matrix c . g .
kosten-batenbalans

(aard/omvang)
na o p s t e l l e n van
de projectefEectenmatrix c . q .
kosten-batenbalans

Computergebruik

Monetaire methodenï
Kosten-batenanalyse

3*

omvangrijk

eenvoudig

onnodig

Kosten-etfectiviteitsanalysc

2

omvangrijk

eenvoudig

onnodig

N i é t - m o n e t a i r e methoden!
Scoreeard methode

1

eenvoudig

eenvoudig

onnodig

Planning üalance Sheet
methode

2

vrij

eenvoudig

eenvoudig

onnodig

Goa15 Ach ievemen t Matrix
methode

2

vrij

eenvoudig

eenvoudig

onnodig

Permutatiemethode

3

eenvoudig

omvangrijk

gewenst/noodzake1 i j k

Concordantie-analyse

3

eenvoudig

omvangrijk

gewenst/noodzakel i j k

Meerdimensionale
schaalanalyse

4

eenvoudig

m o e i l i j k en
omvangrijk

noodzakelijk

Uaivjocdegetallen.» waarbij een hoger ranyordegetal d u i d t
op oen lagere waardering.

De ^efievon waarderingen berusten op de
orvarirignn die niet de toepassing van
dozo methoden in de praktyk zyn opgedaan, De tabel dient dan ook vanuit
deze optiek te worden bezien.

Een u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g op d e z e t a b e l l e n i s t e v i n d e n i n h e t
r a p p o r t ' E v a l u a t i e m e t h o d e n - e e n i n t r o d u c t i e ' v a n de w e r k g r o e p
e v a l u a t i e m e t h o d e n v a n de Commissie v o o r de O n t w i k k e l i n g v a n B e l e i d s a n a l y s e (COBA),januari 1982.

BIJLAGE F
CHECKLIST t.b.v. de Consulent Openluchtrecreatie.
"""""""""""™"" Hulpmiddel voor het beschrijven van gevolgen voor de
recreatie in de planalternatieven tijdens de ontwerpfase van
een landinrichtingproject.
I

Het recreatie^ontwerp (nadere uitwerking van de drie criteria uit
de evaluatiematrix).
1. recreatiecapaciteit » voor diverse recreatievormen afzonderlijk
— t e t, eoor d e i en .
.
.
.
.

wandelen
fietsen
paardrijden
vissen

. schaatsen
. kanoën/roeien
. zwemmen/zonnen

2. toegankeli jkheid
~ bereikbaarheid van het gebied vanuit de woonkern(en);
~ ontsluiting in het gebied;
~ aard van de ontsluiting . ontsluitingsstructuur
. scheiding recreatievormen;
. voor recreatievormen afzonderlijk
beoordelen.
3. landschap
» aandacht voor bestaande landschap;
- aandacht voor landschapsbouw;
» m.n. visueel» ruimtelijk aspect
. identiteit
voor verschillende
. herkenbaarheid
(recreatie»)
. diversiteit
deelgebieden
II

Overige aspecten (landinrichtingsmaatregelen) met mogelijke
effecten op de recreatie.
1. wegen
»
»
»
»
»

aanleg nieuwe wegen;
verbreden van wegen;
geheel opheffen van wegen;
verharden van onverharde wegen; aard v.d. verharding;
bermbeheer.

2. waterlopen
»
»
»
»

aanleg van sloten;
dempen van sloten;
rechttrekken van beken;
waterkwaliteit;
aanleggen van schouwpaden.

vervolg BIJLAGE F
3. boerderijbouw
~ aantal
* locatie
4. modernisering van_bestaande_bedrijven
- bouw van ligboxenstallen;
» bouw van torensilo's.
5. verkaveling (via voorlopig plan van. toedeling)
~ kavelconcentratie/perceelvergroting;
« egalisatie van het maaiveld.
6. grondgebruik
» uitbreiding kassen/intensieve veehouderij;
» bouwplan (verandering grondgebruik).
7. natuur
» oppervlakte en ligging van relatienotagebieden;
» natuurbouw;
>• maatregelen t.b.v. flora;
- maatregelen t.b.v. fauna.
8. lands chapsplan
»
»
~
UI

te verwijderen beplanting;
aan te brengen beplanting;
schaalverandering;
te voeren beheer.

Overige aandachtspunten vanuit de recreatie
- toeristisch-recreatieve aspecten;
» cultuurhistorische/archeologische aspecten.

Overzichtskaart Midden-Delfland.

•.•.WA'A'.V.'.

|^ïe\er'sdijk;

rekonslrukfegebied

Midden-Delfland

BIJLAGE

G-1

Overzichtskaart deelgebied Abtswoude.

«' * >')•"» grens deelplan

BIJLAGE G-2

schaal 1:50.000
topografische kaart

- vervolg van BIJLAGE

G-2

Globale plankaart deelgebied Abtswoude.
(zie voor gedetailleerde informatie het 'Ontwerp specifieke
[recreatieve voorzieningen voor deelplan Abtswoude',februari 1985)

hoofdontsluiting langzaam verkeer in deelgebied Abtswoude

-r~

/>

betrokken wegen/fietspaden in de proefevaluatie

s

/

/

\

fietstunnel

recreatiegebied

BIJLAGE G-3
TOELICHTING BIJ DE EVALUATIEMATRIX ABTSWOUDE - TOERFIETSEN.

!I. Invulling van de evaluatiematrix.
De evaluatiemethode wordt toegelicht aan de hand van een
i voorbeeld voor de recreatievorm toerfietsen in het deelgebied
Abtswoude.Op de kaart in bylage G-2 en in de inleiding in par.
5-4 is aangegeven welk gedeelte van het gebied in beschouwing
is genomen.Als afwegingsgebied (herkomst van recreanten) is
uitgegaan van Delft-Zuid (Tanthofwijk en TH-wijk) .gp basis van
een geschat inwonertal en een deelnamepercentage van de bevolking voor de recreatievorm toerfietsen kan het aantal toeri fietsers op een maatgevende dag worden berekend»
Tanthofwijk (10.000 inw.) x 0.04 (deelname k°/o) ~ 400 toerfietsers
TH-wïjk
( 5.000 inw.) x 0.04 (deelname 4%) = 200 toerfietsers
Op basis van bestaande onderzoeksgegevens worden deze toerfietsers naar de duur van de gemaakte rondritten ingedeeld in
drie groepen.Uitgaande van een fietssnelheid van 12 km/uur kan
hieruit de lengte van de rondritten en hiermee de actieradius
van de toerfietsers in het gebied worden aangegeven. Het aantal
! toerfietsers uit de Tanthofwijk wordt voor de langere rondritten
; (groepen B en C) voor 50% in beschouwing genomen aangezien voor
deze toerfietsers in dit geval alternatieve rondritmoge lijkheden
bestaan.
duur van
de rondrit

g r o e p As
g r o e p Bi
g r o e p C:

afgeleide
lengte van
de rondrit

percentage
(deelnamefaotor)

aantal t o e r f i e t s e r s
Delft-Zuid

uur

n, 6 km

21%

200 + 400 =600

1-2 u u r
> 2 uur

/v 1 2 km
^ 3 0 km

46%

200 + 200 =400
200 + 200 =400

0-1

33% .
100%
1

•

Om de recreatiegebruiksduur (in uren/jaar) aan te kunnen geven
worden,uitgaande van het berekende aantal toerfietsers,de
volgiende factoren in de berekening betrokken} deelnamefactor,
duur van de rondrit,herleidingsfactor voor de omrekening van het
gebruik op de maatgevende dag naar het jaargebruik
en tenslotte
een bereikbaarheidsfactor.Deze laatste factor is een inschatting
van de invloed van de mate van toegankelijkheid(bereikbaarheid,
ontsluiting) op het recreatiegebruik.Aan deze factor moet niet
zozeer een absolute maar een relatieve waarde (t.o.v. de andere
alternatieven) worden toegekend.De motivering zal altjjd in de
tekst moeten worden aangegeven (bijv. te drukke weg, slecht wegdek,
ontbreken van een verbindingsweg, onaantrekkelijke route).
In de evaluatiematrix (zie par.5-4-1) worden drie criteria genoemd
die in de meeteenheid recreatiegebruiksduur moeten worden uitgedrukt.Met behulp van bovenstaande basisgegevens wordt de berekening van de waarden in deze matrix per criterium toegelicht.
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Gewenste recreatiecapaciteit. In deze toelichting wordt de
gewenste recreatiecapaciteit uitsluitend benaderd
vanuit de vraagkant en wordt gesteld op volledige
deelname van het aantal beschouwde toerfietsers.
Deze benadering kan worden vervangen door een vraagaanbodanalyse wanneer het aanbod betrekking heeft
op de vraag uit het gehele afwegingsgebied.

r

Cl 4)

A:
B:
C:

0,21
0,46
0,33

x
x
x

600
400
400

x
x
x

£ x
1-J- x
2 x

75
75
75

=
=
=

4.725
20.700
19.800
45.000 uren/jr

b. Toegankelijkheid.
1. Huidige situatie. Binnen het beschouwde plangebied bestaan
er geen mogelijkheden voor het maken van een rondrit.
Dit kan alleen via de bebouwde kom van Schiedam en
van Delft.De reductie in aantrekkelijkheid c.q.
bereikbaarheid wordt ingeschat op 80$ (bereikbaarheidsfactor 0,2).

o/

A:
B:
Ci

geen
0,2
0,2

rondritmogel\jkheden i.v.m. ontbreken verbinding!
x 0,46 x 400 x 1-j- x 75 =
4.163
x 0,33 x 400 x
2 x 75 =
3^900^
8.000 uren/jr,

2. Plan zonder tunnel. Binnen het beschouwde plangebied bestaan
er geen mogelijkheden voor het maken van een volledige
rondrit.De rondrit kan alleen worden voltooid vla de
bebouwde kom van Delft.De reductie in aantrekkelijkheid c.q. bereikbaarheid wordt ingeschat op 50%
(bereikbaarheidsfactor 0,5).
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A»
B»
Ci

geen rondritmogeltfkheden i.v.m. ontbreken verbindings0,5 x 0,46 x 400 x 1| x 75 = 10.350
0 r 5 x 0,33 x 400 x
2 x 75 =
9.900
20.000 uren/jr.

3. Plan met tunnel. Binnen het beschouwde plangebied zijn er
mogelijkheden voor korte én langere rondritten. De
bebouwde kom kan worden gemeden.De route via de
tunnel loopt door een bebost recreatiegebied.De
reductie in aantrekkelijkheid c.q. bereikbaarheid
wordt ingeschat op 0°/o (bereikbaarheidsfactor 1,0).
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1,0
1,0
1,0

*i o

o

£?
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/
x
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0,21
0,46
0,33
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/>
x
x
x
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400
400

*» ^

x
x
x

{li
2

?ƒ
x
x
x

75
75
75

r»

**
=
=
=

4.725
20.700
19.800
45.000 uren/jr.

Zoals in de tekst (par.5-4-1)al genoemd wordt het criterium
toegankelijkheid in de vorm van een aftrekpost t.o.v. de gewenste
recreatiecapaciteit (45.000) aangegeven.Voor de drie hier beschouwde alternatieven bedraagt deze aftrekpost respectievelijk»
45.000 - 8.000 = 37.000 ; 45.000 - 20.000 = 25.000 :
45.000 - 45.000 = 0 uren/jaar,
c. Lfends chapps truc tuur.
Ook het criterium landschapsstructuur wordt in de vorm van
een aftrekpost t.o.v. de gewenste recreatiecapaciteit (45.000)
aangegeven.In dit geval door middel van een percentage: y/o
van 45.000,afgerond op 2000.Zie ook de tekst in par.5-4-1.
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: Afgeleid uits
CBS,1982, Onderzoek naar vakanties en uitgaan,deel 1:dagtochten van recreatieve aard,
ITS,1979. Het gebruik van de fiets in Nederland.
ICW,1981, Capaciteit van wegen en paden voor recreatief
fietsen.ICW-nota 1320.
** jUiti van Alderwegen H.A, en Bakker J.J.,1980. Evaluatie
landinrichting Waterland,effecten voor de openluchtrecreatie.ICW-nota 1205.

II, De kosten van het planontwerp m.b.t. toerfietsen,
Gesteldj fietspad

: ƒ 300.000,-/km (uit landinrichting
Waterland afgeleid)
fietstunnel: ƒ 1.500.000,- (ruwweg uit begroting
Abtswoude afgeleid).

- totale investeringskosten
plan zonder tunnel s 6 km x /300.000/km — >
plan met tunnel
: (idem) + ƒ 1,5 min — *
- kosten per recreatieuur
plan zonder tunnel ;1,8mln / 18.000
plan met tunnel
:3,3mln / 45.000
- jaarlijkse kosten per recreatieuur
jaarlijkse annuïteit bij een
5% en 10% voor een periode
„0, /- plan zonder tunnel
5 0
' "^- plan met tunnel
_./ /- plan zonder tunnel
'Q* "*- plan met tunnel

—4
—*

ƒ 1,8 min
ƒ 3»3 roln

ƒ 100,-/uur
ƒ 73,-/uur

(omgerekend tot een
disconteringsvoet van
van 30 jaar)
: ƒ 6,50/uur
: ƒ 4,75/uur
: ƒ 10,6o/uur
: ƒ 7,75/uur

111,1 Een illustratie van de normafhankelijkheid van de vraag»
aanbod berekeningen.
Met behulp van een voorbeeld wordt de normafhankelijkheid
van de vraag-aanbod berekeningen hier toegelicht.Als
variabelen fungeren: 1. deelnamepercentage voor toerfietsen

(3 of h io)
2. capaciteit fietspad in stadsrandzone
(gegevens uit de huidige HELP-methode
voor de openluchtrecreatie «50 tot
100 personen per dag per kilometer)
De berekening is uitgevoerd voor een afwegingsgeb ed met
50,000 inwoners.Voor de kosten van aanleg van een fietspad
is uitgegaan van ƒ300,000,-/km (zie onder I I ) .
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<

, ,.
1500 (3$)

, 30 km ( 50 p/d/km) —»
(
15 km (100 p/d/km) —»

ƒ

9

ƒ

4,5 min 4 — mini

, ,v
. 40 km ( 50 p/d/km) —* ƒ 1 2
2000 (4%) —
'
;
20 km (100 p/d/km) -•* ƒ 6

min

min 4-— maxi
min

De uitkomsten van deze berekening ge-ven de noodzaak aan van een
goede onderbouwing van de gehanteerde normstellingen (zie ook
par. 5-4-2).

