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H.E.e.M. Thomaes

De economische betekenis van

het Veerse Meer
Diverse activiteiten op en om het Veerse Meer genereren inkomen,
werkgelegenheid en bedrijvigheid. De belangrijkste zijn recreatie en
toerisme. De toeristisch-recreatieve capaciteit van het gebied is in be
trekkelijk korte tijd snel gegroeid. Capaciteit en potenties kunnen ech
ter niet optimaal worden benut, doordat de waterkwaliteit en het peil
beheer te wensen over laten. Daarin blijken de belangen van natuur
en milieu voor een belangrijk gedeelte parallel te lopen aan de belan
gen van recreatie en toerisme. Laat het de basis zijn voor een breed ge
dragen actie. Een voorwaarde hiervoor is, dat ook de toeristisch
recreatieve sector zich beperkingen oplegt.

Zeeland Waterland
Het Veerse Meer is centraal in Zeeland
gelegen. Natuur en milieu, maar ook de
economie en arbeidsmarkt van Zeeland
en van het Veerse Meergebied, zijn als
het ware doordrenkt van het water.
Stukje bij beetje is Zeeland door men
senhanden ontworsteld aan de zee. Nog
steeds wordt het land omgeven door wa
ter, hetgeen tot uitdrukking komt in de
structuur van de regionale economie en
arbeidsmarkt. Zo ontlenen op dit mo
ment de drie beeldbepalende sectoren
van de Zeeuwse economie hun ontstaan,
opkomst en bloei aan het water.
- Landbouw en visserij; de zee bracht
vruchtbare klei voor de landbouw en de
visserij speelt zich nog altijd in hoofd
zaak op zee af.
- Zeehavengebonden industrie; de in
dustriële ontwikkeling in Zeeland is
gestimuleerd door de aanwezigheid van
diep vaarwater.
- Recreatie en toerisme; voor recreatie
en toerisme zijn de direkt met het water
samenhangende elementen zoals strand,
zee, duinen en watersportmogelijkhe
den kenmerken die Zeeland onderschei
den van andere vakantiegebieden.

De ontwikkeling van de werkgele
genheid in Zeeland in de afgelopen der
tig jaar is weergegeven in figuur 1. De
land- en tuinbouw in Zeeland is in die
periode qua werkgelegenheid gehal
veerd. Daar tegenover staat de opkomst
van de zeehavengebonden activiteiten
(met name grootschalige chemische be
drijven en distributie-activiteiten van
bulkgoederen). Ook het toerisme is in

een betrekkelijk kort tijdsbestek fors toe
genomen. Met andere woorden de ar
beidsmarkt in Zeeland heeft recentelijk
een omvangrijke structuurwijziging
doorgemaakt en in elk van de sectoren
zijn nu ongeveer 10.000 personen werk
zaam, op een totaal van ca 100.000 ar
beidsplaatsen in bedrijven in de pro
VlOCle.

Economische betekenis van het
Veerse Meer
Het merendeel van de activiteiten op en
om het meer die inkomen, werkgelegen
heid en bedrijvigheid genereren zijn ty
pisch Zeeuws. Daarbij gaat het in hoofd
zaak om recreatie en toerisme, land
bouw, visserij en vervoer over water. Met
name recreatie en toerisme zijn in be
trekkelijk korte tijd snel gegroeid, zoals
onder andere blijkt uit figuur 2, waarin
de groei van het aantal toeristische slaap
plaatsen in het gebied is weergegeven.

De beleidsmatige hoofdfunctie
van het meer is recreatie. Door de uit
voering van het Deltaplan en bijkomen
de werken zijn er in het gebied miljoe
nen guldens geïnvesteerd. Voorts wor
den er jaarlijks miljoenen guldens door
consumenten uitgegeven aan recreatieve
bestedingen. Het gebied is uitgegroeid
tot een toeristisch-recreatieve bestem
ming van formaat en het ontleent zijn
aantrekkelijkheid aan de inrichting van
het gebied, de gebruiksmogelijkheden,
de ligging ten opzichte van belangrijke
bevolkingsconcentraties en aan de omge
ving. Op een mooie dag is het de be
stemming voor zo'n 50.000 recreanten.

De dagcapaciteit van het gebied is voor
de verschillende vormen van toerisme en
recreatie als volgt opgebouwd:

dagrecreatie, met name oeverrecrea
tie en surfen: ruim 10.000 personen;

- verblijfsrecreatie: bijna 30.000 toe
ristische slaapplaatsen;
watersport: bijna 4.000 ligplaatsen in
jachthavens; de boten en bootjes bie
den gezamenlijk ruimte aan 10.000
personen.

Op jaarbasis gaat het om ca 3 miljoen
bezoeken, waarbij in totaal ca 120 mil
joen gulden wordt uitgeven. De werkge
legenheid in het gebied die daar direkt
(dat wil zeggen in de toeristische sektor
zelf) en indirekt (in bedrijfstakken die
daarvan deels afhankelijk zijn) uit voort
vloeit wordt geraamd op 1.200 arbeids
plaatsen. Gerelateerd aan de totale
toeristisch-recreatieve capaciteit in Zee
land, is ongeveer 15 % van de toeristisch
recreatieve bestedingen in deze provin
cie en de daarmee gepaard gaande werk
gelegenheid gelocaliseerd op en om het
Veerse Meer.

Potenties van het Veerse Meer
De sinds de jaren vijftig enorm toegeno
men verpozing buitenshuis in de vorm
van vakanties en uitstapjes is niet aan
Zeeland voorbijgegaan. De belangstel
ling voor Zeeland en het Veerse Meerge
bied als bestemming voor een vakantie
of dagje~uit groeit nog, maar van een
onstuimig groeitempo zoals in de jaren
zestig en zeventig is echter geen sprake
meer. Terwijl in diverse toeristengebie
den in Nederland de laatste jaren het be-
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Watersport op het Veerse Meer. Op de
voorgrond een vrij grote hoeveelheid
Zeesla (U/va spec.).
Sport vessels on Lake Veere. On the fore
ground large quantities of Sea lettuce (U/
va spec.) that are washed ashore. (Foto D.
Ringelberg-Giessen) .

zoek begint terug te lopen, is in Zeeland
nog sprake van een toename. Deze doet
zich in hoofdzaak buiten het hoogsei
zoen voor, waardoor langzaam maar ze
ker enige seizoenverienging waarneem
baar wordt. Met name de betere sprei
ding van de schoolvakanties in binnen
en buitenland en de opkomst van het
sportsurfen dragen daaraan bij.

Ten aanzien van produktelemen
ten die hoog scoren in de wensen van de
toeristen (zoals identiteit, cultuur, na
tuur, landschap, milieu, toeristische ac
commodatie) beschikt het Veerse Meer
gebied over een sterk aanbod. Op basis
van deze kenmerkende eigenschappen
van het toeristisch produkt, met name
ook waar het gaat om de waterrecreatie ,
en gelet op het overheidsbeleid dat
wordt voorgestaan, mag worden ver
wacht dat het gebied zijn positie op de
toeristisch-recreatieve markt nog zal ver
sterken. Dit hoeft overigens niet te bete
kenen dat de reeds beschikbare capaci-

teit en ruimte aan dagrecreatieterreinen,
verblijfsaccommodaties en jachthavens
wordt uitgebreid. Het toeristisch-recrea
tief seizoen is namelijk nog steeds der
mate kort, dat zeker op jaarbasis de
reeds aanwezige faciliteiten weinig wor
den gebruikt. Ook rekening houdend
met de belangen van natuur, landschap
en milieu ligt een betere benutting en
kwaliteitsverbetering van de huidige ca
paciteit meer voor de hand, dan de uit
breiding ervan.

Economie en ecologie
Een duurzame ontwikkeling stelt voor
waarden aan de economische ontwikke
ling. Ook de relatie tussen toerisme en
natuur is niet altijd in evenwicht. De na
tuur geeft en als dank voor het aange
naam verpozen, krijgt zij van toerist en
recreant nogal eens de schillen en de do
zen. Voorbeelden in binnen- en buiten
land tonen aan dat vrijetijdsbesteding
buitenshuis in verschillende gradaties
vervuiling, verstoring en zelfs ontwrich
ting van natuur, milieu en landschap
met zich mee kan brengen. Dit neemt
niet weg dat toerisme en natuur tot el
kaar zijn veroordeeld. Tekenend daarbij
is dat de toeristen uit de ons omringende
landen natuur en landschap als belang
rijkste motief noemen voor hun bezoek
aan ons land. Daarmee vormen natuur
en een schoon milieu een essentieel on
derdeel van het toeristisch produkt. In

economische termen verwoord maken
natuur en milieu deel uit van de kapi
taalgoederenvoorraad van het toeristisch
produkt en dat maakt dat investeren in
natuur en milieu tevens investeren is in
het toerisme. Omgekeerd kunnen re
creatie en toerisme ertoe bijdragen dat
het maatschappelijk draagvlak voor na
tuurbeheer en -behoud wordt versterkt.
Beleving van natuurwaarden is immers
één van de belangrijkste motieven voor
een vakantie of dagje-uit. Zij worden
dan gezocht, beleefd en gewaardeerd en
in die zin hebben recreatie en toerisme
een opvoedende taak. Al is de relatie
tussen toerisme en milieu niet in alle ge
vallen in balans, toch zijn er duidelijke
raakvlakken en gemeenschappelijke be
langen die de basis vormen voor een
bondgenootschap en gezamenlijke actie,
ook als het om het Veerse Meer gaat.

De betekenis van het waterbeheer
Toerisme en recreatie op en rond het
Veerse Meer zijn gebaat bij een beheer
van de waterkwaliteit en het waterpeil,
dat bijdraagt aan een optimale benut
ting van de in het gebied aanwezige ca
paciteit en potenties. De waterkwaliteit
van het Veerse Meer staat thans evenwel
onder druk en ook het peilbeheer is niet
optimaal. De algengroei, de overmatige
aanwezigheid van Zeesla en de in som
mige perioden optredende stank zijn
hiervan de duidelijkste symptomen. Zij
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worden niet veroorzaakt door het toe
risme, maar zijn wel uitermate hinder
lijk voor de beleving van het gebied.
Daarmee lopen in ieder geval in dit ge
bied de belangen van het toerisme en
die van het milieu parallel. Met betrek
king tot het peilbeheer is de toeristisch
recreatieve benutting maximaal bij een
hoog peil (het huidige zomerpeil op
NAP) en een vast peil .het gehele jaar
door. Het huidige peilbeheer met een
tussen- en winterpeil schiet daarin te
kort, mede gezien de algemene ontwik
keling van een betere spreiding van va
kanties en korte verblijven over het jaar.
Vergelijkingen met andere watersportge
bieden in Zeeland en Nederland tonen
aan, dat het waterpeil en de waterkwali
teit van het Veerse Meer beperkingen
opleggen aan vooral de lengte van het
toeristisch seizoen in het gebied. Met na
me in het naseizoen worden elders be
zettingsgraden geregistreerd die 20 tot
30% hoger liggen dan in het Veerse
Meergebied (fig. 3).

In de waterrecreatie heeft met na
me ook het surfen bijgedragen aan sei
zoenverlenging . Het Veerse Meer is een
surfgebied bij uitstek, maar de voor de
toeristisch-recreatieve sector over het al
gemeen welkome ontwikkeling van sei
zoenverlenging is niettemin voor een be
langrijk gedeelte aan het Veerse Meer
voorbij gegaan.

1988

,._-------e

19801970

bouwnijverheid
.;''' ..LJ. ............

-°
0

........

........ -......~-......:.-~ .::----';"" ---- -- -- . . '"': ::
~

'.

zeehavery;. ./
;'

land- en tuinbouw

.',,,,,,,,,,,,,

"

ou- ....... --J -U

1960

Fig. 1. Werkgelegenheid (herleid tot full-time arbeidsplaatsen)
in de belangrijkste economische sectoren in Zeeland.
Employment in four important economic sectors in the pro
vince of Zeeland (open squares: building activities; open
triangles: agriculture; black squares: harbour and industrial ac
tivity; open circles: tourism). (Bron: Toerisme en recreatie in
Zeeland; de economische betekenis in cijfers en trends 1950
1990. Provincie Zeeland).
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Summary
The economic roie of Lake Veere
Several activities in and around Lake Veere
generate income and employment. Tourism
is one of the most important economic ac
tivities in the region and tourism is in the
public policy for this region the main func
tion. In summer months it is the destination
for about 50.000 visitors a day. It concerns 3
million visits per year and in total the
touristic consumers spend about 120 million
guilders. The allied employment counts
1. 200 persons.
The present water management of the lake is
not optimal for both the fysical environment
and the touristic sector. Furthermore, the
most important problems with the water

•

Nrd. en Midden Nederland quality of the lake are not caused by tourism.
Rest of the Netherlands Let it be a base for joint action to improve the

management. In return it may be required,
that tourism imposes itself limitations.
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Fig. 3. Bezettingsgraden van kampeerbedrijven in enkele Nederlandse watersportgebie
den gedurende het seizoen (1981-1983).
Occupation rates of camping sites in some Dutch sailing areas in late spring, high summer
and early autumn (1981-19831. (Bron: Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland
en Centraal Bureau voor de Statistiek).

Fig. 2. Ontwikkeling van het aantal toeristische slaapplaatsen (exclusief jachthavens) in
het Veerse Meergebied.
Touristic accomodation around Lake Veere (marinas not included). (Bron: Provo Planolo
gische Dienst voor Zeeland).
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