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Samenvatting (Dutch summary) 
 

Toerisme en de Economische Waardering van Cultureel Erfgoed. 

 

De Toeristische industrie is een van de belangrijkste industrieën in de wereld. Vele landen zijn 

afhankelijk van inkomen gegenereerd vanuit de toeristische sector en gerelateerde bedrijvigheid. 

Volgens onderzoek gedaan door Oxford Economics, geïnitieerd door de World Travel and 

Tourism Council (2012), is de bijdrage van de toeristische sector aan het wereldwijd BBP (bruto 

binnenlands product) 4.8 triljoen euro, wat gelijk staat aan 9.1% van dit wereldwijde BBP. 

Hierbij is rekening gehouden met directe, indirecte en afgeleide toeristische inkomsten. 

Hiernaast zorgt de toeristische industrie wereldwijd voor meer banen dan andere belangrijke 

wereldwijde industrieën zoals de financiële dienstverlening, de communicatie dienstverlening, en 

de mijnbouw industrie.  

 In de laatste decennia is er zowel in de politieke als in de academische wereld veel 

aandacht voor toerisme. Alle leden van de G20 landen hebben een Minister voor toerisme, en op 

initiatief van de World Tourism Organization (WTO – wereld toerisme organisatie) wordt er een 

jaarlijkse bijeenkomst gehouden door deze ministers (de T.20) om toeristische onderwerpen te 

bespreken (UNWTO, 2013). Hun doel is onder andere om toerisme te positioneren als drijver 

achter economische, sociale, en milieu gerelateerde veranderingen. Naast deze politieke aandacht 

zijn er meer dan 70 academische tijdschriften met een focus op toerisme, reizen, horeca, en vrije 

tijd (McKercher et al., 2006). Ook in economische tijdschriften wordt er veel aandacht besteed 

aan toerisme en gerelateerde onderwerpen. Volgens Richards (2011) is van de vele toeristische 

niches, cultureel toerisme een van de belangrijkste, en dit is sterk gerelateerd aan het cultureel 

erfgoed op bestemmingen.  

 Cultureel erfgoed is een belangrijke ‘trekker’ voor toeristen en dus potentieel van grote 

waarde. Dit vertaald zich in de gebruikerswaarde, de niet-gebruikerwaarde of bestaanswaarde, en 

de toekomstige gebruikerswaarde of legaat waarde. Voor lokale beleidsmakers kan daarom het 

behoud van het erfgoed in hun bestuurlijk gebied van grote waarde zijn voor de (lokale) 

economie. De uitdaging voor beleidsmakers is om beslissingen juist af te wegen met als doel de 

economische inkomsten of waarde voor alle belanghebbenden te verhogen, en het erfgoed op een 



duurzame wijze te behouden voor toekomstige generaties. De resultaten van de verschillende 

onderzoeken in deze dissertatie kunnen beleidsmakers helpen afgewogen beslissingen te nemen.  

 Cultureel erfgoed is een breed concept en bevat vele aspecten. Een breed spectrum van 

tastbare en ontastbare zaken en fenomenen, zoals gebouwen, monumenten, locaties, 

kunstwerken, artefacten, tradities, gebruiken, herinneringen, ideeën, talen, geloven, enzovoort, 

kunnen zich kwalificeren als cultureel erfgoed. Ook de waardering van cultureel erfgoed bevat 

vele componenten. Throsby (Throsby, 2001; Rizzo and Throsby, 2006) geeft een suggestie van 

componenten om tot een complete waardering te komen: esthetische waarde, spirituele waarde, 

sociale waarde, historische waarde, symbolische waarde, en, authenticiteitwaarde. In deze 

dissertatie mengen wij ons niet in het debat over het definiëren van het cultureel erfgoed, of wat 

de definities inhouden, maar gebruiken wij de onderdelen die breed geaccepteerd worden en 

gerelateerd zijn aan de beschikbare data om de economische effecten van cultureel erfgoed te 

analyseren.  

 Cultureel erfgoed is niet gemakkelijk uit te drukken in geld, omdat het geen 

verhandelbaar goed, en zeer heterogeen is. Er bestaat een verscheidenheid aan studies welke 

methoden bespreken om cultureel erfgoed te waarderen (b.v. Navrud and Ready, 2002; Throsby, 

2003). Vanuit een economisch standpunt wordt cultureel erfgoed beschouwd als kapitaal met de 

standaard karakteristieken. Voor economen is het de grootste uitdaging om de juiste methode te 

vinden en selecteren om de opbrengsten vanuit het erfgoed te meten. Het centrale begrip dat 

economen hiervoor gebruiken is nut (utility), wat staat voor de voorkeur van een persoon voor 

een pakket van goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld toeristisch aanbod. Nut kan niet direct 

gemeten of geobserveerd worden, terwijl het bepalend is voor de beslissingen die mensen 

nemen. In economie is het daarom gebruikelijk dat bepaalde afwegingen tussen verschillende 

goederen of diensten worden bestudeerd. Voorkeuren van mensen zijn uit te drukken in hun 

bereidheid te betalen (willingness-to-pay), of bereidheid om te reizen (willingness-to-travel), om 

meer van een handelsartikel te consumeren. Het laatstgenoemde is de focus van de reiskosten 

methode (travel cost method, TCM), voor de economische waardering van voorzieningen welke 

alleen kunnen worden geconsumeerd op gegeven locaties, zoals bijvoorbeeld cultureel erfgoed. 

We gebruiken deze methode in het grootste deel van deze dissertatie. De reiskosten methode is 

ontwikkeld door Harold Hotelling (1947) en werd later door anderen aangescherpt en aangepast, 

zoals bijvoorbeeld door Murdock (2006). Wij focussen ons voornamelijk op toeristische 



bestemmingskeuze in relatie met cultureel erfgoed. De gedachte achter onze methode is dat 

cultureel erfgoed een significant verschil maakt voor het nut dat een bezoeker ontleent aan het 

bezoeken van een bepaalde bestemming, en dat sommige bestemmingen geprefereerd worden 

over andere. 

 In het eerste empirische hoofdstuk, Hoofdstuk 2, geven we een bondig overzicht van het 

Nederlandse vakantiegedrag over de laatste 30 jaar, en presenteren wij de resultaten van de 

statistische schattingsmethoden voor bestemmingskeuze, het aantal vakanties, en de bestedingen 

aan vakanties. De resultaten laten zien dat de participatiegraad en de vakantiebestedingen voor 

binnenlandse vakanties sinds 1990 niet veel meer zijn toegenomen. 84.5 % Van de huishoudens 

gaat op vakantie, en van onze steekproef gaat 19.7% alleen op een binnenlandse vakantie, 29.7% 

alleen op een buitenlandse vakantie, en 35.1% gaat zowel op een binnenlandse als een 

buitenlandse vakantie. Daarnaast laten de resultaten zien dat de vakantiebestedingen niet 

evenredig stijgen met inkomen. Vakantiebestedingen stijgen met inkomen, maar indien er zowel 

aan een binnenlandse als een buitenlandse vakantie wordt deelgenomen, valt dit voornamelijk 

ten deel aan de buitenlandse vakantiebestedingen. 

 Hoofdstuk 3 is het eerste van drie hoofdstukken over bestemmingskeuze waar wij 

gebruik maken van discrete keuze modellen technieken. In deze hoofdstukken onderzoeken wij 

de rol van cultureel erfgoed bij vakantie bestemmingskeuze van Nederlandse huishoudens. De 

resultaten laten zien dat bij vakanties met een overnachting, cultureel erfgoed op de bestemming 

een significant positieve invloed heeft op de bestemmingskeuze. Van de drie gebruikte 

indicatoren voor cultureel erfgoed, laat beschermd stadsgezicht zich het meest spreken tot wat 

een bezoeker waardeert op een bestemming. Onze schattingen laten zien dat bij een toename van 

0.25 km
2 

beschermd stadsgezicht op een bestemming, de reisbereidheid met 38 kilometer 

toeneemt.  

 In Hoofdstuk 4 richten wij ons op Nederlandse recreanten tijdens een dagtrip in een 

stedelijke omgeving. Wij schatten hier een discrete keuzemodel voor bestemmingskeuze en 

houden daarbij rekening met niet-geobserveerde karakteristieken. Wij hebben de reisbereidheid 

berekend voor bestemmingen met meer of minder erfgoed. De resultaten laten zien dat 

dagrecreanten bereid zijn verder te reizen voor meer erfgoed op een bestemming. Daarnaast is 

ook horeca belangrijk voor dagrecreanten. Wij concluderen hier dat cultureel erfgoed een 

versterkend effect heeft op de aantrekkelijkheid van een stedelijk omgeving.  



 Hoofdstuk 5 richt zich op dagtrips richting bestemmingen in een natuur omgeving. We 

focussen hier op karakteristieken die bepalend zijn voor de identiteit van het landschap zoals de 

kwaliteit van de natuur, cultuurhistorische waarde, en compositie. The resultaten laten onder 

andere zien dat bestemmingen met een uitgebreide cultuurhistorische waarde worden 

geprefereerd boven andere bestemmingen. Deze resultaten verantwoorden investeringen in 

cultureel erfgoed in rurale gebieden.  

 In Hoofdstuk 6 onderzoeken wij bestedingen van toeristen met verschillende 

reismotieven die Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam bezoeken. Er worden vijf 

motieven onderscheiden: cultureel erfgoed en de oude stad, kanalen, en musea; een speciaal 

evenement of tentoonstelling; gebruik van marihuana; een mix van deze drie; en een categorie 

overige. De meeste toeristen komen naar Amsterdam en de regio voor de rijkheid aan cultuur. De 

resultaten van de analyse van de bestedingen laten zien dat bezoekers met verschillende 

motieven hun besteedbare budget anders verdelen. En dat met een hoger budget, er een groter 

deel besteed wordt aan accommodatie, winkelen, theater bezoek en uitgaan, en minder aan eten, 

vervoer en parkeren, musea, en marihuana. 

 Het laatste empirische hoofdstuk, Hoofdstuk 7, is een studie naar de relatie tussen 

cultureel erfgoed en de winkellocatiedynamiek in Nederland. Wij identificeren de bepalende 

factoren in winkellocatiedynamiek, en onze resultaten laten zien dat deze sterk gerelateerd zijn 

aan buurtkenmerken (locatiekenmerken) zoals de aanwezigheid van cultureel erfgoed, 

buurtinkomen, populatiegrootte, herkomst van de bewoners, en huishoudensamenstelling. 

Gebieden welke meer erfgoed hebben in de vorm van beschermd stadsgezicht of monumenten, 

hebben meer winkels, een hogere positieve verandering in het aantal winkels, een lager 

leegstandspercentage, en een lager groeipercentage in leegstand.  

 In deze dissertatie hebben wij bewijs gevonden dat cultureel erfgoed een belangrijke 

factor is en sterk wordt geassocieerd met de aantrekkelijkheid van een locatie. Wij hebben laten 

zien dat cultureel erfgoed een drijvende factor is achter bestemmingskeuzes van Nederlandse 

vakantiegangers en dagrecreanten. Daarnaast hebben wij laten zien dat voor 

winkellocatiedynamiek cultureel erfgoed van belang is. Voor beleidsmakers is het van belang 

aantoonbaar bewijs te hebben om argumenten voor het behoud en ontwikkeling van cultureel 

erfgoed te onderbouwen en te versterken. Met de resultaten in deze dissertatie is dit bewijs 

geleverd.  


