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Samenvatting en conclusies 

Tegelijk met de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 vonden een aantal opvallende 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen plaats in Zeeland. Direct na de opening steeg het 

aantal voertuigen over de Westerschelde met zo’n 50% van ongeveer 8000 naar 12.000 

passages per werkdag. In de afgelopen jaren groeide dit aantal gestaag verder tot circa 

18.000 voertuigpassages in 2013. Ook gaat het woon-werkverkeer over de Westerschelde 

sinds 2003 veel vaker richting Zeeuws-Vlaanderen, vooral naar de gemeente Terneuzen. 

Tussen 2003 en 2008 nam het woon-werkverkeer richting Midden-Zeeland toe met 44%, 

vice versa bedroeg de stijging 152%. In 2008 werkten daardoor bijna net zoveel Zeeuws-

Vlamingen in Midden-Zeeland als andersom. 

 

Een vergelijkbare trendbreuk is te zien in de verhuispatronen. Vóór de opening van de 

Westerscheldetunnel verhuisden per saldo meer inwoners van Zeeuws-Vlaanderen naar 

Midden-Zeeland dan andersom. In de jaren na de opening was dit patroon omgekeerd en 

sloeg het verhuizingssaldo om ten gunste van Zeeuws-Vlaanderen, opnieuw met name 

richting Terneuzen. Vanaf 2008 is het aantal verhuizingen tussen beide regio’s grofweg in 

balans. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de tunnel de aantrekkelijkheid van Zeeland 

als woonlocatie heeft vergroot in vergelijking met de rest van Nederland. Dat blijkt uit het 

feit dat er geen noemenswaardige verandering is opgetreden in het verhuizingssaldo van 

Zeeland met de overige provincies. 

 

De veranderingen in de reis- en verhuispatronen vertalen zich niet zichtbaar in bredere 

demografische en economische ontwikkelingen. Dit strookt niet volledig met wat op basis 

van de literatuur over de ruimtelijk-economische effecten van (nieuwe) infrastructuur kan 

worden verwacht. Deze literatuur veronderstelt doorgaans namelijk dat een verandering in 

de bereikbaarheid, als gevolg van bijvoorbeeld de aanleg van een tunnel, via gewijzigde reis- 

en verhuispatronen op termijn neerslaat in demografische en economische indicatoren zoals 

bevolkingsgroei, werkgelegenheid en grond- en huizenprijzen. 

 

Zo ondervindt Zeeuws-Vlaanderen qua bevolkingsgroei door een beperkte natuurlijke 

aanwas vanaf 2003 vooral achteruitgang, met name in de gemeente Sluis. Wel krimpt de 

bevolking in Zeeuws-Vlaanderen minder hard dan in andere krimpregio’s in Nederland. 

Daarnaast blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid enigszins achter, in het bijzonder in 

de gemeente Hulst. Ook deed zich rond 2003 een stagnatie voor in de grond- en 

huizenprijzen, vooral in de gemeente Terneuzen. De grond- en huizenprijzen in Zeeuws-

Vlaanderen hebben de crisis die begon in 2008, echter relatief goed doorstaan. 

 

Midden-Zeeland haakt voor wat betreft deze bredere demografische en economische 

indicatoren grotendeels aan bij de ontwikkelingen in Nederland als geheel. Althans, sinds de 

opening van de Westerscheldetunnel tot aan het begin van de crisis in 2008. Daarna verliest 

ook Midden-Zeeland hier en daar terrein ten opzichte van de rest van Nederland. 
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Al met al is dan ook onduidelijk of en voor welke regio de Westerscheldetunnel gunstige 

ruimtelijk-economische effecten met zich meebracht. De reis- en verhuispatronen wijzen er 

bijvoorbeeld op dat Zeeuws-Vlaanderen aantrekkelijker is geworden, de bredere 

demografische en economische indicatoren suggereren juist het tegenovergestelde. De vraag 

resteert: in hoeverre was de tunnel van dergelijke opvallende ontwikkelingen de oorzaak, en 

hoe zou de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen 

er hebben uitgezien zonder de tunnel? 

 

Nader onderzoek kan antwoord bieden op deze vraag. Ondanks dat er zich door de relatief 

geïsoleerde ligging van Zeeland minder externe ontwikkelingen voordoen, is de komst van 

de Westerscheldetunnel mogelijk niet de enige verandering geweest met gevolgen voor de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Een manier 

om hiervoor te corrigeren is deze ontwikkeling per regio (econometrisch) te koppelen aan 

de bereikbaarheidsverandering als gevolg van de tunnel. Zodoende kan meer kennis worden 

ontsloten over de ruimtelijk-economische effecten van investeringen in infrastructuur. Die 

kennis helpt bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken als de bereikbaarheid 

van banen, agglomeratievoordelen, clustering en segregatie, en de groei en krimp van regio’s.  
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1 Inleiding 

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoekslijn gestart naar de ruimtelijk-economische 

effecten van bereikbaarheidsmaatregelen. Daarmee wordt getracht meer inzicht te krijgen in 

de invloed van (nieuwe) infrastructuur op de relatieve aantrekkelijkheid van locaties voor de 

activiteiten van mensen en bedrijven. Hierbij valt te denken aan wonen, werken, produceren 

en recreëren.  

 

Het vergroten van dit inzicht kan helpen bij de beantwoording van maatschappelijke 

vraagstukken. Dan gaat het onder meer om de bereikbaarheid van banen, de benutting van 

agglomeratievoordelen, clustering dan wel segregatie van bewoners en bedrijfsleven, en de 

groei en krimp van regio’s. Ook levert het meer kennis op over de vraag in hoeverre en op 

welke manier de bereikbaarheid van stedelijke kernen van economische waarde voor 

Nederland is (OESO, 2014). Ten slotte biedt het de mogelijkheid om nauwkeuriger 

uitspraken te doen over hoe ruimtelijk-economische effecten een rol moeten spelen in 

MKBA’s van infrastructurele projecten (Romijn en Renes, 2013). Dit achtergronddocument 

levert een bijdrage aan de onderzoekslijn door de ruimtelijk-economische effecten te 

verkennen van een specifieke casus: de Westerscheldetunnel.  

1.1 De casus 

De Westerscheldetunnel zorgt sinds 14 maart 20031 voor een substantieel snellere 

verbinding over de Westerschelde. De Westerschelde ligt tussen het noordelijk gelegen 

Walcheren en de Bevelanden (samen Midden-Zeeland) en Zeeuws-Vlaanderen in het zuiden. 

Voor de tunnel was men aangewezen op een autoveer of de Liefkenshoektunnel bij 

Antwerpen om de Westerschelde over te steken. De twee autoveren, Vlissingen-Breskens en 

Kruiningen-Perkpolder, sloten op de dag dat de tunnel opende.2 Vanwege zijn ligging 

verplaatste de tunnel het verkeer over de Westerschelde naar het midden van beide 

Zeeuwse regio’s. Dit is afgebeeld in figuur 1. 

 

De achterliggende gedachte bij het besluit om de tunnel aan te leggen, was de realisatie van 

een langetermijnkostenbesparing door de relatief dure autoveren te vervangen door de 

tunnel (Priemus en Hoekstra, 2001). Andere, daaraan ondergeschikte, argumenten waren 

destijds het bevorderen van: (1) de economische ontwikkeling van Zeeland, (2) het technisch 

inzicht op het gebied van tunnelbouw, en (3) de veiligheid op het water.  

 

 
1
 Op 29 september 1995 werd definitief besloten tot aanleg, waarna de bouwwerkzaamheden van start gingen op 14 

november 1997. 
2
 Op dit moment is alleen nog een fiets- en voetveer operationeel tussen Vlissingen en Breskens. 
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Figuur 1 Zeeland en de Westerscheldetunnel 

 
 

De casus van de Westerscheldetunnel is vooral van toegevoegde waarde, omdat het een 

zogeheten ‘natuurlijk experiment’ betreft. Het is niet onwaarschijnlijk dat investeringen in 

infrastructuur vooral gericht zijn op gebieden met een sterke of juist zwakke ruimtelijk-

economische ontwikkeling (Chandra en Thompson, 2000; Duranton en Turner, 2012). Dit 

brengt het probleem van omgekeerde causaliteit met zich mee: de investering is het gevolg 

van ruimtelijk-economische ontwikkeling, maar niet de oorzaak. Volgens Redding en Turner 

(2014) is dit de grootste uitdaging voor empirisch onderzoek naar de effecten van (nieuwe) 

infrastructuur. Doordat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Zeeland geen hoofddoel 

was van de aanleg van de tunnel, is de verwachting dat een dergelijk probleem in deze casus 

een minder grote rol speelt. 

 

Daarnaast kent de Westerscheldetunnel nog meer voordelen als casus. Zo is de ruimtelijke 

schaal waarop eventuele effecten van de tunnel zich voordoen, beperkt. Bij een kleinere 

geografische reikwijdte vinden minder externe ontwikkelingen plaats die een verstorende 

rol kunnen spelen. Ook kent Zeeland een relatief geïsoleerde ligging ten opzichte van de rest 

van Nederland en zijn er substantiële waterbarrières, die helpen bij het afbakenen van het 

onderzoeksgebied. De grens met België vormt eveneens nog steeds een barrière.3 Ten slotte 

heeft de aanleg van de tunnel, in combinatie met het sluiten van de autoveren, ervoor 

gezorgd dat gebieden in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen niet allemaal (in dezelfde 

mate) een verbetering van de bereikbaarheid hebben ondervonden (Meijers et al., 2011; 

 
3
 Zie Knowles en Matthiessen (2009) voor een overzicht van de literatuur over de barrières van landsgrenzen. Overigens is 

de grens met België als eindpunt van de impact van de Westerscheldetunnel niet onomstreden. Allaert (2001) wijst erop 
dat de Westerscheldetunnel de Zeeuwse steden en Gent dichter bij elkaar zou brengen. In het verlengde hiervan 
beoordeelt Keeris (2001) de tunnel als een schakel in de route tussen de Randstad en Parijs. De ontwikkeling van de 
verkeersstromen van en naar België verschillen echter niet opvallend veel voor en na de opening van de tunnel. 
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Ossokina et al., 2014). Dit biedt een uitgelezen kans om te achterhalen of voorheen afgelegen, 

maar nu relatief goed bereikbare gebieden vooral profiteren, en of dit ten koste gaat van 

andere gebieden. 

1.2 Werkwijze 

Om grip te krijgen op de ruimtelijk-economische effecten kijkt dit achtergronddocument 

naar de ontwikkeling van meerdere indicatoren. Simpel gezegd draait het om een zoektocht 

naar trendbreuken en opvallende ontwikkelingen door de indicatoren te volgen over de tijd. 

Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de verschillen tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-

Vlaanderen als aan de verschillen tussen gemeenten binnen deze regio’s. Het doel hiervan is 

om inzicht te verschaffen in de vraag of de waargenomen trends het gevolg zijn van de 

ontwikkeling van specifieke gemeenten of dat deze trends zich in het algemeen voordoen. 

 

Dit achtergronddocument is verkennend van aard en beperkt zich tot beschrijvende 

resultaten. Definitieve uitspraken over de ruimtelijk-economische effecten als oorzakelijk 

gevolg van de Westerscheldetunnel zijn hier niet aan de orde. Het in kaart brengen van de 

oorzakelijke gevolgen van de tunnel is voor vervolgonderzoek. Wel helpt dit 

achtergronddocument te identificeren in welke gebieden mogelijk ruimtelijk-economische 

veranderingen zijn ontstaan door de tunnel. Op deze manier wordt richting gegeven aan het 

vervolg voor zowel beleidsmakers als onderzoekers. 

 

Dit achtergronddocument complementeert eerder onderzoek naar de Westerscheldetunnel 

(een overzicht hiervan is te vinden in Appendix A). Het besteedt aandacht aan de gehele 

periode waarvoor betrouwbare data beschikbaar zijn, in tegenstelling tot eerder onderzoek 

dat zich toespitst op enkele jaren. Daardoor zijn de uitkomsten minder gevoelig voor 

toevallige gebeurtenissen, maar wel meer beschrijvend. Daarnaast geldt dit 

achtergronddocument als een actualisatie van eerdere studies, waarvoor nog geen gegevens 

na 2009 beschikbaar waren. Tot slot richt dit achtergronddocument zich ook op enkele 

andere ruimtelijk-economische indicatoren, wat nieuwe inzichten oplevert.  

1.3 Leeswijzer 

De rest van dit achtergronddocument is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 biedt in het kort 

een theoretisch kader als startpunt van de analyse. De hoofdstukken 3 tot en met 6 brengen 

de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Zeeland in kaart en de mogelijke oorzaken 

daarvan. In hoofdstuk 3 staat het reisgedrag centraal. Hoofdstuk 4 beschrijft demografische 

ontwikkelingen. Economische indicatoren zijn onderwerp van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 

beschrijft grond- en huizenprijzen. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een korte discussie. De 

conclusies zijn opgenomen in de samenvatting waarmee dit achtergronddocument is 

begonnen. Appendix A beschrijft de reeds bestaande studies naar de Westerscheldetunnel. 

Een beschrijving over de berekening van grondprijzen is te vinden in Appendix B. 
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2 Theoretisch kader 

2.1 Effecten van infrastructuur 

De gevolgen van een investering in infrastructuur zijn vaak complex en multidimensionaal 

(Banister en Berechman, 2001). Doorgaans activeert nieuwe infrastructuur, als de 

Westerscheldetunnel, een scala aan effecten en mechanismen, die over en weer met elkaar 

samenhangen. Dit hoofdstuk tracht de relevante economische theorie beknopt en op een 

overzichtelijke wijze weer te geven (zie Figuur 2).4 Meer details en uitzonderingen op deze 

theorie zijn bijvoorbeeld te vinden in Rietveld en Bruinsma (1998). 

 
Figuur 2 Schematische weergave van effecten als gevolg van infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste stap is eenvoudig: een investering in infrastructuur leidt tot een verandering van 

de bereikbaarheid. De bereikbaarheid is de moeite die het kost om een regio te bereiken. Dit 

begrip omvat naast de reistijd onder meer ook de transportkosten (bijvoorbeeld benzine en 

tol) en de onzekerheid van de reistijd. De bereikbaarheid neemt niet overal even sterk toe en 

voor sommige gebieden mogelijk zelfs af. In de buurt van de Westerscheldetunnel is de 

bereikbaarheidswinst het grootst, in de flanken van Zeeuws-Vlaanderen (Hulst en Sluis) 

wellicht negatief (Meijers et al., 2011). 

 
4
 De figuur is niet zozeer bedoeld om de werkelijke volgorde van effecten en mechanismen weer te geven. Er zijn vele 

processen aan het werk die er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat verschillende stappen tegelijk in werking worden gezet. 
De figuur is dan ook vooral bedoeld om alle ruimtelijk-economische effecten van infrastructuur zichtbaar te maken. 

Infrastructuur 

Bereikbaarheid 

Reisgedrag Relatieve aantrekkelijkheid 

van regio’s 

Demografische en 

economische ontwikkeling 
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Een toename in de bereikbaarheid resulteert in een verandering van het reisgedrag van 

mensen. Zo zullen sommigen een andere route nemen naar een gegeven bestemming.5 Nam 

men bijvoorbeeld eerst het autoveer vanuit Vlissingen naar de overkant van de 

Westerschelde, dan gaat men nu mogelijk via Borsele door de tunnel. Ook zal men andere en 

mogelijk meer bestemmingen kiezen dan voorheen, of kiest men een andere plek om te 

werken nu de bereikbaarheid is veranderd. 

 

Een tweede gevolg van een bereikbaarheidsverandering is dat de relatieve aantrekkelijkheid 

van regio’s wijzigt. Een betere bereikbaarheid zorgt er namelijk voor dat mensen meer 

banen en voorzieningen kunnen bereiken vanuit een bepaalde regio. Deze wijziging heeft 

invloed op hun woonkeuze; ze verhuizen naar de plek die voor hen het meest aantrekkelijk is 

om hun activiteiten te ontplooien. 

 

Voor bedrijven geldt eenzelfde redenering.6 Als gevolg van een bereikbaarheidsverandering 

zullen ze hun vestigingsgedrag aanpassen. Dit in de richting van beter bereikbare gebieden, 

omdat hier meer agglomeratievoordelen7 kunnen worden behaald (Duranton en Puga, 2004; 

Venables, 2005). In de praktijk zal dit leiden tot een verplaatsing van bedrijven, het sluiten 

van hun deuren (bijvoorbeeld door toegenomen concurrentie) of juist het openen van een 

nieuwe vestiging.  

 

Het gevolg van de verandering in de vestigingsplaats van mensen en bedrijven is terug te 

zien in de demografische en economische ontwikkeling. Mensen die verhuizen zorgen voor 

bevolkingsmutaties en de economische ontwikkeling volgt verplaatsingen van bedrijven. 

Deze nieuwe situatie brengt ook weer nieuwe en andere reispatronen met zich mee, 

bijvoorbeeld omdat men vanuit de nieuwe woonplaats de nieuwe werkplek moet bereiken. 

 

Sommige regio’s zullen meer profiteren van nieuwe infrastructuur dan andere. Welke regio’s 

dat zijn, is van tevoren moeilijk vast te stellen (Rietveld en Bruinsma, 1998; Banister en 

Berechman, 2001). De ruimtelijk-economische effecten van bereikbaarheidsmaatregelen zijn 

namelijk afhankelijk van de unieke karakteristieken van regio’s, die per casus kunnen 

verschillen. De literatuur biedt wel aanknopingspunten over de vraag wanneer het ‘centrum’ 

vooral baat heeft van een verbetering in de bereikbaarheid en wanneer de ‘periferie’. Voor 

Zeeland is echter niet direct duidelijk of sprake is van een centrum-periferie structuur (met 

Midden-Zeeland als centrum; zie bijvoorbeeld Meijers et al., 2013) of twee grotendeels 

gelijkwaardige perifere gebieden (Ossokina et al., 2014). 

  

 
5
 Doordat mensen hun reisgedrag aanpassen ontstaat er mogelijk drukte elders in het verkeersnetwerk, wat weer voor een 

afname  van de bereikbaarheid kan zorgen (niet getoond in de figuur). Bij de Westerscheldetunnel is een voorbeeld hiervan 
de drukte rond de brug bij Sluiskil. 
6
 De locatiekeuze van bewoners en die van bedrijven zijn onderling afhankelijk. 

7
 Voorbeelden van deze agglomeratie-effecten zijn een ruimere arbeidsmarkt, schaalvoordelen en kennisdeling. 
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2.2 Onderzochte indicatoren 

Om de effecten van de Westerscheldetunnel te analyseren, focust dit achtergronddocument 

op indicatoren over het reisgedrag en de economische en demografische ontwikkeling. Het 

doel hierbij is om te kijken in hoeverre de tunnel een substantiële verandering in deze 

indicatoren heeft gebracht. 

 
2.2.1 Reisgedrag 

Het reisgedrag wordt in dit achtergronddocument gemeten middels voertuigbewegingen en 

woon-werkverkeerstromen. Indicatoren over het reisgedrag hebben het voordeel dat ze 

direct aan de tunnel te koppelen zijn. 

 
2.2.2 Demografische en economische ontwikkeling 

Verhuizingen, migratie en bevolkingsgroei laten zien hoe een gebied zich demografisch 

ontwikkelt. Er zal specifiek worden ingezoomd op de verhuizingen tussen Midden-Zeeland 

en Zeeuws-Vlaanderen onderling, maar ook op verhuizingen van en naar andere gebieden en 

de totale mutatie in bevolkingsgroei. Samen vormen deze ontwikkelingen inzicht in het effect 

van de Westerscheldetunnel op de relatieve aantrekkelijkheid van Zeeuwse regio’s als 

woonlocatie. 

 

Het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid meten samen de economische 

ontwikkeling. Beide factoren vormen een maatstaf om te achterhalen in hoeverre de 

Westerscheldetunnel de relatieve aantrekkelijkheid van regio’s heeft veranderd voor wat 

betreft de bedrijvigheid. 

 

Economische en demografische ontwikkelingen kunnen ook in samenhang worden bekeken. 

De grond- en huizenprijzen zijn daarvoor geschikte kandidaten. Deze indicatoren 

weerspiegelen de aantrekkelijkheid van vestigingslocaties in brede zin (Mohring, 1965; zie 

ook de CPB-publicatie Stad en Land, De Groot et al., 2010). Als men een regio aantrekkelijk 

vindt om zich te vestigen, zal er meer vraag zijn naar huizen en grond in die regio. Dit 

resulteert in een hogere grond- en huizenprijs, gegeven het woningaanbod. De grond- en 

huizenprijzen reflecteren ook het feit dat men niet in de regio zelf gevestigd hoeft te zijn om 

er te werken of gebruik te maken van voorzieningen. 

 

Demografische en economische indicatoren bieden inzicht in de bredere ruimtelijk-

economische effecten van de Westerscheldetunnel, maar externe ontwikkelingen kunnen 

daarbij een verstorende rol spelen. Het is dan ook moeilijk om een oorzakelijk verband vast 

te stellen tussen deze trends en de komst van de tunnel. Daarmee vormen de demografische 

en economische indicatoren een tegenpool van indicatoren over het reisgedrag, die relatief 

eenvoudig causaal te verbinden zijn met de tunnel. 
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2.2.3 Onderzoeksaanpak 

In dit achtergronddocument zullen alle genoemde indicatoren stuk voor stuk de revue 

passeren om uiteindelijk tot een totaalbeeld van de ruimtelijk-economische effecten van de 

Westerscheldetunnel te komen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de verschillen 

tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen als aan de verschillen tussen gemeenten 

binnen deze regio’s. Het doel hiervan is om inzicht te verschaffen in de vraag of de 

waargenomen trends het gevolg zijn van de ontwikkeling van specifieke gemeenten of dat 

deze trends zich in het algemeen voordoen. 

3 Reisgedrag 

3.1 Vervoersstromen 

Sinds de opening van de tunnel is het aantal voertuigen over de Westerschelde abrupt 

gestegen. Uit figuur 3 blijkt dat het aantal passages per werkdag steeg met zo’n 50% tussen 

2002 en 2003. De figuur toont dat het gaat om een duurzame toename in het verkeer over de 

Westerschelde. Op zaterdagen en zondagen lag de stijging zelfs rond de 70%. Ook op de naar 

de tunnel leidende wegen zijn vanaf maart 2003 fors meer voertuigen geteld. Op de wegen 

van en naar de Belgische grens reden daarentegen niet abrupt meer voertuigen.8 Dit 

suggereert dat de Westerscheldetunnel met name gebruikt wordt voor regionaal verkeer en 

niet zozeer een schakel vormt in het internationale verkeersnetwerk. 

 
Figuur 3 Aantal voertuigen over de Westerschelde per werkdag 

 

De passages betreffen beide rijrichtingen. Het cijfer van 2003 betreft enkel passages via de Westerscheldetunnel vanaf 14 maart 
2003. Dit getal is enigszins vertekend, omdat de verkeersluwe maanden januari en februari in 2002 wel meetellen (maar in 2003 
niet). De percentages in de tekst zijn hiervoor gecorrigeerd. 
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van de provincie Zeeland. 

 

  

 
8
 Dit blijkt uit verkeerstellingen van de provincie Zeeland en Belgische gewestelijke en provinciale verkeersautoriteiten. 
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Een deel van de toename in het aantal passages wordt verklaard doordat de capaciteit van 

het autoveer tussen Vlissingen en Breskens tijdens de spits in de door toeristen drukke 

zomermaanden niet altijd toereikend was om alle voertuigen in een keer over te zetten. Op 

de lijn Kruiningen-Perkpolder gold dit probleem niet. Ook was er op beide autoveren het 

hele jaar door voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers.  

3.2 Woon-werkverkeer over de Westerschelde 

De toegenomen vervoersstromen over de Westerschelde houden er wellicht verband mee 

dat de arbeids- en woningmarkten van Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland meer met 

elkaar verbonden zijn geraakt. Het woon-werkverkeer (pendel) tussen beide regio's geeft 

een indruk van deze verbondenheid, te zien in Figuur 4.9 

 

Tussen 2003 en 200810 nam de pendelstroom over de Westerschelde in omvang toe, vooral 

in de richting van Zeeuws-Vlaanderen11. Het woon-werkverkeer over de Westerschelde naar 

Zeeuws-Vlaanderen steeg met 152%, andersom bedroeg de stijging 44%. In 2008 werkten 

daardoor bijna net zoveel Zeeuws-Vlamingen in Midden-Zeeland als andersom. Overigens 

zijn de metingen voor 2003 uitgevoerd in mei, enkele maanden na opening van de tunnel. 

Ook betekent de veranderde pendelstroom niet noodzakelijk dat de werkgelegenheid is 

toegenomen in Zeeuws-Vlaanderen ten opzichte van Midden-Zeeland (zie ook paragraaf 5.2). 

 
Figuur 4 Woon-werkverkeer over de Westerschelde  

 

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van Geertman et al. (2010). 

 

  

 
9
 Deze paragraaf komt voort uit eigen berekeningen op basis van eerder onderzoek van Ausems (z.j.) en Geertman et al. 

(2010). Het gaat om schattingen op basis van enquêtes. 
10

 Via de RIBIZ-enquête is men inmiddels bezig om gegevens te verzamelen die een studie over de pendelstromen in 2014 
mogelijk zou moeten maken. 
11

 CBS-data laten hetzelfde beeld zien van een toename in het woon-werkverkeer over de Westerschelde, vooral richting 
Zeeuws-Vlaanderen. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen met de gegevens van Geertman et al. (2010) voor wat betreft 
het precieze aantal mensen dat van Midden-Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen pendelt. 
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Midden-Zeeuwen nemen nu een aanzienlijk groter deel van de werkgelegenheid van 

Zeeuws-Vlaanderen voor hun rekening. In 2003 vulden Midden-Zeeuwen ongeveer 1¼% van 

de Zeeuws-Vlaamse banen in, net zoals 1¼% van de werkgelegenheid in Midden-Zeeland 

werd ingevuld door Zeeuws-Vlamingen. In 2008 is het percentage Midden-Zeeuwen in de 

werkgelegenheid van Zeeuws-Vlaanderen opgelopen tot circa 3½%. In datzelfde jaar is 

echter maar 1¾% van de werknemers in Midden-Zeeland Zeeuws-Vlaming. In procentuele 

termen was de pendel in 2003 dus in balans, maar in 2008 is het woon-werkverkeer richting 

Zeeuws-Vlaanderen tweemaal zo groot als andersom. 

 

De pendel vanuit Midden-Zeeland is met 241% het sterkst gestegen richting de gemeente 

Terneuzen. In 2003 pendelden meer inwoners vanuit Terneuzen richting Midden-Zeeland 

dan andersom. Dit patroon is omgekeerd in 2008. In de gemeenten waar de autoveren 

voorheen aan land kwamen, is daarnaast de uitgaande pendel sterker gegroeid dan de 

inkomende pendel. Dit is te zien in Hulst en Sluis en nog sterker in Vlissingen. Tabel 1 

beschrijft dit alles in meer detail. 

 
Tabel 1 Woon-werkverkeer over de Westerschelde 

1a: Van en naar Zeeuws-Vlaanderen, aantal personen per werkdag 

                                                2003                                  2008 
    

 

 

Vanuit Zeeuws-

Vlaanderen 

Naar Zeeuws-

Vlaanderen 

 Vanuit Zeeuws-

Vlaanderen 

Naar Zeeuws-

Vlaanderen 

Gemeente      

Goes 355 166  670 287 

Middelburg 187 156  415 425 

Vlissingen 429 143  291 383 

Midden-Zeeland 1144 627  1651 1580 

      

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van Geertman et al. (2010). 

 
1b: Van en naar Midden-Zeeland, aantal personen per werkdag 

                                                2003                                   2008 
    

 

 

Vanuit Midden-

Zeeland 

Naar Midden-

Zeeland 

 Vanuit Midden-

Zeeland 

Naar Midden-

Zeeland 

Gemeente      

Hulst 125 248  125 345 

Terneuzen 395 631  1345 993 

Sluis 107 266  110 313 

Zeeuws-Vlaanderen 627 1144  1580 1651 

      

Individuele gemeenten tellen soms niet op tot het totaal van Zeeuws-Vlaanderen vanwege afrondingsverschillen. 
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van Geertman et al. (2010). 
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De pendelrelatie met regio’s die niet direct aan de Westerschelde liggen, veranderde 

eveneens. Vanuit Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld groeide het woon-werkverkeer richting 

Zeeuws-Vlaanderen van 26 in 2003 naar 122 personen in 2008 (een stijging van 331%). 

Andersom was de toename kleiner: van 21 naar 50 forenzen. Het woon-werkverkeer vanuit 

België richting Walcheren nam toe van 102 naar 211 pendelaars (+107%).12,13 Tussen de 

Bevelanden en België veranderde het woon-werkverkeer niet. 

Het is onwaarschijnlijk dat deze ontwikkelingen in het woon-werkverkeer zouden hebben 

plaatsgevonden zonder de Westerscheldetunnel. De pendel over de Westerschelde steeg in 

een veel hoger tempo dan de pendel tussen alle Zeeuwse gemeenten bij elkaar, die tussen 

2003 en 2008 met 6% steeg. Ook was de stijging sterker dan die in de periode 1997-2003, 

toen het woon-werkverkeer vanuit Midden-Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen toenam met 

33%, en andersom met 14% (Ausems, z.j.).14 

4 Demografische ontwikkeling 

4.1 Verhuizingen en migratie 

De verhuizingen tussen Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland laten hetzelfde patroon zien 

als het woon-werkverkeer over de Westerschelde. Ten tijde van de autoveren verhuisde men 

per saldo richting Midden-Zeeland, het verschil bedroeg ongeveer 60 verhuizingen op 

jaarbasis. Figuur 5 geeft aan dat deze trend is omgedraaid sinds de opening van de 

Westerscheldetunnel. 

 

In 2003 steeg het aantal verhuizingen richting Zeeuws-Vlaanderen met 49%, andersom was 

de toename 23%. Vanaf 2004 is er een netto instroom van circa 45 verhuizers naar Zeeuws-

Vlaanderen per jaar, met name richting de gemeente Terneuzen. De Westerscheldetunnel 

lijkt ook hier een belangrijke oorzaak van de trendbreuk te zijn15. Met een inwoneraantal van 

net boven de 100.000 in Zeeuws-Vlaanderen, en ongeveer het dubbele in Midden-Zeeland, 

heeft deze trendbreuk echter geen zichtbare invloed op de bevolkingsstatistieken (zie ook 

paragraaf 4.2). 

 

Vanaf 2008 herstellen de originele verhuispatronen zich langzaam weer. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de mensen die dat wilden, tegen die tijd wel verhuisd zijn. Daarna 

beweegt het aantal verhuizingen over de Westerschelde weer naar de langetermijnwaarden. 

 

 
12

 Het woon-werkverkeer vanuit Zeeuwse regio’s naar België is niet bekend. 
13

 België levert slechts circa 2,5% van de totale inkomende pendel richting Walcheren in 2008, net zoals Schouwen-
Duiveland ongeveer 2,5% levert van de stroom richting Zeeuws-Vlaanderen. Beide pendelstromen vertegenwoordigen 
minder dan een half procent van de totale werkgelegenheid in de bestemmingsregio. 
14

 Het pendelsaldo veranderde in de periode 1997-2003 maar heel weinig; de absolute stijging in het aantal pendelaars 
was in beide richtingen zo goed als even groot. 
15

 Ook statistisch gezien blijkt er een trendbreuk te zijn in het aantal verhuizingen: de toename rond 2003 is voor beide 
richtingen significant op één-procentsniveau. 
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Figuur 5 Verhuizingen over de Westerschelde  

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van het CBS. 

 

De verandering in verhuizingen is ook terug te zien in Figuur 6. Tot 2003 verhuisden 

Zeeuws-Vlamingen vaker naar andere gebieden in Nederland dan andersom. Vanaf 2004 is 

er een periode van een aantal jaar waarin het binnenlandse verhuizingssaldo positief is voor 

Zeeuws-Vlaanderen (gedreven door de gemeente Terneuzen). In Midden-Zeeland is een 

dergelijke piek niet te zien. Na 2008 zakken de saldi weer onder nul in beide regio’s. Een 

effect van de Westerscheldetunnel is hier lastiger te ontwaren, omdat dit verhuizingsaldo 

door meerdere factoren wordt bepaald. De (relatieve) aantrekkelijkheid van de overige 

provincies verandert namelijk ook door de tijd heen. 

 
Figuur 6 Binnenlands verhuizingsaldo 

 

Verhuizingssaldi van Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen zijn een optelsom van verhuizingen (van personen) binnen Zeeland 
en verhuizingen van en naar regio’s buiten Zeeland. 
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van het CBS. 

 

De blauwe lijn in Figuur 6 beschrijft hoe verhuizingen in Zeeland als geheel zich ontwikkelen 

ten opzichte van de overige provincies. Deze ontwikkeling is uitgesplitst in Figuur 7 in 

instroom en uitstroom van verhuizers. De lijn toont dat beide fluctueren gedurende de 

200

250

300

350

400

450

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zeeuws-Vlaanderen naar Midden-Zeeland Midden-Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Midden-Zeeland Zeeuws-Vlaanderen Zeeland



18 

gehele periode (rond een gemiddelde van ongeveer 17 verhuizingen per 1000 Zeeuwen). 

Wel is er een netto instroom naar Zeeland tussen 2004 en 2007 (die nagenoeg volledig is toe 

te schrijven aan Zeeuws-Vlaanderen), maar die is niet opvallend groot. Er is dus geen 

duidelijke aanwijzing dat de Westerscheldetunnel de aantrekkelijkheid van Zeeland als 

geheel heeft vergroot. 

 
Figuur 7 Binnenlandse verhuizingen van en naar Zeeland 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van het CBS. 

 

Het internationale migratiesaldo, resultaat van verhuizingen van en naar het buitenland, laat 

eveneens geen opvallende ontwikkelingen zien. figuur 8 toont dat Midden-Zeeland en 

Zeeuws-Vlaanderen vrijwel dezelfde trend volgen als Nederland als geheel. Op basis hiervan 

kan worden geconcludeerd dat immigratie en emigratie in Zeeland vooral door nationale 

trends of nationaal beleid worden bepaald en niet zozeer door de Westerscheldetunnel. 

 
Figuur 8 Internationaal migratiesaldo 

 

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van het CBS. 
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4.2 Bevolkingsgroei 

Figuur 9 laat de totale bevolkingsontwikkeling per regio zien. Wat opvalt, is de trage 

bevolkingsgroei in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 2003 draait de trage groei zelfs om in een 

bevolkingskrimp van net geen 0,2% per jaar. Deze krimp doet zich met name voor in de 

gemeente Sluis. De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen krimpt echter minder hard dan in 

andere krimpregio’s zoals de Eemsdelta of Parkstad Limburg. In Midden-Zeeland vlakt de 

bevolkingsgroei met de jaren ook steeds meer af, maar het kan de trend van Nederland als 

geheel nog wel vasthouden tot 2008. Bij de bevolkingsgroei zijn geen abrupte trendbreuken 

te verwachten, omdat de bevolking een geleidelijk proces van aanpassing volgt. 

 

De beroepsbevolking, ofwel het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar, geeft in grote lijnen 

hetzelfde beeld. Dat geldt evenzo voor specifieke leeftijdsgroepen als 20-45 jarigen en 45-65 

jarigen. In elk van de beelden loopt Zeeuws-Vlaanderen vanaf het begin achter qua groei, 

waarbij deze achterstand vanaf 2003 sterker toeneemt. 

 
Figuur 9 Bevolkingsontwikkeling 

 

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van het CBS.  

 

Er spelen waarschijnlijk te veel andere ontwikkelingen om te kunnen duiden in hoeverre de 

Westerscheldetunnel de oorzaak was van deze ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de 

gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaamse gemeenten in 2003. Omdat dit in hetzelfde 

jaar plaatsvond als de opening van de Westerscheldetunnel, is een trendbreuk in 2003 het 

samengestelde resultaat van de tunnel en de herindeling (en mogelijk nog andere factoren). 

 

Meijers et al. (2012) trachten dit probleem te omzeilen middels een econometrische analyse. 

Zij concluderen dat de tunnel ertoe leidde dat de bevolkingsgroei in Zeeuws-Vlaanderen 4% 

achterbleef ten opzichte van Midden-Zeeland in de periode 2002-2008. Opmerkelijk genoeg 

groeiden vooral de gebieden in Midden-Zeeland die ver van de tunnel afliggen (Meijers et al., 

2011).  
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De voornaamste redenen dat beide Zeeuwse regio’s trager groeien dan Nederland is de 

beperkte natuurlijke aanwas. Deze aanwas is vooral in Zeeuws-Vlaanderen erg laag, dit komt 

door een dalend geboortecijfer. De Westerscheldetunnel heeft hier naar verwachting weinig 

mee te maken gehad: de geboorten dalen doordat de groep van 20-40 jarigen ouder wordt. 

De instroom van verhuizers naar Zeeuws-Vlaanderen in 2003 bestaat voornamelijk ook uit 

deze leeftijdsgroep (plus kinderen)16, maar deze instroom is te klein om te compenseren 

voor het proces van vergrijzing. 

5 Economische ontwikkeling 

5.1 Bedrijfsvestigingen 

De Westerscheldetunnel heeft mogelijk gezorgd voor de start van nieuwe bedrijven en 

verplaatsing van bestaande. Om dat te toetsen, zouden gegevens over de sluiting dan wel 

opening van bedrijfsvestigingen een goede maatstaf zijn. Helaas zijn dergelijke data niet 

beschikbaar. Een alternatieve maatstaf is het totale aantal bedrijfsvestigingen. 

 

Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen kennen een verschillende ontwikkeling als het gaat 

om de groei van het aantal bedrijfsvestigingen. figuur 10 geeft aan dat Zeeuws-Vlaanderen 

vanaf 1996 stabiel groeit, zij het met een tempo dat lager ligt dan in Nederland als geheel. 

Het aantal vestigingen in Midden-Zeeland daalt daarentegen tot 2002, waarna het de groei 

van Nederland volgt tot aan de crisis in 2008. Vanaf 2006 is de cumulatieve groei in Midden-

Zeeland groter dan in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 2002 is het bedrijfsleven in Zeeuws-

Vlaanderen gegroeid met 15%, terwijl Midden-Zeeland een groei van 40% doormaakte. Met 

name Middelburg is de dragende kracht achter deze groei. 

 

Er doet zich een opvallende ontwikkeling voor in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland 

rondom de opening van de Westerscheldetunnel (zie ook Louw en Jansen, 2011).17 Tot 2002 

groeide het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen elk jaar sneller dan in Midden-Zeeland, 

daarna is het andersom. De belangrijkste oorzaak hiervan is de ontwikkeling van de 

commerciële dienstverlening; in andere sectoren komt dit beeld niet terug.18 

 

 

 
16

 Ouderen zijn doorgaans honkvaster dan jongeren. De verhuispatronen van ouderen zijn dan ook stabiel door de tijd 
heen. Vooral jongeren lijken de drijvende kracht achter de verschillen in verhuizingssaldi van Figuur 6. 
17

 Deze conclusie verandert niet als men kijkt naar het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner. 
18

 De commerciële dienstverlening is ook veruit de grootste sector: het behelst meer dan de helft van het aantal 
bedrijfsvestigingen en banen in Zeeland. 
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Figuur 10 Aantal bedrijfsvestigingen 

 

Elke onderneming en elk bedrijf vormen een afzonderlijke bedrijfsvestiging. De opwaartse algemene trend in het aantal 
bedrijfsvestigingen reflecteert deels de groei van het aandeel zzp’ers dat voor Nederland als geheel toenam van ongeveer 6,5% 
naar 10% van de werkzame beroepsbevolking tussen 1996 en 2011. 
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van LISA. 

5.2 Werkgelegenheid 

De meest opvallende ontwikkeling in de werkgelegenheid (gemeten in het aantal betaalde 

banen, zie Figuur 11) vindt plaats na 2005.  

 
Figuur 11 Aantal betaalde banen 

 

Het aantal banen is de som van betaalde parttime en fulltime banen. 
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van LISA. 

 
Tot 2005 ontwikkelt het aantal betaalde banen zich ongeveer volgens hetzelfde patroon in 

Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Daarna blijft de werkgelegenheidsgroei in Zeeuws-

Vlaanderen achter (vooral in de gemeente Hulst).19 Midden-Zeeland weet daarentegen aan te 

 
19

 Dit patroon is niet veroorzaakt doordat Zeeuws-Vlaanderen een lagere bevolkingsgroei kent: het aantal banen per 
inwoner kent een vergelijkbare ontwikkeling. Ook is Dow Benelux in de gemeente Terneuzen niet de oorzaak van de 
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haken bij de groei van Nederland als geheel. Opnieuw is de ontwikkeling van de commerciële 

dienstverlening de achterliggende oorzaak. 

 

In hoeverre dit veroorzaakt wordt door de Westerscheldetunnel, is de vraag. Ook hier spelen 

externe ontwikkelingen namelijk weer een rol. Zo is te zien dat de werkgelegenheid vooral 

een conjunctuurpatroon kent. De dotcom- en kredietcrises zijn duidelijk zichtbaar. Daarbij 

lijkt de werkgelegenheid in Zeeland meer door crises geraakt te worden dan Nederland als 

geheel. 

 

Eerdere studies naar de Westerscheldetunnel konden eveneens geen positieve 

werkgelegenheidseffecten aantonen. Louw en Jansen (2011) en Louw et al. (2013) 

concluderen dat het werkgelegenheidseffect van de tunnel tegenviel vergeleken met de 

verwachtingen. Meijers et al. (2011) vinden zelfs een negatief effect van 

bereikbaarheidswinst als gevolg van de tunnel op de werkgelegenheid (in de niet-

commerciële dienstverlening). 

 

Een andere manier waarop de Westerscheldetunnel van invloed zou kunnen zijn, is als 

bedrijven de twee regio’s door toedoen van de tunnel vanuit één vestiging kunnen bedienen 

in plaats van twee. Het gevolg hiervan is dan mogelijk dat het kantoor in Zeeuws-Vlaanderen 

sluit. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de relatief achterblijvende werkgelegenheid in 

Zeeuws-Vlaanderen na 2005. Meijers et al. (2012) vinden hiervoor geen bewijs. Zij vinden 

juist dat bedrijven in de niet-commerciële dienstverlening richting Zeeuws-Vlaanderen zijn 

getrokken. Voor de industrie en de commerciële dienstverlening wordt geen effect gevonden. 

 

Uit een analyse van de schaalvergrotingsprocessen op basis van LISA-data blijkt dat het 

aantal betaalde werknemers per bedrijfsvestiging is afgenomen rond 2003: het aantal banen 

nam af, terwijl het aantal vestigingen fors steeg. Dit geldt zowel voor de niet-commerciële 

dienstverlening als voor alle sectoren bij elkaar. Het proces van schaalverkleining in beide 

Zeeuwse regio’s laat echter geen opvallende afwijking zien ten opzichte van de rest van 

Nederland. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de Westerscheldetunnel een grote rol heeft 

gespeeld bij deze schaalverkleining. 

6 Grond- en huizenprijzen 

De grond- en huizenprijzen vormen brede indicatoren voor ruimtelijk-economische effecten. 

Ze weerspiegelen de relatieve aantrekkelijkheid van een regio als volgt. Wanneer mensen en 

bedrijven een regio aantrekkelijk vinden om zich te vestigen, zal er meer vraag zijn naar 

grond en huizen in die regio. Dit resulteert in een hogere grond- en huizenprijs. Indien de 

                                                                                                                                                                                       
 
achterblijvende groei vanaf 2006. De werkgelegenheid bij Dow Benelux volgt een ander groeipad dan Zeeuws-Vlaanderen 
als geheel. Ook blijft de trend van Zeeuws-Vlaanderen grotendeels hetzelfde als de werknemers van Dow Benelux uit 
Figuur 11 worden gelaten. Het bedrijf behelst tussen de 5,6% (1996) en 3,8% (2012) van de werkgelegenheid in Zeeuws-
Vlaanderen. Een deel van deze daling in de werkgelegenheid kan overigens worden verklaard door outsourcing van werk 
dat Dow Benelux voorheen in eigen beheer had. 
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Westerscheldetunnel de relatieve aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen en Midden-

Zeeland heeft beïnvloedt, zou dit dus tot uitdrukking moeten komen in de ontwikkeling van 

de grond- en huizenprijzen. 

 

Van beide indicatoren kan de grondprijs als meest betrouwbare indicator voor ruimtelijk-

economische ontwikkeling worden gezien. De huizenprijzen reflecteren immers de waarde 

van de woningen die verkocht worden in een bepaald jaar. De vraag is echter of de verkochte 

woningen in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen hetzelfde zijn, en of het aandeel van 

dure versus goedkope huizen door de tijd heen verandert. Als er verschillen zijn, dan geeft de 

huizenprijs niet zuiver de aantrekkelijkheid van een vestigingslocatie weer. Bij grondprijzen 

wordt gecorrigeerd voor dergelijke verschillen. 

 

Appendix B beschrijft hoe de grondprijzen uit de huizenprijzen voortkomen. De gebruikte 

methode is gelijk aan die in de CPB-publicatie Stad en Land (De Groot et al., 2010). 

6.1 Grondprijs 

De ontwikkeling van de grondprijzen loopt in beide Zeeuwse regio’s ongeveer gelijk tot en 

met 2003 (zie Figuur 12). Vanaf dat moment staat de ontwikkeling van de grondprijzen in 

Zeeuws-Vlaanderen vrijwel stil. De trendbreuk in grondprijzen doet zich enkel voor in de 

gemeente Terneuzen.20 De gemeenten Hulst en Sluis volgen de algemene trend van Zeeland. 

Daarnaast lijkt Zeeuws-Vlaanderen de crisis die begon in 2008 beter te hebben doorstaan 

dan Midden-Zeeland. 

 
Figuur 12 Gemiddelde grondprijzen 

 

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van de NVM. 

 

Volgens Meijers et al. (2013) heeft de stagnatie van de grondprijzen in Terneuzen te maken 

met de Westerscheldetunnel. Voor de opening woonden rijke jonge huishoudens die 

 
20

 Naast de opvallende ontwikkeling van Terneuzen is er geen gemeente die qua grondprijsontwikkeling ver afwijkt van die 
in de regio. Uit een analyse van de grondprijsontwikkeling per viercijferige postcode komt naar voren dat de grondprijzen 
op lokaal niveau een diffuus beeld laten zien door de jaren heen. 
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werkzaam waren in Terneuzen ook in de gemeente Terneuzen. Na opening van de tunnel 

konden zij verhuizen naar Midden-Zeeland, waar de kwaliteit van de woningvoorraad 

gemiddeld hoger ligt. Richting Zeeuws-Vlaanderen verhuisden dan misschien wel meer 

mensen, maar deze waren gemiddeld minder welvarend dan de oorspronkelijke inwoners. 

Deze verklaring is slechts ten dele verifieerbaar aan de hand van CBS-data. Wel blijkt daaruit 

dat vooral jongeren vaker naar Zeeuws-Vlaanderen verhuizen vlak na de opening van de 

tunnel, wat tegenstrijdig lijkt met de uitkomsten van Meijers et al. (2013). 

6.2 Huizenprijs 

De huizenprijzen in Zeeland ontwikkelen zich volgens Figuur 13.21 In grote lijnen laten ze 

hetzelfde beeld zien als de grondprijzen. Wel is de stagnatie van de huizenprijzen in Zeeuws-

Vlaanderen rond 2003 meer van tijdelijke aard dan die van de grondprijzen. Al vrij snel na 

deze periode van stagnatie begint Zeeuws-Vlaanderen Midden-Zeeland weer bij te halen. 

Over de gehele periode groeit Zeeuws-Vlaanderen zelfs iets sterker dan Midden-Zeeland, 

maar dit is niet voldoende om het verschil in huizenprijzen geheel te laten verdwijnen.22 

Vergeleken met andere krimpregio’s in Nederland is de ontwikkeling van de huizenprijzen in 

Zeeuws-Vlaanderen ook opmerkelijk sterk (RIGO, 2011).  

 
Figuur 13 Gemiddelde huizenprijzen 

 

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van de NVM. 

 

Net zoals bij de grondprijzen lijken er twee mogelijke effecten van de Westerscheldetunnel te 

spelen. Enerzijds stagneren de huizenprijzen in Zeeuws-Vlaanderen rond 2003, anderzijds 

groeien deze enkele jaren hierna snel. Ook hier geldt dat externe ontwikkelingen naast de 

tunnel een rol kunnen spelen, maar het is wellicht geen toeval dat de verandering precies in 

die periode plaatsvindt. 

 
21

 Huizenprijzen voor Nederland op basis van NVM-data zijn voor dit achtergronddocument niet beschikbaar. Daarom zijn 
mogelijke tunneleffecten voor Zeeland als geheel niet te staven. Meijers et al. (2013) laten wel een grafiek zien van de 
huizenprijzen in Nederland. Op het oog zijn er daarbij geen opvallende verschillen te zien met de trend in Midden-Zeeland 
en Zeeuws-Vlaanderen. 
22

 De gemiddelde huizenprijs in Midden-Zeeland lag in 1995 rond de 95.000 euro, terwijl men in Zeeuws-Vlaanderen 
gemiddeld 75.000 euro kwijt was aan een huis. 

50

100

150

200

250

300

Midden-Zeeland Zeeuws-Vlaanderen Zeeland



25 

7 Discussie 

De Westerscheldetunnel heeft een aantal opvallende trendbreuken met zich mee gebracht. In 

het bijzonder gaat het dan om het reisgedrag, het woon-werkverkeer en de verhuizingen 

tussen Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Deze verplaatsingen zijn gericht op Zeeuws-

Vlaanderen en dan met name Terneuzen: men pendelt en verhuist nu vaker naar Zeeuws-

Vlaanderen. 

 

Bredere demografische en economische indicatoren suggereren juist geen effect of dat 

Zeeuws-Vlaanderen achteruitgang heeft ondervonden ten opzichte van Midden-Zeeland. Zo 

lijken de bevolkings- en werkgelegenheidsgroei achter te blijven in Zeeuws-Vlaanderen. Ook 

de grond- en huizenprijzen stagneren. 

 

Het effect van de Westerscheldetunnel is in de bredere demografische en economische 

indicatoren veel minder duidelijk te zien dan in de reis- en verhuispatronen. Het is mogelijk 

dat Zeeuws-Vlaanderen baat heeft gehad bij de tunnel, maar dat andere nadelige 

ontwikkelingen ervoor zorgen dat dit niet zichtbaar is in de bredere indicatoren. Zo staat 

Zeeuws-Vlaanderen bekend als krimpregio. Dit kan een mogelijk positief effect van de tunnel 

teniet doen. 

 

De conclusie is dan ook dat het effect van de Westerscheldetunnel op de ruimtelijk-

economische ontwikkeling van Zeeuwse regio’s niet eenduidig is. De analyses in dit 

achtergronddocument bieden niet de mogelijkheid om het effect van de tunnel te isoleren 

van andere ontwikkelingen. Daarnaast blijft onduidelijk hoe de demografie en economie zich 

ontwikkeld zouden hebben zonder de komst van de tunnel. 

 

Het in kaart brengen van de oorzakelijke gevolgen van de Westerscheldetunnel vraagt 

vervolgonderzoek. Daarbij dient de bereikbaarheidsverandering als gevolg van de tunnel te 

worden gekoppeld aan ruimtelijk-economische indicatoren. Om lessen te trekken is het dus 

nodig het oorzakelijke verband bloot te leggen tussen (nieuwe) infrastructuur en ruimtelijk-

economische effecten. Een dergelijk oorzakelijk verband is in de literatuur nog niet vaak 

zuiver vastgesteld. De Westerscheldetunnel biedt een uitgelezen kans om dit gat op te vullen 

aangezien de aanleg van de tunnel kan worden beschouwd als een zogeheten ‘natuurlijk 

experiment’, waarin relatief weinig externe ontwikkelingen een verstorende rol spelen. 
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Appendix A: Literatuur Westerscheldetunnel  

In dit hoofdstuk komt de literatuur aan de orde die de Westerscheldetunnel op ex-post 

basis23 heeft geanalyseerd. Het betreft meerdere onderzoeken van het onderzoeksinstituut 

OTB van de Technische Universiteit Delft over de effecten van de tunnel en twee studies naar 

de effecten van de tunnel voor bedrijven door de Kamer van Koophandel te Zeeland24. Deze 

appendix bevat vooral een beschrijving van de resultaten uit eerdere studies. In sommige 

gevallen zal dieper worden ingegaan op de methodologie. Het doel hiervan is om een beeld te 

schetsen van de toegevoegde waarde van dit achtergronddocument ten opzichte van de 

reeds bestaande literatuur over de Westerscheldetunnel. 

A.1 Studies onderzoeksinstituut OTB / TU Delft 

A.1.1 Rapport voor Provincie Zeeland 

In 2011 is een viertal deelrapporten verschenen met als doel de ruimtelijk-economische 

effecten van de Westerscheldetunnel in kaart te brengen voor de Provincie Zeeland. 

Deelrapport 1 is het meest vergelijkbaar met dit achtergronddocument. Het krijgt daarom 

meer aandacht dan de overige, verdiepende deelrapporten. 

 

Bereikbaarheid is gedefinieerd als het aantal mensen, banen of voorzieningen dat bereikbaar 

is binnen een gekozen aantal minuten aan reistijd (15, 30, 45 of 60 minuten). De 

bereikbaarheidswinst als gevolg van de tunnel (plus het verlies door het wegvallen van de 

autoveren) is de bereikbaarheid in 2008 vergeleken met die in 2002. Er is gecorrigeerd voor 

verstorende factoren zoals de aanleg van andere infrastructuur en autonome ontwikkelingen 

gedurende deze periode.  

 
Deelrapport 1: Bereikbaarheid en ontwikkeling 

Meijers et al. (2011) concluderen dat de bereikbaarheid van de meeste Zeeuwse regio’s door 

de tunnel is toegenomen, met name voor de regio’s rond Terneuzen en de Zak van Zuid-

Beveland. De westelijke regio van Zeeuws-Vlaanderen (gemeente Sluis) heeft mogelijk juist 

een bereikbaarheidsverlies ondervonden, afhankelijk van de gekozen maatstaf voor 

bereikbaarheid.  

 

Vervolgens is onder andere de verandering in de werkgelegenheid aan de reistijdwinst door 

de tunnel gerelateerd, een van de mogelijke ruimtelijk-economische effecten. Wat betreft 

werkgelegenheid wordt er geen algeheel effect van de tunnel gevonden, en ook is er geen 

sprake van een herverdelingseffect tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Er doet 

zich wel een negatief werkgelegenheidseffect voor met betrekking tot de niet-commerciële 

dienstverlening. Door bereikbaarheidswinsten via de tunnel konden organisaties in deze 

sector met minder personeel de taken uitvoeren.  

 
23

 Een overzicht van de ex-ante studies en kosten-batenanalyses van de Westerscheldetunnel is te vinden in Boeckhout en 
Holt, Geertman (2001), Geertman (2002), Meijers et al. (2011) en Louw et al. (2013). 
24

 Een andere ex-post evaluatie van de Westerscheldetunnel door de Rekenkamercommissie van Terneuzen (2008) is niet 
meegenomen vanwege de bestuurskundige inslag. 
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Een aantal andere ruimtelijk-economische indicatoren is op eenzelfde manier geanalyseerd. 

Over het algemeen lijken deze indicatoren maar voor een klein deel te zijn veranderd door 

de tunnel. Zo had de tunnel geen invloed op de bevolkingsontwikkeling in Zeeuws-

Vlaanderen, maar wel in Midden-Zeeland. De gebieden daar die beter bereikbaar werden 

zagen opvallend genoeg een krimp in de bevolking. Op een klein aantal uitzonderingen na is 

er geen effect van de tunnel op het voorzieningenniveau vastgesteld. In Midden-Zeeland hing 

bereikbaarheidswinst door de tunnel samen met een toename in de sociale status van 

woonkernen, in Zeeuws-Vlaanderen was een dergelijk verband niet zichtbaar. 

 

Daarnaast zijn bedrijven ondervraagd via een enquête naar hun ervaringen met de tunnel 

(de respons hiervan bedroeg 6,7 procent). Over het algemeen is men positief, ook al verschilt 

dit naar bedrijfstak, locatie en type bedrijf. Zo profiteerden vooral transportintensieve 

bedrijven en bedrijven die aangaven de (toegenomen) concurrentie goed aan te kunnen. De 

detailhandel in de regio Terneuzen is ondanks de toename in bereikbaarheid relatief 

pessimistisch over de tunnel.  

 

Particulieren werden eveneens gevraagd hun ervaringen te delen (respons van 11,5 

procent). Uit de enquêtes blijkt dat men vooral in de regio Terneuzen vaker naar de overkant 

van de Westerschelde reist om activiteiten te ondernemen. Bewoners van Midden-Zeeland 

zijn juist minder op de overkant georiënteerd geraakt. Over het algemeen geldt dat de 

inschatting van particulieren positiever wordt naarmate men meer profijt heeft van de 

komst van de tunnel. Ouderen en niet-werkenden zijn minder positief in hun evaluatie. 

Alleen in de regio Terneuzen is het aandeel mensen dat voordelen ervaart substantieel 

groter dan het aandeel dat geen profijt zegt te ondervinden. 

 
Deelrapport 2: Bedrijfsleven 

Louw en Jansen (2011) gaan verder in op de effecten van de tunnel voor het bedrijfsleven. 

Analyse van ruwe data laat zien dat de tunnel geen duidelijke verandering in de totale 

werkgelegenheid meebracht. Ook blijkt uit vragenlijsten dat de tunnel weinig invloed had op 

het vestigingsgedrag van bedrijven. Dit betreft dezelfde enquête als die genoemd in 

Deelrapport 1. Wel namen de contacten tussen bedrijven aan weerszijden van de 

Westerschelde toe. Deze waarneming van bedrijven wordt ondersteund door gegevens. De 

pendelstromen over het water namen toe, vooral in de richting van Zeeuws-Vlaanderen. 

 
Deelrapport 3: Bewoners 

Spaans et al. (2011) bekijken de effecten van de tunnel voor bewoners. Zij concluderen dat 

de woningmarkt en de arbeidsmarkten van beide oevers meer verweven zijn geraakt. Dit 

blijkt uit verdere analyse van de enquêtes onder particulieren, genoemd in Deelrapport 1. De 

frequentie waarop men activiteiten aan de overkant van de Westerschelde onderneemt, is 

voor een grote groep niet veranderd. Voor mensen die wel vaker naar de overkant gingen, 

blijkt vooral de afgenomen reistijd een belangrijke rol te spelen. 
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Deelrapport 4: Voorzieningen 

Meijers (2011) zoomt verder in op de beschikbaarheid van voorzieningen in Zeeland. Sinds 

de Westerscheldetunnel vond er schaalvergroting plaats in de voorzieningensector. Dit geldt 

niet voor voorzieningen die publiek gefinancierd zijn. Doordat de tunnel andere gebieden 

bereikbaar maakte, konden voorzieningen in voorheen zelfvoorzienende woonkernen 

worden gesloten. Ten slotte zijn steden in Zeeland na 2003 zich meer gaan specialiseren wat 

betreft het voorzieningenaanbod. Dit alles blijkt uit een analyse van verschillende 

databronnen. 

 
A.1.2 Vervolgstudies 

De breed georiënteerde deelrapporten mondden uit in een drietal academische publicaties, 

waarin dieper wordt ingegaan op specifieke bereikbaarheidseffecten van de 

Westerscheldetunnel. De bereikbaarheid is hier op dezelfde manier gedefinieerd als in de 

deelrapporten. 
 

Meijers et al. (2013): Huizenmarkt 

Deze publicatie richt zich op de ontwikkeling van (hedonische) huizenprijzen in Zeeland. De 

analyse brengt aan het licht dat de tunnel verschillende effecten had in verschillende 

Zeeuwse regio’s. In Midden-Zeeland leidt een toename in de bereikbaarheid als gevolg van 

de tunnel tot hogere huizenprijzen, terwijl de waarde van huizen in Zeeuws-Vlaanderen juist 

daalt als de bereikbaarheid toeneemt. Als reden voor dit effect wordt genoemd dat de 

kwaliteit van huizen in Terneuzen gemiddeld op een lager niveau lag dan in Midden-Zeeland. 

De tunnel stelde relatief jonge en rijke inwoners uit Terneuzen in de gelegenheid om te 

verhuizen naar bijvoorbeeld Goes.  

 
Louw et al. (2013): Arbeidsmarkt 

In deze publicatie worden de verwachte en gerealiseerde effecten op de arbeidsmarkt met 

elkaar vergeleken. De verwachtingen waren op basis van de ex-ante studies naar de 

Westerscheldetunnel achteraf gezien te hoog. Op basis van ex-post studies naar andere 

oeververbindingen, lijkt een nuleffect echter niet ongewoon. Daarnaast lijkt ook op de 

Westerscheldetunnel van toepassing dat een infrastructureel project eerder leidt tot 

herverdeling dan tot ontplooiing van nieuwe economische activiteiten. 
 

Meijers et al. (2012): Herverdelingseffecten 

Deze publicatie belicht de herverdelingseffecten van de Westerscheldetunnel. De tunnel 

blijkt banen te hebben verschoven van de regio Borsele naar Terneuzen. Niet-commerciële 

organisaties zijn de drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Tevens zijn er indicaties dat 

dit een gevolg is van beleid dat als doel had om Zeeuws-Vlaanderen mee te laten profiteren 

van de tunnel. Anderzijds is de bevolking juist verhuisd vanuit Zeeuws-Vlaanderen richting 

Midden-Zeeland. Dit ging met name om jonge gezinnen (zie ook Meijers et al., 2013). 
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A.2 Studies Kamer van Koophandel Zeeland 

De baten van de Westerscheldetunnel lijken over de tijd steeds meer te materialiseren. Dit 

blijkt uit de ERBO-enquêtes van de Kamer van Koophandel (2004, 2006) onder bedrijven. 

Enkele maanden na de opening van de tunnel blijken bedrijven positiever over de invloed 

van de tunnel dan toen zij in 2002 hun verwachtingen uitspraken. In 2005 is het aandeel dat 

een merkbaar positief effect ervaart nog verder gestegen.  

 

De herverdelingseffecten van de tunnel lijken eveneens niet constant over de tijd. In de 

maanden na opening van de tunnel was het verschil tussen de pessimistisch en optimistisch 

gestemde regio’s kleiner geworden dan in 2002. Het pessimisme in de regio’s Sluis en Hulst 

werd minder, terwijl de Bevelanden en Walcheren minder positief gestemd raakten. In de 

periode eind 2003-2005 is het verschil tussen de optimistisch en pessimistisch gestemde 

regio’s echter weer gegroeid. 

A.3 Samenvatting en interpretatie 

In de afgelopen jaren is uitvoerig onderzoek gedaan naar de ruimtelijk-economische effecten 

van de Westerscheldetunnel in brede zin. In deze appendix is een poging ondernomen deze 

onderzoeken samen te vatten. Daarbij is belangrijk te noemen dat de oorzakelijkheid van de 

resultaten niet altijd gewaarborgd is. Ook is de interpretatie van enquêtes subjectief: bij welk 

percentage positieve reacties spreekt men van een bestaand effect? Een genuanceerde 

interpretatie van de resultaten is dus van belang. 

 

Op basis van enquêtes, beschrijvende statistieken en econometrische analyse ontstaat het 

beeld dat de Westerscheldetunnel een verschillende invloed had op verschillende regio’s. De 

regio Terneuzen lijkt het meest baat te hebben gehad bij de tunnel, gevolgd door regio’s in 

het centrum van Midden-Zeeland (Goes en Borsele). De regio’s Hulst en Sluis ondervinden 

geen dan wel een negatieve invloed. 

 

Over het algemeen is een potentieel effect van de Westerscheldetunnel op de ruimtelijk-

economische ontwikkeling van Zeeuwse weinig zichtbaar. Als gevolg van de tunnel is er 

bijvoorbeeld geen werkgelegenheidsontwikkeling te ontwaren. De komst van de tunnel lijkt 

wel een verder proces van integratie tussen relatief geïsoleerde regio’s in gang te hebben 

gezet. Dit komt tot uiting op de arbeids- en woningmarkt, en het heeft uitwerking op het 

bedrijfsleven en het regionale aanbod van voorzieningen. Het bedrijfsleven lijkt door de 

jaren heen ook steeds positiever te worden over de effecten van de tunnel. 
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Appendix B: Grondprijzen 

Deze appendix geeft een uitgebreide beschrijving van de gebruikte data en methodologie 

achter de bepaling van grondprijzen. Ook bevat deze appendix enkele robuustheidsanalyses 

zoals een vergelijking met gegevens van het CBS en de CPB-publicatie Stad en Land (De Groot 

et al., 2010). Allereerst komt de relatie tussen infrastructuur en grondprijzen aan de orde. 

B.1 Infrastructuur en grondprijzen 

De ontwikkeling van grondprijzen is doorgaans een goede indicatie voor het effect van 

infrastructuur (zie bijvoorbeeld Mohring, 1965). Grondprijzen geven de aantrekkelijkheid 

van vestigingslocaties weer voor het ontplooien van activiteiten zoals wonen, werken, 

produceren en recreëren. Als een locatie aantrekkelijk is om dergelijke activiteiten te 

organiseren zal er doorgaans veel vraag naar zijn, hetgeen tot uitdrukking komt in een 

hogere grondprijs voor die locatie. Een infrastructureel project is een voorbeeld van een 

factor die een locatie aantrekkelijker kan maken. Meer banen en voorzieningen worden 

bereikbaar en er kunnen zich agglomeratievoordelen voordoen, die op termijn neerslaan in 

de grondprijzen. Op deze manier geven relatieve veranderingen in de grondprijzen van 

regio’s inzicht in de effecten die samenhangen met de aanleg van infrastructuur zoals de 

Westerscheldetunnel. 

 

Bij de bepaling van grondprijzen maakt dit achtergronddocument gebruik van dezelfde 

methode als die in Stad en Land. Hierbij wordt de huizenmarkt als uitgangspunt genomen om 

vervolgens ‘het huis van de grond af te halen’. Zo blijft alleen het deel van de huizenprijs over 

dat ontstaat door vraag naar en aanbod van grond. Elk onderdeel van het huis wordt in deze 

methode als het ware van de grond ‘afgestript’. Voegt een badkamer 10.000 euro toe aan de 

huizenprijs? Dan is de grondprijs simpelweg gelijk aan de huizenprijs min 10.000 euro, min 

de waarde van de andere woningkenmerken. Deze methode werkt alleen als de waarde van 

alle woningkenmerken bekend is. De kenmerken worden geschat met behulp van een 

zogeheten hedonische analyse (zie hieronder). Zodoende ontstaat een betrouwbare 

vergelijking van de aantrekkelijkheid van locaties om zich te vestigen. 

B.2 Data 

De databron betreft het databestand van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en 

vastgoeddeskundigen (NVM). Het databestand bevat gegevens over verkoopprijzen en 

kenmerken van woningen die in de periode 1985-2013 zijn verkocht door Zeeuwse 

makelaars aangesloten bij de NVM25. Woningtransacties bij andere lokale makelaars zijn 

daarmee uitgesloten van de analyse. 

 

 
25

 Het geschoonde databestand bevat enkele tienduizenden Zeeuwse woningtransacties. Dat is ruim voldoende om de 
hedonische analyse mee uit te voeren. Het volledige databestand was daarvoor niet geschikt. Zo is de grondprijs van 
appartementen bijvoorbeeld niet eenduidig vast te stellen. Ook blijven uitbijters buiten beschouwing, net zoals postcodes 
waarover niet voldoende bekend is om de grondprijs vast te stellen. 
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Een overzicht van enkele gebruikte variabelen en de bijbehorende cijfers is gegeven in tabel 

B126. De transactieprijzen zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. De gemiddelde woning in het 

geschoonde databestand verwisselde van eigenaar voor 162.000 euro. Gemiddeld gezien 

betreft een transactie een lap grond van 491 vierkante meter, waarvan de woning zelf 123 

vierkante meter beslaat (de rest is bijvoorbeeld een tuin, schuur en/of garage). De 

perceeloppervlakte verschil nogal per transactie, zo blijkt uit de hoge standaarddeviatie. De 

gemiddelde verdiepingshoogte bedraagt ongeveer 3 meter. 

 
Tabel B1 Beschrijvende statistieken per variabele (na dataselectie) 

Variabele Gemiddelde Standaarddeviatie  Meeteenheid 
     

Verkoopprijs 162 100  Duizenden euro’s 

Woonoppervlakte 123 40  Vierkante meters 

Perceeloppervlakte 491 1480  Vierkante meters
 

Verdiepingshoogte 3,1 0,4  Meters 

    

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van de NVM.   

 

Een middel om te toetsen of de data representatief zijn voor de gehele woningmarkt, is de 

gemiddelde transactieprijs uit het NVM-databestand af te zetten tegen die van het CBS. Het 

CBS documenteert immers alle woningverkopen in Zeeland, zowel die van de NVM als die 

van andere makelaars. Beide databronnen leveren een vergelijkbare trend in woningprijzen 

op. 

B.3 Hedonische analyse 

In deze paragraaf volgt een schatting van de waarde van verschillende woningkenmerken. 

Vervolgens worden deze kenmerken gebruikt om huizenprijzen terug te brengen tot 

grondprijzen. De woningkenmerken die worden meegenomen zijn dezelfde als die in tabel 

B1 plus nog een aantal andere, te weten: de onderhoudsstaat van de woning, het type 

woning, het type parkeergelegenheid, de aanwezigheid van een centrale verwarming en het 

bouwjaar. De schattingsresultaten van de hedonische analyse zijn te zien in tabel B2. Het 

betreft de gemiddelde effecten van woningkenmerken op de woningprijs27. 

 

De coëfficiënten zijn bij benadering te interpreteren als procenten. Het getal 0,56 bovenaan 

tabel B2 betekent dat een verdubbeling van de woonoppervlakte leidt tot een toename van 

de huizenprijs met ongeveer 56%. Een dergelijke interpretatie geldt ook voor 

verdiepingshoogte en perceeloppervlakte. Bij de andere variabelen geeft de coëfficiënt het 

procentuele woningprijsverschil aan tussen categorieën. Zo is een woning in een ‘matig tot 

 
26

 Een blik op het verloop van het aantal NVM-transacties onthult dat er vóór 1995 relatief weinig gegevens zijn. Dit levert 
enigszins volatiele grondprijzen in deze jaren op, zeker als men kijkt op lokaal niveau. Daarom focust dit 
achtergronddocument op de ontwikkeling van de grondprijzen in de periode 1995-2013. De jaren voor 1995 zijn wel 
onderdeel van de hedonische analyse, die de waarde van de woningkenmerken bepaalt. 
27

 Uit de analyse blijkt dat zo goed als alle variabelen significant zijn op één-procentsniveau. De resultaten blijken 
daarnaast robuust te zijn voor verschillende modelspecificaties. Ditzelfde geldt in grote lijnen voor verschillende 
steekproefjaren, hoewel eventuele verschillen ook het gevolg kunnen zijn van veranderde voorkeuren. Zo lijkt de 
onderhoudsstaat van de woning belangrijker te zijn geworden door de jaren heen, terwijl het belang van een eigen 
parkeerplek juist lijkt afgenomen. 
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slechte’ onderhoudsstaat gemiddeld ongeveer 19% duurder dan een huis in ‘slechte’ staat. 

Een woning met centrale verwarming is gemiddeld 10% duurder dan een zonder. 

 
Tabel B2 Effect van woningkenmerken op woningprijzen (in logaritmen), 1985-2013 

Woningkenmerk  Coëfficiënt 

   

Woonoppervlakte in vierkante meter In logaritmen 0,56*** 

Verdiepingshoogte in meter In logaritmen 0,44*** 

Perceeloppervlakte in vierkante meter In logaritmen 0,05-0,38 (a) 

   

Staat van onderhoud van de woning Slecht (referentie) 

 Matig tot slecht 0,19*** 

 Matig 0,16*** 

 Matig tot redelijk 0,25*** 

 Redelijk 0,31*** 

 Redelijk tot goed 0,37*** 

 Goed 0,46*** 

 Goed tot uitstekend 0,53*** 

 Uitstekend 0,55*** 

Type woning Vrijstaand huis (referentie) 

 Twee-onder-een-kap -0,09*** 

 Hoekhuis -0,18*** 

 Schakelwoning -0,12*** 

 Tussenwoning -0.19*** 

Parkeergelegenheid Geen parkeergelegenheid (referentie) 

 Eigen parkeerplaats 0,02***     

 Carport 0,05*** 

 Enkele garage 0,08*** 

 Carport en garage 0,08*** 

 Dubbele garage 0,09*** 

Centrale verwarming  0,10*** 

Bouwjaar Na 2000 (referentie) 

 Tussen 1991 en 2000 -0,01*** 

 Tussen 1981 en 1990 -0,06*** 

 Tussen 1971 en 1980 -0,12*** 

 Tussen 1960 en 1970 -0,16*** 

 Tussen 1945 en 1959 -0,18*** 

 Tussen 1931 en 1944 -0,19*** 

 Tussen 1906 en 1930 -0,19*** 

 Voor 1906 -0,14*** 

   

(a) Het effect van perceeloppervlakte varieert per viercijferige postcode. De twee opgenomen getallen betreffen de twee 
postcodegebieden waar het effect van perceeloppervlakte respectievelijk minimaal en maximaal was. 
De schatting is gebaseerd op woningtransacties in de periode 1985-2013 in 146 postcodegebieden in Zeeland. Vaste effecten voor 
het jaar en de maand van transactie zijn opgenomen. De analyse verklaart 90% van de variatie in woningprijzen binnen de 
postcodegebieden. 
*/**/*** Significant op respectievelijk tien-, vijf- en één-procentsniveau. 
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van de NVM. 

 

De grondprijzen komen direct voort uit de coëfficiënt van perceeloppervlakte. Als deze 

coëfficiënt klein is, maakt het voor de huizenprijs weinig uit of de woning wordt verkocht 

met een lap grond van 400 of 500 vierkante meter erbij. Zo is een huis met 500 vierkante 

meter aan perceeloppervlakte in het goedkoopste postcodegebied (coëfficiënt van 0,05) 

slechts 1,25% duurder dan een met 400 vierkante meter.28 Hoe groter de coëfficiënt van 

 
28

 Van 400 naar 500 vierkante meter perceeloppervlakte is een toename van 25%. Dit percentage moet vermenigvuldigd 
worden met de coëfficiënt van 0,05 om tot 1,25% te komen. 
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perceeloppervlakte, hoe hoger de grondprijs in dat postcodegebied. In het duurste 

postcodegebied (coëfficiënt van 0,38) is het verschil tussen beide woningen 9,5%. 

 

Het goedkoopste postcodegebied in de gemeente Hulst kent een gemiddelde grondprijs van 

19 euro per vierkante meter in de periode 1985-2013, gerekend in prijzen van 2013. 

Woningkopers betalen gemiddeld 348 euro voor een vierkante meter grond in het duurste 

postcodegebied, in Middelburg. Dat is een verschil van meer dan 1700%. De gemiddelde 

grondprijs in Zeeland komt volgens de hedonische analyse op 98 euro per vierkante meter. 

 

Vooral in Walcheren en in de regio Terneuzen is de grond relatief duur, maar ook rond Goes 

zijn relatief hoge grondprijzen te vinden. Op het eerste gezicht lijken Midden-Zeeland en 

Zeeuws-Vlaanderen niet zoveel van elkaar te verschillen. In Zeeuws-Vlaanderen bevinden 

zich echter meer relatief goedkope postcodegebieden, met name in de gemeente Hulst. Ook 

in de Zak van Zuid-Beveland is er sprake van goedkopere gebieden, opvallend genoeg rond 

de plek waar de Westerscheldetunnel aan land komt. Ten slotte blijkt op basis van de 

grondprijzen het westen van de gemeente Sluis relatief aantrekkelijk als vestigingslocatie, 

mogelijk vanwege de toeristische waarde van dat gebied. 

B.4 Vergelijking met eerdere studies 

Deze paragraaf bevat een vergelijking van de hedonische analyse in dit 

achtergronddocument met die van Stad en Land (De Groot et al., 2010), dat alleen 

schattingen voor Nederland als geheel rapporteert. De Groot (2014) voert dezelfde 

hedonische analyse uit als in Stad en Land, alleen dan voor het Zeeuwse deel van de dataset. 

In tabel B3 staat de hedonische analyse van beide bronnen, inclusief een aangepaste variant 

van de schattingen in dit achtergronddocument29. 

 

De schattingen van Stad en Land komen in grote lijnen overeen met die in dit 

achtergronddocument. Het feit dat er hier en daar kleine verschillen zijn met De Groot 

(2014), behoeft enige uitleg. Er wordt immers gebruik gemaakt van hetzelfde bronbestand. 

Het geschoonde databestand in dit achtergronddocument bevat bijna 50% meer transacties. 

De reden hiervoor is dat in De Groot (2014), maar ook in Stad en Land, bepaalde transacties 

eerder worden bestempeld als uitbijter. De gemiddelde grondprijzen zijn echter vrijwel 

gelijk. Wel kennen de grondprijzen in De Groot (2014) een grotere standaarddeviatie. Beide 

onderzoeken identificeren op basis van grondprijzen echter dezelfde centraal en perifeer 

gelegen regio’s. 

 

 
29

 Aangezien Stad en Land en De Groot (2014) alleen gegevens gebruiken tot en met 2007, zijn transacties vanaf 2008 in 
deze vergelijking buiten beschouwing gelaten. Een verschil met de andere publicaties is dat dit achtergronddocument 
andere observaties als uitbijters categoriseert. Daarnaast zijn verdiepingshoogte en staat van onderhoud geen onderdeel 
van de schattingen in Stad en Land en De Groot (2014). Deze aanpassingen verklaren de verschillen met de coëfficiënten 
in tabel B2. 
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Tabel B3 Effect van woningkenmerken op woningprijzen (in logaritmen), 1985-2007 

Woningkenmerk        Coëfficiënten  

     

  Dit onderzoek De Groot (2014) Stad en Land 

     

Steekproefgebied  Zeeland Zeeland Nederland 

     

Woonoppervlakte in vierkante meter In logaritmen 0,56 0,55 0,53 

Perceeloppervlakte in vierkante meter  In logaritmen 0,05-0,28(a) 0,12-0,29(a) nb 

     

Type woning Rijtjeshuis (b) (referentie) (referentie) (referentie) 

 Hoekhuis 0,01 0,00 0,00 

 Twee-onder-een-kap 0,09 0,09 0,09 

 Vrijstaande woning 0,19 0,20 0,21 

Parkeergelegenheid Geen (referentie) (referentie) (referentie) 

 Eigen parkeerplaats 0,02 0,03 0,02 

 Carport 0,05 0,05 0,05 

 Enkele garage 0,08 0,10 0,08 

 Carport en garage 0,08 0,13 0,10 

 Dubbele garage 0,09 0,14 0,09 

Centrale verwarming  0,10 0,15 0,14 

Bouwjaar Na 1990 (referentie) (referentie) (referentie) 

 Tussen 1981 en 1990 -0,05 -0,08 -0,08 

 Tussen 1971 en 1980 -0,11 -0,15 -0,13 

 Tussen 1960 en 1970 -0,15 -0,21 -0,17 

 Tussen 1945 en 1959 -0,17 -0,23 -0,17 

 Tussen 1931 en 1944 -0,18 -0,22 -0,12 

 Tussen 1906 en 1930 -0,18 -0,22 -0,16 

 Voor 1906 -0,13 -0,16 -0,11 

     

(a) Het effect van perceeloppervlakte varieert per viercijferige postcode. De twee opgenomen getallen betreffen de twee 
postcodegebieden waar het effect van perceeloppervlakte respectievelijk minimaal en maximaal was. 
(b) De categorie “rijtjeshuis” staat voor “schakelwoning of tussenwoning”. 
Significantie is niet gerapporteerd in De Groot (2014) en Stad en Land. 
Bronnen: Eigen berekening op basis van gegevens van de NVM, Stad en Land (De Groot et al., 2010) en De Groot (2014). 
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