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1. Inleiding
De kust is wereldwijd een populaire recreatie bestemming. De kust biedt ruimte en rust en heeft een
hoge natuurwaarde. In het begin van de 20ste eeuw werd de kust populair voor dagrecreatie, later
ontstond er vraag naar verblijfrecreatie en toerisme voor langere periodes. Door betere
infrastructuur vanuit het binnenland ontstonden de badplaatsen. De toename van kusttoerisme
heeft gezorgd voor zoneringregels voor de kust1. Het toezicht hierop werd gehouden door
Rijkswaterstaat en de provincies tot en met 2008. In 2008 is de situatie ingrijpend veranderd. De
gemeenten hebben meer zeggenschap gekregen in de ruimtelijke ordening. Dit heeft als gevolg dat
er meer ontwikkelingen plaatsvinden aan de kust dan voorheen. Aan de Nederlandse kust is dit
zichtbaar. Zo worden er al in 2015 meer dan 200 nieuwe strandhuisjes gebouwd2. En voornamelijk
projectontwikkelaars zien nog meer mogelijkheden voor strandvoorzieningen3.
De toename van strandbebouwing heeft een aantal oorzaken. Een van de oorzaken is de toename
van zeggenschap in de ruimtelijke ordening door de gemeente. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan
voor het zelfstandig tot uitvoering brengen van plannen met nauwelijks controle van een hogere
bestuurslaag. Het strand is een cruciaal onderdeel van de kust. Het duinlandschap is vaak als
natura2000 gebied aangewezen4. Toch wordt het strand soms gezien als een apart onderdeel en valt
het niet altijd onder de Natura2000 wetgeving. Waardoor de kust niet goed beschermd wordt.
Een andere oorzaak is het beschikbare vermogen van senioren. Door de lage rentestand van de bank
en de toename aan investeringsmogelijkheden is het verleidelijk om te investeren in onroerende
goederen5. De investeerders zien het als een belegging en houden weinig rekening met de invloed op
de omgeving. Projectontwikkelaars halen gemeenten over met de economische voordelen van de
projecten. Dit wordt onderbouwd met marktonderzoeken die aangeven dat de consument luxe
zoekt. Het renoveren van oudere accommodaties brengt minder voordelen met zich mee dan het
realiseren van nieuwe accommodaties6.
Het ontwikkelen van strandbebouwing vormt geen bedreiging zolang er een goede visie en
beleidsuitvoering zijn. Een slechte visie en beleidsuitvoering kunnen negatieve effecten hebben op
de belevingswaarde van het strand. Door verstoring de biodiversiteit verminderen in Natura2000
gebieden. Het kan de recreatiewaarde verminderen van het strand. Het beïnvloed de
belevingswaarde zoals ruimte en rust in een negatieve zin. Bij veel strandbebouwing ontstaat het
beeld dat het strand particulier terrein is en beïnvloed de populariteit van de Nederlandse kust. Veel
Belgen bezoeken de Zeeuwse kust en Zuid-Hollandse eilanden vanwege de ongereptheid.
Het realiseren van nieuwe strandbebouwing heeft effect op de bestaande accommodaties. Omdat
nieuwe strandbebouwing beter op de vraag inspeelt kunnen bestaande accommodaties niet meer
concurreren. De concurrentie positie gaat zo verloren. Ook omdat de afgelopen jaren niet of
nauwelijks mee geïnvesteerd wordt in de bestaande accommodaties. De oorzaak hiervan is dat er
geen mogelijkheid is of gewoon de wil ontbreekt om te investeren.
De ongecontroleerde toename van strandbebouwing is zorgwekkend volgens de Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland. De gemeenten bepalen grotendeels zelfstandig of er op het strand
bebouwing komt. Het is niet toegestaan om in rust- en broedgebieden te bouwen, om ervoor te
1

(Artelier kust kwaliteit, 2012)

2

(Ultee, 2014) Site over verkoop/verhuur strandhuisjes
3
(Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, 2014) Strandbebouwing, (Nederlands Verbond Makelaars, 2014) De Nederlandse
markt voor recreatie woningen.
4

(Rijkswaterstaat, 2014)
(Nederlands Verbond Makelaars, 2014)
6
(Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, 2014) (CBS, 2014)
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zorgen dat gevoelige soorten met rust gelaten worden. De strandbebouwing kan door verstoring een
negatieve invloed hebben op de natura2000 gebieden. De regelgeving voor strandbebouwing is te
soepel. Er is te veel ruimte in de regelgeving om het strand voldoende te beschermen7.
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland pleit voor een integrale Kustvisie. Om zo de kust beter te
beschermen tegen een ongecontroleerde groei van strandbebouwing. Dit betekent niet dat er
helemaal geen nieuwe strandbebouwing gerealiseerd kan worden, het moet doordacht gedaan
worden zodat het de kust juist waardevoller maakt. Dit betekent dat er op sommige plekken geen
strandbebouwing gerealiseerd kan worden om een positieve belevingswaarde te garanderen voor de
recreant en toerist. Daarom luidt de onderzoeksvraag van dit onderzoek: Wat zijn de mogelijke
gevolgen van een toename aan strandbebouwing voor de belevingswaarde van de Nederlandse
stranden en voor de huidige bedrijven/bebouwing aan de Nederlandse stranden?
Dit onderzoek wordt gebruikt voor verdere onderbouwing van de kustvisie. Het geeft inzicht wat er
beschermd moet worden om een positieve belevingswaarde van toerist en recreant te behouden.
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(Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, 2014)
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2. Methode
Er wordt een belevingswaarde onderzoek uitgevoerd. Verschillende gebruikers gevraagd naar hun
belangrijke belevingswaarde van het strand. De gebruikers zijn bedrijven en strandbezoekers. Er
wordt met een lagenbenadering een overzicht gemaakt van de huidige bebouwing op stranden aan
de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse kust. De verwachte projecten voor strandbebouwing zijn
geïnventariseerd. De strandbezoekers worden op willekeurige stranden gevraagd mee te werken een
vragenlijst in te vullen. Ook zijn er bedrijven geïnterviewd om erachter te komen welke onderdelen
en karakteristieken van belang zijn voor het bedrijf.
Toeristen

Belevingswaarde
van het strand
Exploitant strand en
omgeving

Strandbezoekers uit de
omgeving

Figuur 1: De geïnterviewde partijen voor dit belevingsonderzoek.

In figuur 1 zijn de partijen aangegeven die gezamenlijk een beeld moeten geven van de
belevingswaarde in dit onderzoek. Er zijn vier groepen in totaal. De eerste groep is “toeristen”. De
tweede groep is “strandbezoekers uit de omgeving” en de derde groep zijn ”exploitanten van het
strand en omgeving”. De vierde groep is “groene organisaties”.
Groene organisaties zoals: Zuid-Hollandslandschap, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, het
Zeeuwslandschap en de Zeeuwse Milieufederatie. worden niet per organisaties betrokken in dit
onderzoek. Deze organisatie zijn betrokken bij het opstellen van de kustvisie en geven daar hun
belevingswaarde aan.
Er worden twee instrumenten gebruikt in dit onderzoek. Het eerste instrument is een online
vragenlijst. Het tweede instrument is het afnemen van interviews. De online vragenlijst is gedaan via
de Groene Peiler. De Groene Peiler is een online panel. Het is een hulpmiddel om mensen te
betrekken bij de maatschappelijke opgave waar de NMZH zich meebezig houdt. Met dit instrument
wordt het algemene beeld van de belevingswaarde van het strand gemeten.
Het tweede instrument dat wordt gebruikt zijn interviews. Er zijn twee verschillende groepen
geïnterviewd. De eerste groep zijn strandbezoekers. Deze groep is op willekeurige strandlocaties aan
de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse kust gevraagd mee te werken. Het instrument maakt het mogelijk om
de doelgroepen “toeristen” en “strandbezoekers uit de omgeving” bij het onderzoek te betrekken.
De tweede geïnterviewde groep bestaat uit de “exploitanten van het strand en omgeving”. Dit zijn
bedrijven die op en rond het strand actief zijn. Dit instrument maakt het mogelijk een scherper beeld
te vormen van specifieke belevingswaarde op verschillende geografische locaties.
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3. Resultaten
De resultaten beginnen bij de lagen analyse, dit geeft inzicht over wat er aanwezig is aan
strandbebouwing per gemeente. Daarna worden de plannen getoond voor nieuwe strandbebouwing,
voor zover bekend. Vervolgens worden de resultaten van de Groene Peiler en de interviews met de
strandbezoekers vermeld. Tenslotte worden de interviews die gehouden zijn met de bedrijven
beschreven.

3.1

Lagen benadering

Met behulp van de lagenbenadering is de aanwezige strandbebouwing weergeven. De lagen
benadering is per gemeente uitgevoerd. Het idee is tijdens het proces alles in beeld te brengen dat
relevant is voor het onderzoek8. Zie afbeelding 1 voor het proces. In het rapport worden drie
elementen besproken van het lagen onderzoek. Er wordt gekeken naar de bebouwing, de
openruimte en de infrastructuur in de gebieden. In het rapport worden alleen de kaarten weergeven
waar alles op staat aangegeven. Het totale onderzoeksgebied is de provincie Zuid-Holland en
Zeeland. De afbeeldingen in de hoofdstukken bevatten cijfers die verbonden zijn met een bedrijf
genoemd in Bijlage 1: De bijlage voor de lagen analyse. De resultaten zijn zo zorgvuldig mogelijk
gepresenteerd, maar het blijft mogelijk dat de lijst incompleet is.

Afbeelding 1: Voorbeeld van het proces van de lagen analyse.

3.1.1

Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse kust bestaat uit de volgende gemeenten: Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Den
Haag, Westland, Hoek van Holland, Rotterdam, Westvoorne en Goeree-Overflakkee. In de
bovenstaande volgorde worden de gemeenten weergeven.

8

(ruimtemettoekomst.nl, 2014) De uiteg van de langen benadering
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3.1.1.1

Noordwijk

Afbeelding 2: De Lagen-kaart van Noordwijk.

Bebouwing:
Noordwijk bestaat uit twee dorpskernen, deze zijn met groen aangegeven. Deze kernen zijn
Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Noordwijk aan Zee is een badplaats. Het dorp heeft een
boulevard met verschillende hotels en andere verblijfaccommodatie. Onder andere
verblijfsaccommodatie vallen twee parken met duinhuisjes, die met roze zijn aangegeven. De
bedrijven op de zandige kust zijn aangegeven met rode vierkanten, dit zijn strandpaviljoens. De
boulevard is aangegeven met een groene streep. Nummer 18 geeft een lux recreatiepark aan dat net
naast de boulevard in de duinen ligt. Bij nummer 9 staat een Hotel genaamd “Duinzicht”.Bij nummer
1 is een strandpaviljoen met 5 strandhuisjes ernaast. Een bijzondere situatie in Noordwijk is dat er bij
nummer 23 een golfbaan ligt midden in de duinen.
Openruimte
Er is veel openruimte aanwezig. Het gebied rond nummer 1 is een gebied genaamd de
“Coepelduynen”. Rond nummer 19 ligt een duingebied genaamd “Hollands Duin”dit loopt tot aan de
gemeentegrens. De omgeving staat bekend als Bollenstreek. Er is een zone waar honden mogen
loslopen. Dit gebied is vanaf nummer 1 tot de eerst volgende strandopgang.
Infrastructuur
In Noordwijk aan Zee zijn er verharde wegen. Er zijn verschillende opgangen naar het strand, de
strandopgangen zijn bijna allemaal verhard. De grootste zijn aangeven in afbeelding 2.Bij de
strandopgangen liggen de parkeerterreinen. Door het duingebied liggen vele fiets- en wandelpaden.
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3.1.1.2

Katwijk

Afbeelding 3: De lagen-kaart van Katwijk.

Bebouwing:
De grootste dorpskern is Katwijk aan Zee. Dit is een samenvoeging van meerdere kleine dorpen. Dit is
aangegeven met het middelste groene gebied in afbeelding 3.
De strandbebouwing is een mix van: strandpaviljoens, strandcabines en strandhuisjes.
Strandpaviljoens worden aangegeven met de donker rode vierkanten, de strandhuisjes met de roze
lijnen en de strandcabines met de blauwe strepen. Bij elk strandpaviljoen staan “strandcabines”dit
zijn een soort van opbergkasten waarvoor gezeten kan worden. Deze strandcabines staan vrijwel op
het gehele strand en nemen veel plaats in. Deze cabines worden door de strandpaviljoenhouders
verhuurd. Er zijn recreatieparken in de omgeving. De bovenste groene oppervlakte is een groot
parkeerterrein met daarnaast recreatiepark. De tweede groene vlek is Katwijk aan Zee. De derde
groene oppervlakte is een verzameling van recreatieparken die direct aan de duinen liggen.
Open ruimte:
De open ruimte bovenin afbeelding 3 zijn de “Coepelduynen”.Hierbij ligt een rustig strand. Bij de
onderste groene oppervlakte ligt een natuurgebied genaamd de Oude- en Nieuwe plas. Voorbij de
duinen komt vooral landbouw voor.
Infrastructuur:
De bereikbaarheid van het strand is erg goed, verder van de stad af worden de grotere wegen en
strandopgangen minder. In het duingebied liggen wandelpaden en fietspaden.

9

3.1.1.3

Wassenaar

Afbeelding 4: De lagen-kaart van Wassenaar.

Bebouwing:
Wassenaar heeft geen grote dorpskern in de omgeving. In de duinen ligt het pretpark Duinrell. Op
het strand is een locatie met een redelijk hoge concentratie bebouwing. Dit is bij de
Wassenaarseslag, zie afbeelding 4. Hier zijn twee parkeerterreinen aanwezig, aangegeven met de
groene oppervlakken. Er zijn een aantal strandpaviljoens en er is catamaranverhuur op het strand. In
de duinen zijn een aantal paviljoens te vinden maar die liggen buiten het onderzoeksgebied.
Openruimte:
Er is veel openruimte aanwezig. Het meeste hiervan is duinlandschap. Bovenin liggen de duinen die
onderdeel zijn van het “De Drie Plassen” gebied. Daarachter ligt het natuurgebied de “Berkheide”.
Verder naar het beneden ligt nog het gebied dat de “Boswachterij Wassenaar” genoemd wordt. Dit
gebied gaat over in “Meijndel”. Dit gebied loopt door tot de gemeentegrens.
Infrastructuur:
Er zijn verschillende strandopgangen, de grootste is bij de Wassenaarse-slag. De andere zijn
onverharde opgangen die aansluiten op de wandel- en fietspaden.
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3.1.1.4

Den Haag

Bebouwing:
In de gemeente Den Haag is veel strandbebouwing
aanwezig, dit is te zien in afbeelding 5. Nummer twee
is het begin van de boulevard van Scheveningen. Dit
is een druk bebouwd stranddeel met verharde paden
en verschillende bedrijven. Bij nummer 33 wordt de
intensiteit van de strandbebouwing minder. Dit is het
einde van de pier van Scheveningen. Er staan nog
strandpaviljoens maar niet meer in een
aaneengesloten rij. Dit loopt door tot aan de haven,
het oranje gedeelte. Onder de haven begint het
rustig met bebouwing. Dit neemt verder naar
beneden toe. Op de hoogte van Houtwijk ligt een
intensief bebouwd strand. Bij nummer 70 in de buurt
van Ockenburgh neemt de bebouwing af. Bij 71 is er
een project gaande met strandhuisjes.
Open ruimte:
De open ruimte is hier beperkt door de aanwezigheid
van Scheveningen en Den Haag. Boven in afbeelding
5 ligt het “Meijndel” gebied. Dit stopt bij de pier van
Scheveningen. Dan is erna de haven een open
ruimte(tussen nummer 45 en 57), dit is het
“Westduinpark”. Het eerst volgende open gebied is
het Golfpark Ockenburgh (bij nummer 67). Daar ligt
een gebied met groene campings en open landschap.
Infrastructuur:
Er is veel infrastructuur aanwezig. Dit komt door de
pier van Scheveningen. Op de pier zijn alle wegen
verhard. Na de pier zijn de wegen onverhard en de
hoeveelheid strandopgangen minder. Bij Ockenburgh
(nummer 58) zijn meer wegen aanwezig. Er ligt hier
een grote autoweg die tot bijna op het strand loopt.
Er zijn veel parkeer gelegenheden aan de gehele
kuststrook in deze gemeente.
Afbeelding 5: De lagen-kaart van Den Haag.
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3.1.1.5

Westland

Afbeelding 6: De lagen-kaart van het Westland.

Bebouwing:
Het groene gedeelte is het dorp Monster, zie afbeelding 6. De strandbebouwing in de gemeente
Westland is in beperkte hoeveelheden aanwezig. De strandbebouwing bestaat vooral uit
strandpaviljoens. Bij Nummer 10 en 12 staan aantal strandhuisjes. In de omgeving staan veel kassen,
dit zijn de paarse oppervlaktes.
Open ruimte:
In deze gemeente is het “zandmotor project” gaande. Dit is het grote stranddeel aan de rechterkant
in afbeelding 6. Dit is een project om de kust te versterken op een natuurlijke manier9. In deze
gemeente is er beperkte openruimte. Bij de zandmotor is een opengebied wat voornamelijk
duinlandschap is. Verder de openruimte landbouwgrond tussen de kassen.
Infrastructuur:
Er zijn naar de kust toe veel wegen aanwezig. Dit komt door de vele kassen in de omgeving. Er zijn
weinig strandopgangen. De paden die er liggen zijn verhard. Er zijn vrijwel geen fiets- of
wandelpaden langs de kust.

9

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2009) Presentatie van de kust plannen met informatie over de
zandmotor
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3.1.1.6

Hoek van Holland

Afbeelding 7: De lagen-kaart van Hoek van Holland.

Bebouwing:
De grootste dropskern in deze regio is Hoek van Holland. Dit is aangegeven met de groene
oppervlakte in afbeelding 7. De andere twee groene oppervlaktes zijn parkeerterreinen. Het
intensiefst bebouwde stranddeel van de gemeente is strandslag 2. Hier zijn vooral strandpaviljoens
aanwezig, zie nummer 13. Dan zijn er op verschillende locaties nog strandhuisjes te vinden, zie
nummer 23,6,2. Deze zijn in beheer van “Strandhuisjes Westland”.
Open ruimte:
Hoek van Holland heeft een breed strand waardoor het erg ruim aanvoelt. Bij de gemeentegrens van
Westland met Hoek van Holland neemt het oppervlak van de duinen toe. De oppervlakte blijft
groeien tot het overgaat in een gebied wat men ‘strand en duin “noemt. Bij nummer 1 is een
naaktstrand.
Infrastructuur:
Hoek van Holland heeft veel wegen rond de kust. Tussen de wegen zijn er meerdere fiets- en
wandelpaden die door de duinen lopen. De hoeveelheid parkeerplaatsen neemt richting strandslag 2
toe. Dit komt doordat dit het populairste strand is van Hoek van Holland en het goed bereikbaar is
met auto en openbaarvervoer.
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3.1.1.7

Rotterdam

Afbeelding 8: Lagen-kaart van Rotterdam.

Bebouwing:
De kust van gemeente Rotterdam is voornamelijk havengebied. In de zomer staat er wel een
frituurbusjes/frietkot op de parkeerplaats, zie de rode vierkanten in afbeelding 8.
Open ruimte:
Er is een klein oppervlak aan openruimte aanwezig. De openruimte is voornamelijk een dunne strook
zandstrand.
Infrastructuur:
Er lopen verschillende wegen in het havengebied. De wegen komen uit op de N15.
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3.1.1.8

Westvoorne

Bebouwing:
In Westvoorne is weinig
strandbebouwing aanwezig. Er zijn een
aantal strandpaviljoens op het strand, zie
afbeelding 9. De stadskern Rockanje is
aangegeven met de groene oppervlakte.
Er liggen in de duinen een paar recreatie
parken, dit zijn de paarse oppervlaktes.
Open ruimte:
Er is veel openruimte, Het grootste deel
bestaat uit duinen. Bovenin ligt een groot
beschermd gebied voor vogels. Dit is
aangeven op de afbeelding met
zandplaten, er zijn verschillende
natuurgebied die in elkaar overlopen.
Hierdoor zijn er verschillende habitatten
met bijzonder soorten.
Infrastructuur:
Bij Rockanje liggen grotere wegen die
richting het strand gaan. In de duinen
lopen veel onverharde paden. Deze
paden zijn voor voetgangers of ruiters. Er
lopen enkele fietspaden door de duinen.
Auto’s kunnen naar “Aan Zee” rijden om
te parkeren zie nummer 2. Er zijn een
aantal parkeerterreinen in de omgeving,
zoals bij de nummers 3,4 en 6,7 en 8.

Afbeelding 9: Lagen-kaart van Westvoorne.
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3.1.1.9

Goeree-Overflakkee

Afbeelding 10: De lagen-kaart van Goeree-Overflakkee

Bebouwing:
Er is niet veel strandbebouwing aanwezig. Er staan alleen strandpaviljoens, zie afbeelding 10. De
vissershaven is met oranje aangegeven. De groene oppervlakte is Ouddorp en aanliggende
recreatieparken. Het is een rustig eiland met een paar recreatieparken. Het recreatiepark is
aangeven met de paarse oppervlakte.
Open ruimte:
Er is veel open ruimte aanwezig. Op de meeste stukken is het strand vrij breed. De ruimte achter het
strand is landbouwgrond, op de duinstrook na. Natuurgebied de Kwade Hoek dit is de punt boven in
afbeelding 10. Tot Ouddorp wordt de duinstrook dunner om daarna weer toe te nemen.
Infrastructuur:
Er zijn verschillende soorten wegen aan de kust te vinden. Er zijn fietspaden die door de duinen
lopen en veel polderwegen. Dit komt door de actieve akkerbouw op het eiland.

3.1.2

Zeeland
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3.1.2.1

Schouwen-Duiveland

Afbeelding 11: De lagen-kaart van Schouwen-Duiveland.

Bebouwing:
Hier is redelijk veel strandbebouwing aanwezig, zie afbeelding 11.De strandbebouwing is een mix van
strandpaviljoens en strandhuisjes. Op het eiland zijn veel recreatieparken en campings. Dit zijn de
paarse vlekken. Er zijn drie dorpskernen aangegeven, bovenin ligt het dorp Renesse. Het volgende
groene gebied is Nieuw Haamstede en Burgh-Haamstede. Onderin ligt Westenschouwen.
Open ruimte:
Er is openruimte aanwezig, aan de kust voor Burgh-Haamstede en Nieuw Haamstede ligt een enorm
duingebied bij nummer 18,19. Dit gebied wordt de Boompjesput genoemd. Het gebied bij nummer
15,16 en 17 is grotendeels duinlandschap. Richting Renesse wordt de duinstrook smaller. De rest van
de open ruimte is landbouwgrond.
Infrastructuur:
Er zijn veel fiets- en wandel paden richting het strand via de duinen. De grote wegen komen via de
Delta werken het eiland op en af. De rest bestaat uit polderwegen en eenbaanswegen.
3.1.2.2

Walcheren
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Afbeelding 12: De lagen-kaart van Noord-Beveland en Veere.

Bebouwing:
Er zijn een paar dorpen aan de kust, zie afbeelding 12. Het dorp naast nummer 27is Domburg. De
volgende de dorpen zijn Westkapelle en Zoutelande. Onderin ligt Dishoek. Er is veel
strandbebouwing aan deze kust. De strandbebouwing is een mix van strandpaviljoens en
strandhuisjes. Alleen tussen 18 en 20 is het redelijk leeg.Er zijn een aantal recreatieparken
aangegeven met paars.
Open ruimte:
De open ruimte bestaat vooral uit akkerbouwgrond. Bij nummer 18 en 20 ligt een duingebied en bij
Dishoek ligt een stuk duinlandschap. De overige openruimte is vooral landbouwgrond. Dit ligt bijna
tegen de zeedijk aan.
Infrastructuur:
Het wegenstelsel is gevormt door de akkerbouw . Er zijn polderwegen over dijken. Een aantal lopen
naar de zeedijk. De strandopgangen bevinden zichvooral bij de dorpen , een aantal bij grote
recreatieparken.
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Afbeelding 13: De lagen-kaart van Vlissingen.

Bebouwing:
Vlissingen stad ligt aan het strand. Hierdoor is er een verharde boulevard aan het strand. De
boulevard is aangeven met de grijze strepen in afbeelding 13. De strandbebouwing ligt na de
strandboulevard. Bovenin bevindt zich een recreatiepark. Op de boulevard staan verschillende
bedrijven, die onderdeel zijn van de boulevard. Er een paar kiosken met standplaatsen op de
boulevard. Deze zijn aangeven met de rode vierkanten.
Open ruimte:
Open ruimte is een schaars goed in deze omgeving. Boven nummer 6 ligt een bruin gebied, het Nolle
Bos. Het badstrand is relatief leeg en bij laag water groot. Dit badstrand is gelegen bij nummer 6 en
7.
Infrastructuur:
De boulevard is een grote weg, met verschillende strandopgangen. Na nummer 6 liggen er alleen
fietspaden en slaan autos af het stedelijke gebied in.
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3.1.2.3

Zeeuws-Vlaanderen

Afbeelding 14: Lagen-kaart Zeeuws-Vlaanderen.

Bebouwing:
Er zijn meerdere dorpskernen maar de belangrijkste zijn Breskens bij nummer 1,2 en 3 in afbeelding
14 en Cadzand-Bad onder nummer 31. Er zijn veel recreatiepark in de omgeving. De
strandbebouwing is in een redelijk hoeveelheid aanwezig. Dit is een mix van strandpaviljoens en
strandhuisjes. Deze liggen vooral in de buurt van recreatieparken. Bij Breskens ligt een klein
havengebied.
Open ruimte:
Er is veel polderlandschap aanwezig als openruimte. Bij nummer 22 is een natuurgebied dat “De
Verdronken Zwarte Polder” heet. Rondom het paarse ovaal is een gebied genaamd de “Zwart Gatse
Kreek”.
Infrastructuur:
Er lopen enkele grote wegen in de omgeving, waarvan de meeste polderwegen zijn. Er zijn wegen die
de zeedijk volgen. Deze wegen gaan langs de reactieparken.Hier liggen de grootste strandopgangen.
Bij de recreatieparken liggen parkterreinen. Op de dijk liggen fiets- en wandelpaden. Deze lopen
langs de gehele kust.
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3.2

Toekomstige plannen

In dit hoofdstuk worden de plannen voor strandbebouwing weergeven per provincie. Dit zijn de
plannen die in het onderzoeksgebied vallen of/en die er net
tegen aan liggen. De Brouwerdam wordt afzonderlijk
behandeld omdat daar veel projecten voor gepland staan. De
resultaten zijn zo zorgvuldig mogelijk gepresenteerd, maar het
blijft mogelijk dat de lijst incompleet is. In de afbeelding staan
de locaties van de ontwikkelingen.
3.2.1 Zuid-Holland
Legenda:
1:
Noordwijk, uitbreiding met 5 strandhuisjes.
2:
3:

Noordwijk, bouw van 10 strandhuisjes, de Langeveldseslag en
Duindamseslag
Den Haag, bouw van strandhuisjes bij het zwarte pad

4:

Den haag, 40 strandhuisjes bij succes meer.

5:

Westland, Plaatsing strandhuisjes

6:

Bouw van 100 strandhuisjes. Ter heijde/Monster komen 100
strandhuisjes

7:

Leeg strandpaviljoen( beschikbaar voor plannen )

8:

Hoek van Holland, Bouw luxe strandhuizen.

9:

Hellevoetsluis, Ruimte voor duinlodges

10:

205 koop-recreatiehuizen

11:

Ouddorp, strand ressort Ouddorp, 234 woningen

12

Ouddorp, Klepperduinen, 260 vakantie woningen

13:

Ouddorp, strandhotel

Afbeelding 15: projecten aan de Zuid-Hollandse
kust.
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3.2.2 Zeeland
Legenda:
1:
Renesse Zilthuis: 23 vakantiewoningen
2:
3:
4:

Kamperland, Landgoed De Grootse Duynen
Plaatsen van strandpaviljoen(Mobiele verkoop
unit naar strandpaviljoen)
Strandspeeltuin

5:

Noordhoek Residence Dishoek

6:
7:

Nollebos vakantiepark
Breskens, plaatsing strandpaviljoen

8:

Nieuwvliet-Bad/Groede strandpark met 460
recreatiewoningen
Renesse Noordzee vakantiepark 330
recreatie- woningen
Zoutelande Duinhotel Tien Torens, 10
duinlodges
Verse meer, Hotel met onbekend ontwerp

9:
10:
11:
12:

Schouwen-Duiveland Strandpark Zeeuwse
kust. Uitbereiding camping Elzenhof

13:

Breskens havengebied,13
appartementencomplexen
Breskens Kustpark Zeebad 80 lodges

14:
15:

17:

Groede, Waterduinen. Kustversterking met
recreatie en natuur
Cadzand-Bad Noordzee residence,
vakantiepark met 450 woningen
Nieuwvliet-Bad, 15 strandhuisjes

18:

Cadzand-Bad, 15 strandhuisjes

16:

Afbeelding 16: De projecten die in Zeeland gepland
zijn.
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3.2.2.1

Brouwersdam

Legenda:
1 A: Overtoom Brouwersdam, verbinding
Grevelingen-Noordzee.
B:
2:
3:

Brouwerseiland
Zeelandia Wellnes, Wellness centrum met
overnachting mogelijkheden.
Uitbereiding zeil- en surfschool met mogelijk
eco-lodges

4:

Jachthaven van de toekomst

5:

Duiksportvoorzieningen, met overnachting
mogelijkheid
Eco-lodges Kabbelaarsbank

6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15.
Afbeelding 17: De plannen voor de Brouwershaven.
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Groene boulevard, informatie centrum met
overnachtingvlotten
Eco²hotel, strandhuisjes die opgaan in de
omgeving
Marina Port Zélande, 100 slaapplekken voor
campers
Ontwikkeling Noorderpier, verbeter
omgeving voor strandgebruikers
Uitbereiding jachthaven Herkingen met 240
ligplaatsen.
Ontwikkeling Brouwersdam, Algemene
ontwikkeling omgeving
Getijde centrale Brouwersdam
Strand winning Brouwersdam, opspuiten van
het strand.
Autarkisch eiland Grevelingen, duurzaam
eiland met overnachtingslodges

3.3

Resultaten Groene Peiler

De Groene Peiler is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie om mensen te betrekken bij
maatschappelijke opgave en activiteiten die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland onderneemt.
De Groene Peiler wordt 4 keer per jaar afgenomen. Deze Groene Peiler gaat over de strandbeleving.
Doordat de Groene Peiler een instrument is van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, zijn de
deelnemers vooral afkomstig uit de Provincie Zuid-Holland. Iedereen kan zich aanmelden waardoor
de deelnemers verschillende achtergronden hebben. U kunt in bijlage 2 De complete uitslagen van
de Groene Peiler kennis nemen van het totale onderzoek en alle tabellen, grafieken en afbeeldingen.
In dit hoofdstuk worden de gegeven antwoorden in hoofdlijnen beschreven. Het totaal aantal
respondenten dat de Groene Peiler heeft ingevuld is 168 personen. De eerste vraag het seizoen
waarin het strandbezoek plaats vindt.

In welk seizoen bezoekt u het strand het
meest?
6%

In de lente

In de zomer
26%
In de herfst

In de winter
61%
3%

Niet seizoensgebonden

4%

Afbeelding 18: De resultaten van de vraag in welk seizoen de mensen het strand bezoeken.

Deze vraag is 168 personen beantwoord. De deelnemers bezoeken het strand niet in een specifiek
seizoen, zie afbeelding 17. Dit is door 61% aangegeven, 26% bezoekt het strand in de zomer, 6%
bezoekt het strand in de lente. In de winter wordt het strand door 4 % bezocht en 3% bezoekt het
strand in de herfst. De volgende vraag gaat over de voornaamste reden voor het strandbezoek.
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De belangrijkste reden voor een bezoek aan
het strand
9%

2%

11%

26%
21%

Voor zomerse activiteiten zoals zonnen,
zwemmen, zandkastelen bouwen etc.
Om te genieten van de rust en ruimte van
de omgeving
Om te sporten zoals hardlopen,surfen,
kiten etc.
Om te genieten van de natuur op en rond
het strand
Om vakantie te houden
Om stormen te ervaren
Om te winkelen

0%

Om te wandelen (hier valt ook de hond
uitlaten bij)
Om wat te drinken bij een strandpaviljoen

4%
0%

3%

Anders: (geef nadere toelichting)

24%
Afbeelding 19: De reden waarom mensen het strand bezoeken.

Deze vraag is door 165 personen beantwoord. Van de deelnemers gaat 26% naar het strand om te
genieten van de rust. 24% bezoekt het strand om te genieten van de natuur in de omgeving. 21%
bezoekt het strand om te wandelen.11% bezoekt het strand voor het uitvoeren van
zomersactiviteiten. 9% bezoekt het strand om wat te drinken en 4% om stormen te ervaren.3%
bezoekt het strand om te sporten en 2% heeft een andere reden voor een strandbezoek. Niemand
bezoekt het strand om te winkelen of gaat op vakantie naar het strand. De volgende vraag gaat de
aanwezige strandbebouwing.
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Aanwezige strandbebouwing
3%
9%
3%

Strandtenten / strandpaviljoens
42%
Gebouw van de reddingsbrigade

Strandhuisjes

15%

Een Informatiecentrum

Er is geen strandbebouwing aanwezig
28%

Overige (geef nadere toelichting)

Afbeelding 20 : De aanwezige bebouwing op de bezochten stranden.

Deze vraag is door 164 deelnemers beantwoordt. 42% geeft aan dat er strandpaviljoens aanwezig
zijn op het strand. 28% geeft aan dat er een reddingsbrigadepost op het strand. Op 15% van de
bezochte stranden staan strandhuisjes. 9% geeft aan dat er helemaal geen strandbebouwing is. Bij 3
% staat er een informatiecentrum op het strand. De volgende vraag gaat over het uiterlijk en de
hoeveelheid van strandbebouwing.
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Deze vraag is door 143 personen beantwoord. De kwantiteit van de huidige strandbebouwing wordt
door 41% als neutraal ervaren. 25% ervaart het negatief en 31% positief. 3% heeft geen mening
hierover. De uitstraling van de strandbebouwing wordt door 45% neutraal ervaren. 27% ervaart het
positief en 20% negatief. 8% heeft geen mening over de uitstraling. De strandbebouwing past voor
36% niet in het omgevingsbeeld. 36% staat hier neutraal tegenover. 26% vindt het positief en 2%
heeft geen mening. De staat waarin de strandbebouwing verkeert wordt door 47% als neutraal
beoordeelt 36% vind het positief en 9% negatief,8% heeft geen mening.

Afbeelding 21: De mening over de kwaliteit, kwantiteit en hoe het in de omgeving past.

In de volgende vraag zijn uit vier fictieve stranden met verschillende hoeveelheden strandbebouwing
het beste – en slechtste strandbeeld gekozen. Dit is zichtbaar in afbeelding 21 en 22. Deze vragen zijn
door 159 personen beantwoord. Volgens 52 % is het beste strandbeeld de optie “een strand met
enkele voorzieningen”. Bij 35% de optie “een natuurlijk strand” en 11% voor de optie “een strand
met redelijk wat voorzieningen”. Een strandboulevard is voor 3% van de Groene Peiler deelnemers
het ideale strandbeeld.
Met 84% is de strandboulevard het minst aantrekkelijke strandbeeld. Daarna is met 7% “het strand
met aardig wat voorzieningen” aangegeven. 5% vind het strandbeeld “een natuurlijk strand” niet
aantrekkelijk, en 4% vind het “een strand met enkele voorzieningen” een niet gewenst strandbeeld.
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Welke afbeelding beeldt voor u het ideale
strand uit?
3%

35%

De optie "Een natuurlijke strand"
De optie "Een strand met redelijk
wat voorzieningen"
De optie "Een strand met enkele
voorzieningen"

52%

De optie "Een strandboulevard"

11%

Afbeelding 22: Het ideale strandbeeld voor de Groene Peiler deelnemers.

Welk bovenaanzicht vindt u het minst
aantrekkelijk?
5%

4%

7%

De optie "Een natuurlijk strand"
De optie "Een strand met enkele
voorzieningen"
De optie "Een strand met aardig
wat voorzieningen"
De optie"Strandboulevard"

84%

Afbeelding 23: Het minst aantrekkelijkste beeld van de Groene Peiler deelnemers.
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De volgende vraag gaat over het bewust zijn van de plannen voor de kust, zie afbeelding 23. Deze
vraag is door 159 personen beantwoord. 75% weet niet of er plannen zijn voor het strand dat de
deelnemer bezoekt. Bij 25% van de deelnemers zijn de plannen voor het strand bekend.
Voor de 25% die bekend zijn met plannen is gevraag wat de mening daarover is, zie afbeelding 23.
59% vinden die plannen een slecht idee. 24% vindt dat het kan onder bepaalde voorwaarde. De
voorwaarde zijn:





Het mag niet teveel worden.
Het mag de omgeving niet schade. ( recreatie mogelijkheden en natuurwaarde).
Het gevoel van ruimte en rust moet behouden blijven.
De nieuwe bebouwing moet verspreid geplaatst worden.

Volgens 17% zijn de plannen een goed idee. De laatste vraag gaat over de invloeden die de
belevingswaarde negatief kunnen beïnvloeden. Deze vraag is door 151 personen ingevuld.

De mening over de bekende plannen.
17%
slecht idee

kan goed zijn met voorwaarde

24%
59%

Afbeelding 24: De menig over nieuwe plannen voor meer bebouwing.
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goed idee

Geef aan in hoeverre onderstaande aspecten uw strandervaring negatief
beïnvloeden. Geef per aspect een cijfer (1=meest negatief, 11=minst
negatief).
Aanwezigheid van dieren op het strand

7.84

Bereikbaarheid

8.54

Slechte parkeergelegenheid

8.43

Slechte waterkwaliteit

5.75

Onveilig strand

6.62

Toegang voor gemotoriseerde voertuigen op het
strand

3.93

Horizon vervuiling zoals windmolens op zee

7.32

Te veel extreme sportactiviteiten op het strand (kiten,
windsurfen enz.)

6.17

Rondslingerend afval

3.52

Grote hoeveelheden bezoekers

4.60

Overbebouwing

3.28
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Afbeelding 25: De gemiddelde waardes van de aspecten die de ervaring negatief kunnen beïnvloeden.

In deze vraag is een lijst met mogelijke invloeden op de belevingswaarde in volgorde gezet van
grootste- tot minste invloed. Nummer 1 heeft grootste invloed en nummer 11 de minste. In
afbeelding 24 zijn de uitkomsten weergeven. In de afbeelding zijn de gemiddelde weergeven, dus de
invloed met het laagste gemiddelde heeft de grootste invloed op de belevingswaarde.
Met een gemiddelde van 3,28 is zichtbaar dat “overbebouwing” de grootste invloed heeft op de
belevingswaarde. Daarna met een gemiddelde van 3,52 heeft “rondslingerend afval” de grootste
invloed op de belevingswaarde. Daarna is “toegang van gemotoriseerde voertuigen “ van grote
invloed op de belevingswaarde met een gemiddelde 3,93. Daarna zijn“grote hoeveelheden
bezoekers”van grote invloed. De waterkwaliteit zit in de middenmoot. De volgende is de
“aanwezigheid van extreme sportactiviteiten” met een gemiddelde waarde van 6,17. “Een onveilig
strand” heeft een gemiddelde van 6,62.De “aanwezigheid van dieren op het strand” heeft een
gemiddelde van 7,84. Slechte parkeergelegenheid heeft een gemiddelde van 8,43. Bereikbaarheid
heeft het laagste gemiddelde.
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3.4

Resultaten gebiedsgerelateerde belevingswaarde

Er zijn willekeurige mensen geïnterviewd op willekeurige stranden. In totaal zijn er zes stranden
bezocht aan de Zuid-Hollandse – en Zeeuwse kust. De antwoorden worden in dit hoofdstuk
besproken. In bijlage 3: Interviews met de strandbezoekers zijn de antwoordtabellen vermeldt.
3.4.1

Noordwijk:

In Noordwijk hebben 15 personen deelgenomen aan de interviews. De strandbezoekers zijn een mix
van toeristen en mensen uit de directe omgeving. De toeristen overnachten in de omgeving van het
strand. Voor de geïnterviewden personen is de natuurlijke omgeving een sterk punt. In de zomer is
het strand gezoneerd in rustige en drukke stranddelen en een hondenzone. Deze zonering wordt
bijzonder gewaardeerd. Mensen vinden het leuk om naar de rustige stranddelen te wandelen zie
afbeelding 25. De geïnterviewden
hebben nog geen slechte ervaring
met de hoeveelheid
strandbebouwing, maar zien geen
noodzaak om nog meer
strandbebouwing toe te staan. De
staat waarin de huidige
strandbebouwing zich bevindt
wordt als positief ervaren.
Het ideaal beeld van de
geïnterviewden in Noordwijk is een
strand met beperkte bebouwing en
Afbeelding 26: Een rustig gedeelte van het Noordwijkse strand
voorzieningen. Een slecht
belevingswaarde krijgt een strand waar geen bebouwing en voorzieningen zijn, en stranden die veel
bebouwing hebben of helemaal zijn volgebouwd. De belevingswaarde wordt verder negatief
beïnvloed door: geluidsoverlast, drukte en rommel. De belevingswaarde is nu positief en veel
geïnterviewden gaven aan het strand aan familie en vrienden aan te bevelen. In de tabel 1, zijn de
waarderingen voor het Noordwijkse strand weergeven.
Tabel 1: Waardering strand Noordwijk.

Totale
Reden van bezoek
hoeveelheid
specifieke
geïnterviewden: strandlocatie:

Sterke punten
locatie:

15 personen.

De afstand naar
het strand

De afstand naar
het strand

De mooie
omgeving (duinen)

De mooie
omgeving met
goede fiets- en
wandelpaden
De verschillen
van de
stranddelen

Overige( honden,
toeval
jeugdsentiment)
3.4.2

Katwijk
31

Factoren die een
negatieve invloed
hebben op de
belevingswaarde:
Geluidsoverlast

Effecten van
strandbebouwing
op
belevingswaarde:
8/15 negatief

Afval op het strand

7/15 positief

Drukte

In Katwijk hebben 13 personen deelgenomen aan de interviews. De strandbezoekers zijn vooral
mensen die uit de directe omgeving afkomstig zijn. De geïnterviewden zijn een dagje uit om te
ontspannen of om vakantie te vieren. De meeste respondenten geven als reden voor hun
strandbezoek aan dat het een traditie is. Dit komt door de aanwezigheid van de strandcabines. De
stedelijke omgeving is voor de mensen een belangrijke punt. De geïnterviewden hebben een
positieve ervaring met de huidige strandbebouwing. De geïnterviewden ervaren de huidige
strandbebouwing positief. Er is volgens de geïnterviewden geen reden om meer toe te staan. Het
uiterlijk van de strandbebouwing wordt als positief beschouwd door strandbezoekers.
De geïnterviewden gaven als ideaal strandbeeld een strand met bebouwing aan, het strand met geen
voorzieningen of helemaal volgebouwd is het minst gewenst. De belevingswaarde wordt negatief
beïnvloed door: geluidsoverlast, lastige buren en rommel. De geïnterviewden van het Katwijkse
strand zijn erg tevreden over het strand. Bij alle respondenten wordt het strand aanbevolen aan
vrienden en familie. In tabel 2, zijn de waarderingen weergeven voor het Katwijkse strand.

Tabel 2: Waardering omgeving Katwijk.

Totale
hoeveelheid
geïnterview
den:

Reden van
bezoek
specifieke
strandlocatie:

Sterke punten
locatie:

Aspecten die een
negatieve invloed
hebben op de
belevingswaarde:

Effecten van
strandbebouwing
op de
belevingswaarde:

13 personen

De afstand
naar het
strand
Traditie

Voorzieningen op
het strand en
omgeving.
De afstand naar het
strand
Sfeer, uitzicht goede
parkeergelegenheid.

Rommelig strand

Positief 11/13

Geluidsoverlast ( buren,
muziek, geschreeuw)
Overige: het weer, te
kort aan voorzieningen,
prijzen.

Negatief 2/13

De
strandcabines
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3.4.3

Hoek van Holland

In Hoek van Holland hebben 11 mensen deelgenomen aan de interviews. De meeste bezoekers zijn
afkomstig uit Zuid-Holland. De geïnterviewde bezoeken het strand voor zomersactiviteiten. De
aanwezige voorzieningen zijn voor geïnterviewden een sterk punt van het strand. De scheepsvaart is
ook een belangrijk punt van deze locatie. De verdeling tussen de verschillende stranddelen wordt
gewaardeerd. Er is geen slechte ervaring met de strandbebouwing. Meer bebouwing vindt men
onnodig, maar als er meer bebouwing toegestaan wordt, wordt dit niet negatief ervaren.
Het ideaal strandbeeld is een strand met bebouwing. De geïnterviewden vinden een helemaal
volgebouwd strand het minst aantrekkelijk. Het grootste deel van de geïnterviewden vinden het
strand een uitstekende belevingswaarde hebben en zouden het aanbevelen aan familie en vrienden.
Een van de geïnterviewde gaf aan dat het strand te druks was. In tabel 3, zijn de waarderingen
weergeven voor het strand van hoek van Holland.

Tabel 3: Waardering omgeving Hoek van Holland.

Totale
hoeveelheid
geïnterviewden:

Reden van bezoek Sterke punten
specifieke
locatie:
strandlocatie:

11 personen

De
bereikbaarheid

3.4.4

scheepsvaart

Het verschil in
stranddelen.
drukte, rust
Scheepsvaart

De gezelligheid
van de locatie

De
bereikbaarheid

Aspecten die een
negatieve invloed
hebben op de
belevingswaarde:
Rommelig strand

Effecten van
strandbebouwing
op de
belevingswaarde:
9/11 positief

Geluidsoverlast en
drukte
Wachttijden en
slechtweer

2/11 negatief

Westvoorne

In Westvoorne hebben 16 deelgenomen aan de interviews. De geïnterviewden komen vooral uit de
omgeving. De geïnterviewden komen naar dit strand om te sporten en te genieten van de natuurlijke
omgeving. De sterke punten zijn de natuurlijke omgeving en de sportzone. Een aantal
geïnterviewden gaf aan deze locatie te bezoeken omdat de afstand naar het strand gunstig is.
Er is geen slechte ervaring met strandbebouwing, maar voor de meeste geïnterviewden is er geen
directe reden om veel meer te realiseren. Een klein deel van de geïnterviewden gaf aan dat er wel
een strand paviljoen bij kan. De staat waarin de huidige strandbebouwing verkeert wordt als positief
ervaren. Het ideale strandbeeld is een strand met enkele voorzieningen. Het negatieve strandbeeld is
met een redelijke hoeveelheid strandbebouwing en een compleet volgebouwd strand. De
belevingswaarde wordt vooral door drukte, afval en geluidsoverlast negatief beïnvloed volgens de
geïnterviewden. Het strand wordt als positief ervaren en de meeste respondenten bevelen het
strand aan bij vrienden en familie. In tabel 4, zijn de waarderingen weergeven voor het strand van
Westvoorne.
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Tabel 4: Waardering strand Westvoorne.

Totale
Reden van bezoek
hoeveelheid
specifieke
geïnterviewden: strandlocatie:

Sterke punten
locatie:

16

De mooie
omgeving

De omgeving
(Duinen)

De sport
mogelijkheden
De afstand naar
het strand is
gunstig.

De rust ruimte

Invloeden die
negatieve invloed
hebben op de
belevingswaarde:
Drukte( veel mensen
op kleine
oppervlakte)
Geluidsoverlast

De mogelijkheid
om te sporten.

Rommel op het
strand

3.4.5

Effecten van
strandbebouwing
op de
belevingswaarde:
Positief 13/16

Negatief 3/16

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee hebben 10 personen deelgenomen aan de interviews. De geïnterviewden zijn
allemaal op vakantie en hebben een overnachtingaccommodatie in de buurt. De meeste
geïnterviewden overnachten op een recreatiepark. De geïnterviewden bezoeken het strand vooral
voor het uitvoeren van zomerse activiteiten. De geïnterviewden gaven aan dat de rust in de
omgeving een positieve bijdragen heeft op de belevingswaarde. Dit maakt de omgeving ideaal om te
wandelen en te fietsen. Er is geen slechte ervaring met strandbebouwing, er mag voor een aantal van
de geïnterviewden zelfs wat bijkomen.
Het ideale strandbeeld is een strand met een aantal strandpaviljoens. Het strandbeeld dat het minst
aantrekkelijk is volgens de geïnterviewden is een volgebouwd strand. De belevingswaarde kan
negatief beïnvloed worden door geluidsoverlast, drukte en rommel. Ook is er aangegeven dat
uitzichtblokkades een negatieve invloed hebben op de belevingswaarde. De mensen zijn erg
tevreden over dit strand en raden het aan familie en vrienden aan. In tabel 5, zijn de waarderingen
weergeven voor het strand van Westvoorne.
Tabel 5: De waardering strand Goeree-Overflakkee.

Reden van bezoek
specifieke strandlocatie:

Sterke punten locatie:

Factoren die negatieve
invloed hebben op de
belevingswaarde:

Mooie rustige omgeving

De ruimte van de
omgeving
De rust van de
omgeving
De kleinschaligheid van
de dorpen

Rommel

Effecten van
strandbebouwing
op de
belevingswaarde:
9/10 positief

Geluidsoverlast

1/10 negatief

Dichtbij huis/camping
Het groen in de
omgeving
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Drukte en het weer

3.4.6

Vlissingen

In Vlissingen hebben 12 personen deelgenomen aan de interviews. De strandbezoekers zijn een mix
van toeristen en mensen die een dagje uit zijn. De meeste geïnterviewden gebruiken als
overnachtingaccommodatie een hotel. De reden voor een strandbezoek is om te wandelen, terrasjes
te pakken en vakantie te vieren. De reden voor het strandbezoek bij Vlissingen is voornamelijk omdat
de stad Vlissingen aanwezig is. De boulevard heeft een positieve uitwerking op de belevingswaarde.
Scheepsvaart is ook een positieve toevoeging volgens de geïnterviewden.
De geïnterviewden zijn positief over de aanwezige bebouwing. De geïnterviewden vinden meer
bebouwing op het strand niet nodig. Omdat er een boulevard aanwezig is, vindt men het niet nodig
om op het strand te bouwen. Het ideale strandbeeld voor de geïnterviewden is een strand met
redelijk veel bebouwing. Ook gaven er een aantal respondenten aan dat een strandboulevard het
ideale strand beeld is. Het strandbeeld dat niet gewenst is, is het natuurlijke strand. De
geïnterviewden gaven aan dat de belevingswaarde negatief beïnvloed worden door drukte, slecht
weer en geluidsoverlast.
De strandboulevard ( afbeelding 26)scoort erg goed. Bijna alle geïnterviewden bevelen deze locatie
aan vrienden en familie aan. Twee respondenten gaven aan dat ze eerder een rustiger strand zouden
aanraden. In tabel 5, zijn de waarderingen weergeven voor het strand van Vlissingen.
Tabel 6: Waardering strand Vlissingen.

Reden van bezoek
specifieke strandlocatie:

Sterke punten locatie:

Invloeden die een
negatieve invloed hebben
op de belevingswaarde:

Vlissingen ligt aan eraan

De aanwezigheid van de
stad
Goed bewandelbaar de
boulevard
De schepen die voorbij
komen

Drukte

Effecten van
strandbebouwing
op de
belevingswaarde:
11/12 positief

Het weer

1/12 negatief

De verharde boulevard
De scheepsvaart

Afbeelding 27: De boulevard van Vlissingen.
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Geluidsoverlast

3.5

Ondernemers omgevingswaarde

Er zijn vier ondernemers geïnterviewd aan de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse kust. Doel van de
interviews is erachter komen wat de belangrijkste belevingswaarde is en wat de gevolgen zijn als er
meer bebouwing wordt toegestaan voor deze bedrijven. Er zijn interviews gehouden met:





een recreatiepark eigenaar in Zeeuws-Vlaanderen
een strandhuis makelaar in Hoek van Holland
een strandpaviljoenhouder in Katwijk
een recreatiepark eigenaar in Goeree-Overflakkee

In dit hoofdstuk staan de interviews. De volledige interviews staan in bijlage 4 t/m 8.
3.5.1

Camping“ Groede”

Eric van Damme is de eigenaar van camping Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Het bedrijf is gegroeid
van boerencamping tot het huidige park met 15 strandhuisjes. De gasten die de camping bezoeken
zijn afkomstige uit Roergebied en het zuiden van Nederland. De gasten die afkomstig zijn uit België
zijn niet in de meerderheid, wel is er een toename te zien in de afgelopen jaren.
Volgens de heer van Damme bezoeken de Belgen de Nederlandse kust omdat Belgische kust niet
meer in hun strandbeeld past. De kust is te bebouwd en massaal. Andere gasten komen vooral
vanwege de kwaliteiten van de omgeving. De voorzieningen zijn van belang maar de omgeving is het
belangrijkste. Volgens de heer van Damme zijn de kwaliteiten van de kust de rust, ruimte en
puurheid van de omgeving( zie afbeelding 27). Het bedrijf ziet de omgeving als een investering die
zijn waarde niet verliest. De doelstelling van het bedrijf is dan ook om investeren in kwaliteit en niet
in kwantiteit. Kwantiteit past niet meer in de vraag van de gasten. De gasten zoeken een rustig, groen
plekje.

Afbeelding 28: Een idee van het strand van Zeeuws-Vlaanderen bij camping “Groede”.

Kustbebouwing leidt snel tot een vol strand. Wanneer drie bedrijven 15 huisjes op het strand
bouwen verliest het strand zijn ruimte. Ondernemers vinden de ruimtelijke kwaliteiten van de
omgeving belangrijk maar willen ook maximale winst behalen. Op sommige locaties is het best
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mogelijk om het maximale eruit te halen. Juist bij een natuurlijk strand gaat het niet over de
maximale winst te behalen. De vaste gasten hebben ook aangegeven aan de heer van Damme dat de
vele ontwikkeling rondom Cadzand-Bad zorgwekkend vinden. Het volbouwen van het strand heeft
een negatieve invloed op de belevingwaarde en de toekomstige exploitatie van het strand.
De heer van Damme ziet als oplossingen om een duidelijke zonering voor het strand in te stellen.
Deze zonering moet gewaarborgd worden op een hoog bestuurlijk niveau. De partij die overzicht
houdt moet onafhankelijke zijn. Er zijn genoeg plekken waar gebouwd kan worden of gerenoveerd,
vooral bij oudere recreatieparken. Renoveren is niet een likje verf maar het platgooien en opnieuw
beginnen. In tabel 7 zijn de belangrijke punten weergeven.
Tabel 7: Standpunten van de heer Van Damme.

Standpunt:

Voor of tegen een kustvisie?

Antwoordt:

Voor

Opmerkingen:

De visie moet wel
democratisch worden
opgesteld. De recreatie
sector zit te wachten op een
document dat duidelijkheid
geeft. Creëer met deze
kustvisie ook ruimte voor
samenwerkingsverbanden
om de omgeving te
verbeteren. Dit heeft
uiteindelijk een positieve
uitwerking op de
belevingwaarde van het
strand

Bijzondere kwaliteiten
omgeving?
Ruimte en puurheid van
de omgeving. Zie
afbeelding 28.
-

Afbeelding 29: Het strandbeeld met de waarde rust en ruimte erin weergeven.
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Waar is er ruimte voor
ontwikkelingen?
Renoveer oudere
recreatieparken
De oudere parken kunnen niet
meer voldoen aan de vraag.
Motiveer gemeenten,
projectontwikkelaars en
particulieren om deze op te
knappen. Dit is minder
winstgevend maar wel
praktischer dan een
bestemming veranderen in
een bestemmingplan. Dit tast
ook de omgeving niet aan
maar verbeterd deze juist.

3.5.2

Strandhuisjes Westland

Hans Fatels is de eigenaar van het bedrijf Strandhuisjes Westland. Hans Fatels is begonnen in 2007 en
verkoopt en onderhoudt de strandhuisjes op het strand van Hoek van Holland. Het bedrijf bezit nu
180 huisjes. Het onderhoudt bestaat uit het neerzetten en aansluiten van de strandhuisjes aan het
begin van het seizoen en aan het einde weggehaald worden. De klanten van de heer. Fatels zijn
vooral afkomstig uit Westland en Rotterdam. De cliënten hebben verschillende achtergronden en
komen uit verschillende inkomensklasse.
Strandhuisjes Westland biedt het snelle vakantie gevoel dichtbij huis. De heer Fatels heeft gekozen
voor verkoop in plaats van verhuur. Dit heeft als voordeel dat er een hoge sociale controle is. Het
bedrijf is bezig met het opstarten van een aantal huisjes op het strand bij Westland. De mensen
komen naar de strandhuisjes om de drukte te vermijden en te ontspannen. Dit is ook een kwaliteit
die behouden moet blijven.

Afbeelding 30: het strandbeeld bij Hoek van Holland, deze foto is gemaakt aan het begin van het strand bij de monding
van de rivier.

Voor het bedrijf zou het niet uitmaken wanneer de gehele kust volgebouwd zou worden. Het strand
verkoopt zichzelf, dit betekent niet dat het gehele strand vol moet. Het strand wordt gebruikt door
verschillende gebruikers en hebben verschillende eisen aan de omgeving. Dit aanbod van
verschillende stranddelen maakt de Nederlandse kust zo succesvol omdat het aan ieders strandbeeld
voldoet. Persoonlijk vind de heer Fatels een ruim, leeg strand erg mooi. De verdeling moet worden
vastgelegd in een zonering.De kustvisie zou een optie zijn als het goed wordt gehandhaafd. In tabel 8
zijnde standpunten van de heer Fatels weergeven.
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Tabel 8: Standpunten van de heer Fatels.

Standpunt:
Antwoordt:
Opmerkingen:

3.5.3

Voor of tegen een
kustvisie?
Voor
Bestaande bedrijven
moeten behouden
blijven. Ook bedrijven die
niet in de visie passen.

Bijzondere kwaliteiten
omgeving?
De rust en ruimte die de
omgeving uitstraalt.
De kust bestaat uit
strand, zee, duinen en
wat daar achterligt.
Deze omgeving bepaalt
sterk de
belevingswaarde en het
succes van de strand
exploitant. Uitvoering
van een nieuwe
kustvisie mag niet ten
kosten gaan bestaande
bedrijven.

Waar is er ruimte voor
ontwikkeling?
Oudere recreatie parken,
en bij badplaatsen.
Oudere recreatieparken
kunnen opgeknapt worden
in sommige gevallen. Dit
levert alleen maar
verbetering op voor de
omgeving. Het is bij
badplaatsen vaak toch al
bebouwd. Laat daar de
ondernemers ontwikkelen
tot aan een bepaalde
grens.

Camping de Klepperstee

Jeroen de Hollander is de eigenaar van camping de Klepperstee op Goeree-Overflakkee. Het park is
begonnen als kleine boerencamping en uitgegroeid tot 45 hectare. Er zijn 550 vaste plaatsen en als
de camping vol is dan zijn er ongeveer 4000 mensen op het terrein. De gasten zijn afkomstig uit de
Randstad en Duitsland.
De gasten vinden het park belangrijk maar uiteindelijk komen ze voor de omgeving. De omgeving is
het belangrijkste onderdeel van de belevingswaarde. De kwaliteiten van de omgeving zijn de natuur,
rust en ruimte( zie afbeelding 30). Op het eiland zijn de dorpen erg kleinschalig en dat wordt
gewaardeerd. Het genieten van de omgeving wordt gedaan door te wandelen en te fietsen. Het
bedrijf van dhr. de Hollander heeft plannen om uit te breiden. Deze plannen worden uitgevoerd aan
de zeedijk. Parallel met de bouw van een recreatiepark wil het bedrijf ook een duingebied en
daarmee de belevingswaarde vergroten.
De omgeving moet beschermd worden. Daarom moeten uitbereidingen op een manier gedaan
worden die de belevingswaarde van de omgeving verbetert. De kust heeft zelf al genoeg te bieden
dus veel bebouwing hoeft niet bij. Wat erbij komt moet op plekken komen waar al bebouwing is. Een
zonering is een mogelijkheid, alleen de zonering moet niet zo zijn dat er helemaal nergens meer
ontwikkelingen uitgevoerd kunnen worden. Beschermde natuurgebieden moeten met rust gelaten
worden maar op andere locatie kan de belevingswaarde verbeteren door dag recreatie toe te
passen. In tabel 9 zijn de belangrijkste punten uit het interview met de heer Hollander weergeven.
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Tabel 9: standpunten van de heer Hollander.

Standpunt:
Antwoordt:
Opmerkingen:

Voor of tegen een
kustvisie?
Voor

Bijzondere kwaliteiten
omgeving?
Rust, ruimte en natuur

De kustvisie moet
democratisch zijn
opgesteld. En op een hoog
niveau uitgevoerd worden.

Het afsluiten van de
natuur is geen
verbetering voor de
belevingswaarde.

Waar is er ruimte voor
ontwikkeling?
Buiten het duingebied en op
bestaande parken.
Projecten in de duinen en op
het strand moeten
transparant worden
uitgevoerd. Omdat er veel
mensen een bepaalde
waarde hechten aan deze
omgeving. Het opknappen
van oude parken geeft alleen
maar winst voor de
belevingswaarde van de
omgeving.

Afbeelding 31: Foto van het strand van Ouddorp, genomen vanaf de Zeedijk in de buurt van de Klepperstee.

3.5.4

Strandpaviljoen “Het Strand” en “Aan Zee”.

Henny Schaap is de eigenaar van twee strandpaviljoens op het Katwijkse strand: paviljoen “Het
Strand”en paviljoen “Aan Zee”. Het paviljoen”Het Strand” is afgelopen jaar verbouwd tot een
paviljoen dat het hele jaar door geëxploiteerd wordt. Er is een geleidelijke verandering gaande in de
strandpaviljoen sector op het Katwijkse strand. Vroeger was een strandpaviljoen een klein bedrijf
met simpele producten. Nu zijn de paviljoenen gegroeid tot bedrijven van 1000m2.
Er is volgens de heer Schaap een constante verandering gaande wat betreft de strandbezoekers in
de omgeving van Katwijk. Zo kwamen er vroeger veel Duitser en nu vooral mensen uit omgeving. Dit
komt omdat mensen naar een strand gaan waar ze als kind al naartoe gingen. Het sterke punt van
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het strand van Katwijk is de rust die het strand te bieden heeft. Die rust komt door het ruime blikveld
volgens de heer Schaap. De dynamische natuur behoort niet tot de kwaliteiten van het strand van
Katwijk. Wel zien veel mensen de nabijheid van Katwijk als een voordeel. In afbeelding 31 zijn de
Kerk van Katwijk en het strandpaviljoen”Het Strand”.

Afbeelding 32: Foto van het Katwijkse strand met de kerk op de achtergrond.

De heer Schaap vindt dat de kust zeker beschermd worden. Volgens hem heeft de kust voor iedereen
wel wat te bieden. De mensen die gezelligheid willen of met het gezin een dagje uitgaan komen naar
de badplaatsen zoals Katwijk en Noordwijk. De groep die komt voor de natuur gaat naar andere
stranddelen waar het minder druk is. De Nederlandse kust vol bouwen zou een negatieve invloed
hebben op de belevingswaarde voor veel strandbezoekers. Of een visie daarop het antwoord is niet
zeker. Er zijn al vele instanties betrokken bij het strand, allemaal met standpunten en regels. Een
succesvolle visie is een visie waarin ook overzichtelijk de regelgeving verwerkt is. Nu zoeken recreatie
ondernemers de grens op omdat de grens niet duidelijk is. Dit geeft spanning met andere belangen
organisaties en natuurwaarde. In afbeelding 32 is een voorbeeld gegeven van de duinen bij Katwijk,
waar een parkeergarage gebouwd is in de duinen, een geheel ander gebruik dan bijvoorbeeld de
duinen van Noordwijk. Ondernemers willen ondernemen, dat is zeker maar als er logische grenzen
zijn zullen die ook worden geaccepteerd. Maak een duidelijke verdeling van de stranddelen. Dan
heeft iedereen een optimale belevingwaarde op een stukje strand dat voldoet aan het strandbeeld.
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Tabel 10: Standpunten van de heer Schaap.

Standpunt:
Antwoordt:

Opmerkingen:

Voor of tegen een
kustvisie?
Voor, met twijfels.

Een kustvisie is een goed
idee maar eigenlijk moet
het een
verzameldocument zijn
met alle regelgeving en
eisen. Dit kan een hoop
conflicten en ergernissen
voorkomen. Stel dan ook
duidelijk zones op waar
het is toegestaan.

Bijzondere kwaliteiten
omgeving?
De cultuur die ontstaan
is in de omgeving. De
duinen die functioneren
als parkeergelegenheid,
En het uitzicht.
De omgeving is niet heel
bijzonder maar de
cultuur die ontstaan is
zorgt dat bezoekers
terug komen.

Waar is er ruimte voor
ontwikkeling?
Bij badplaatsen

Bij badplaatsen is er toch
al bebouwing aanwezig.
Stel een absolute grens op
om de lege stranden te
behouden.

Het strand biedt een
soort van rust die alleen
het strand kan bieden.

Afbeelding 33: Foto vanaf de stad op de duinen van Katwijk. Deze duinen liggen in de stad en hieronder ligt een parkeer
garage.

Ondernemers blijven doorgaan, dat is zeker maar als er grenzen zijn zullen die worden geaccepteerd.
Maak een duidelijke verdeling van de stranddelen. Dan heeft iedereen een optimale belevingwaarde
op een stukje strand.
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4 Conclusie
De centrale vraag voor dit onderzoek is:
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een toename aan strandbebouwing op de belevingswaarde van
de Nederlandse stranden en de effecten op de huidige bedrijven/bebouwing aan de Nederlandse
stranden?
Om de centrale vraag te beantwoorden zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. De beschrijving van
de conclusies volgt de opbouw van het verslag. Dus eerst volgt de conclusie van de lagen analyse.
Daarna volgen de conclusies van de toekomstige plannen, de Groene Peiler, Interviews op
verschillende locaties en de interviews met de ondernemers.
De lagen analyse:
De lagen analyse heeft een beeld gegeven van de hoeveelheid strandbebouwing die aanwezig is en
de verspreiding van de bebouwing aan de Zuid-Hollandse – en Zeeuwse kust.
Tabel 11: De conclusie van de lagen benadering voor de stranden per gemeente.

Gemeenten:
Noordwijk:
Katwijk
Wassenaar
Den Haag
Westland
Hoek van Holland
Rotterdam(
Maasvlakte)
Westvoorne
Goeree-Overflakkee
Schouwen-Duiveland

Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

Algemeen beeld:
Intensief bebouwd bij het stranddeel bij Noordwijk aan Zee,
resterende stranddelen weinig bebouwing.
Intensief bebouwd met specifieke Katwijkse exploitatie.
Bebouwing bij de Wassenaarseslag, resterende stranddelen weinig
bebouwing.
Intensief bebouwd, hoge mate van verstedelijking in de omgeving.
Verspreide bebouwing op het strand. Voornamelijk
strandpaviljoens.
Matig bebouwd, geconcentreerde drukte bij strandopgangen.Op
andere stranddelen staan strandhuisjes.
Geen bebouwing aanwezig.
Weinig bebouwing, Strandbebouwing geconcentreerd bij
strandopgangen. Alleen strandpaviljoens zijn er aanwezig.
Weinig bebouwing. Bebouwing geconcentreerd op een aantal
locaties. Alleen strandpaviljoens zijn er aanwezig.
Redelijk bebouwd, Bebouwing staat geconcentreerd op een aantal
locaties. Het is het drukst bij de strandpaviljoens en aan de randen
staan strandhuisjes.
Intensief bebouwt, hele kuststrook vol. Mix van strandpaviljoens
en strandhuisjes.
Delen Intensief bebouwd met aansluitend lege stukken. De
bebouwing is een mix van strandhuisjes en strandpaviljoens.

De Groene Peiler
Uit de Groene Peiler is naar voren gekomen dat de mensen het strand niet alleen in een specifiek
seizoen bezoeken. 71% bezoekt het strand om te genieten van de rust en ruimte, te wandelen en te
genieten van de natuur op en rond het strand.11% bezoekt het strand vanwege zomerse activiteiten.
De deelnemers van de Groene Peiler ervaren de kwantiteit van strandbebouwing nu als neutraal.
Ook wordt de kwantiteit vaker positief ervaren dan negatief. Dit geldt ook voor de uitstraling van de
aanwezige strandbebouwing. De staat waarin de bebouwing verkeerd wordt beoordeeld van
neutraal tot positief. De strandbebouwing wordt in het omgevingsbeeld neutraal beoordeeld. Het
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gemeten ideale strandbeeld voor de Groene Peiler deelnemers is een natuurlijk strand. Het
strandbeeld dat negatief wordt ervaren is een volgebouwd strand.
De Groene Peiler deelnemers zijn niet bekend met de plannen die worden uitgevoerd of op stapel
liggen. Van degene die bekend zijn met plannen heeft 59% aangegeven dat deze plannen niet
bevorderlijk zijn voor de belevingswaarde. 24% accepteert de plannen voor strandbebouwing onder
een bepaalde voorwaarde. De drie grootste onderdelen die de belevingswaarde negatief
beïnvloeden zijn: overbebouwing, zwerfafval en toegang van gemotoriseerde voertuigen. De
onderdelen met de kleinste invloed op de belevingswaarde zijn: parkeren, bereikbaarheid en de
aanwezigheid van dieren op het strand.
Toekomstige plannen
In Zuid-Holland zijn er verschillende bouwplannen, vooral uitbreidingsplannen. De plannen voor
nieuwe projecten liggen vaak aan de randen van bebouwde gebieden omdat het daar rustig is wat
het aantrekkelijker maakt voor de ondernemers. De plannen zijn wel verspreid over de kust. In
Zeeland zijner veel plannen die vooral bij de Brouwersdam en op Zeeuws-Vlaanderen zijn
geconcentreerd.
Interviews op verschillende locaties
In Noordwijk zijn de bepalende factoren voor de belevingswaarde: de verschillen tussen de
stranddelen, de mooie omgeving en de fysieke afstand. De reden voor het bezoek aan Noordwijkse
strand is natuurlijke omgeving. Dit is belangrijk voor de belevingswaarde. De factoren die de
belevingswaarde verminderen zijn geluidsoverlast, afval en drukte. Strandbebouwing heeft voor 8
van de 15 geïnterviewde personen een negatieve invloed op de belevingswaarde.
In Katwijk zijn er 13 mensen geïnterviewd. De redenen voor een strandbezoek aan deze locatie zijn:
de fysieke afstand, traditie en de strandcabines. De sterkste punten van deze locatie zijn de
aanwezige voorzieningen en de fysieke afstand. Factoren die een negatieve invloed hebben op de
belevingswaarde zijn zwerfafval en geluidsoverlast. De aanwezige strandbebouwing heeft een
positief invloed op de belevingswaarde. Elf van de 13 personen geven dit aan.
Op het strand van Hoek van Holland zijn 11 mensen geïnterviewd. De redenen voor een
strandbezoek aan deze locatie zijn: de goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van de haven en de
leuke sfeer. De sterkste punten van deze locatie zijn: het verschil in de stranddelen ( rustig/druk), de
scheepvaart en de goede bereikbaarheid. Factoren die een negatieve invloed hebben op de
belevingswaarde zijn: zwerfafval, geluidsoverlast en drukte. De huidige strandbebouwing heeft een
positieve invloed op de belevingswaarde, volgens 9 van de 11 personen.
Op Westvoorne zijn 16 mensen geïnterviewd. De redenen voor een strandbezoek aan deze locatie
zijn de mogelijkheid voor speciale sporten zoals kiten etc. en de gunstige fysieke afstand. De sterke
punten van de omgeving zijn: de natuurlijke omgeving, de ruimte en rust en de zones voor
sportmogelijkheden. Factoren die een negatieve invloed hebben op de belevingswaarde zijn: drukte,
geluidsoverlast en afval. Dertien van de 16 respondenten geven aan dat de aanwezige
strandbebouwing een positieve invloed heeft op de belevingswaarde.
Op Goeree-Overflakkee zijn 11 personen geïnterviewd. De redenen voor een strandbezoek aan deze
locatie zijn: de rustige omgeving, de fysieke afstand naar de camping en het natuurlijke landschap.
De sterke punten van deze locatie zijn de ruimte en de kleinschaligheid van de dorpen in de
omgeving. Factoren die een negatieve invloed hebben op de belevingswaarde zijn: afval,
geluidsoverlast en drukte. De strandbebouwing heeft een positieve uitwerking op de
belevingswaarde.
Op het strand van Vlissingen zijn 12 personen geïnterviewd. De reden voor een strandbezoek aan
deze locatie is de nabijheid van de stadskern van Vlissingen. Enkele andere redenen zijn: de
aanwezigheid van de verharde boulevard en de scheepsvaart. Dit zijn ook de sterke punten van deze
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locatie. Factoren die een negatieve invloed hebben op de belevingswaarde zijn: drukte, het weer en
geluidsoverlast. Volgens 11 van de 12 geïnterviewde personen heeft strandbebouwing een positieve
uitwerking op de belevingswaarde

Geïnterviewde ondernemers
Er zijn vier ondernemers geïnterviewd. Twee recreatiepark eigenaren, een strandhuis makelaar en
een strandpaviljoenhouder. De respondenten zien een toename van strandbebouwing niet als een
directe bedreiging voor hun bedrijf. Zij verwachten geen omzetvermindering als het strand
volgebouwd wordt met strandhuisjes. Wel voorzien zij een verschuiving in het klantenbestand: de
bezoeker die voor de rust en ruimte komt zou verloren gaan. De recreatieparkondernemers geven
aan dat de voorzieningen goed moeten zijn maar de mensen komen vooral voor de omgeving. In
extreme situaties zoals het bouwen van een strandboulevard kan het effect hebben op de bedrijven.
Kleinschalige projecten vormen geen gevaar voor deze bedrijven. Wel wordt er gedacht dat oudere
parken het zwaar gaan krijgen door vele nieuwe strandhuisjes.
De strandpaviljoenhouder gaf aan dat er voor zijn zaken niet veel verandert wanneer er veel
bebouwing bijkomt. Het strand blijft aantrekkelijk en heeft op elke locatie een eigen cultuur. De
ondernemers denken alle vier dat een visie wel de belevingswaarde kan waarborgen. Door
toepassing van een visie kan het verschil tussen de stranddelen gewaarborgd blijven.
De geïnterviewde ondernemer moet voor een positieve belevingswaarde het strand voldoen aan een
aantal vaste factoren. Het strand moet schoon zijn, niet te druk en er mag geen geluidsoverlast zijn.
Dit kwam bij alle bezochte strandlocatie naar voren. Er zijn twee variabele die meespelen om de
onderzoeksvraag te beantwoorden.



Het strandbeeld
De reden voor het strandbezoek

Het strandbeeld
Het strandbeeld is het beeld dat iemand heeft bij een strand. Dit beeld is het criterium voor de
belevingswaarde. Dus als een persoon een strandbeeld heeft met veel strandbebouwing bezoekt
diegene drukkere stranden. Dit strandbeeld kan worden gevormd door het verleden. Mensen die
vroeger een bepaald strand bezochten, nemen dat strand als strandbeeld of nulmeting. De gevormde
strandcultuur in Katwijk is een goed voorbeeld van. Katwijk is een bebouwd strand met veel
bezoekers. De strandbezoekers vinden toch ontspanning op deze locatie. Het strand van Katwijk
heeft grote hoeveelheden strandcabines die op een buitenstaander vreemd kunnen overkomen. De
Katwijkse strandbezoekers komen allemaal uit de omgeving en vele komen er al jaren. Deze mensen
hebben een strandbeeld dat eruit ziet als het Katwijkse strand een strandbeeld met veel
strandbebouwing. Deze mensen hebben een positieve belevingswaarde omdat er bij de nulmeting al
veel bebouwing aanwezig was. Deze mensen zullen bij een strandboulevard misschien het punt
bereiken dat de aanwezige strandbebouwing een negatieve invloed heeft op de belevingswaarde. De
Katwijkse strandbezoekers zouden een leeg strand ook niet als positief ervaren omdat het te veel
verschilt met het strandbeeld.
Het strandbeeld is vaak niet het strand dat dichtbij of makkelijk te bereiken is. Strandbezoekers zijn
bereid om te reizen voor hun ideale strand, maar bezoeken ook stranden die voor hun niet helemaal
ideaal zijn als zij te weinig tijd hebben of te lang moeten reizen. De belevingswaarde is dan niet
optimaal maar wel acceptabel.
De reden voor het strandbezoek.
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De reden voor het strandbezoek is een ander onderdeel van de belevingswaarde. Mensen die willen
surfen gaan naar een stranddeel waar dit is toegestaan. Mensen die wandelen gaan naar een strand
met veel wandelpaden op en rond het strand. Dit creëert verschillende gewenste voorzieningen. De
wandelaar wil een paar strandpaviljoens en een surfer wil een parkeerterrein dichtbij. Het kan zijn
dat er conflicten ontstaan tussen verschillende wensen. Dit kan dan een negatieve uitwerking
hebben op de belevingswaarde van een bepaalde gebruiker. Natuurliefhebbers vinden het niet nodig
om 6 strandpaviljoenen bij een strandopgang te plaatsen, terwijl een wandelaar het positief ervaart
omdat er keus is. Ook in de omgeving zijn er aspecten die een positieve invloed hebben op de
belevingswaarde. Bijvoorbeeld duinen, scheepsvaart en speciale strandzones. De duinen hebben een
positieve invloed op belevingswaarde voor natuurliefhebbers. De strandbezoekers van Hoek van
Holland en Vlissingen zien de scheepsvaart als een positieve factor omdat het iets toevoegt aan hun
strandbeleving.
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een toename aan strandbebouwing op de belevingswaarde van
de Nederlandse stranden en de effecten op de huidige bedrijven/bebouwing aan de Nederlandse
stranden?
Het toevoegen van grote hoeveelheden strandbebouwing heeft een negatieve invloed op de
belevingswaarde. Het verandert het strand wat betekent dat het voor sommige gebruikers niet meer
in hun strandbeeld past. De ontwikkelingen kunnen de sterke punt van de omgeving aantasten zoals
o.a. de duinen. De belevingswaarde van het strand voor bijvoorbeeld de natuurliefhebber en
toeristen die in een groene omgeving recreëren zal hierdoor verminderen. Door een toename van
strandbebouwing worden de stranden drukker.Dit is voor veel mensen een invloed die een negatieve
uitwerking heeft op de belevingswaarde. Voor bedrijven heeft het naar de mening van de
geïnterviewde ondernemers geen directe invloed. De ondernemers voorzien wel een verschuiving in
het soort bezoekers, maar zonder financiële gevolgen.
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Bijlage 1: Lagen analyses volledige informatie aanwezige
strandbebouwing.
In deze bijlage staat de complete lijst van strandbebouwing aanwezig per deel gebied en dan per
gemeente. Deze lagen analyse is vooral gericht op de strandbebouwing en de omgeving van het
strand. Dit is gedaan omdat het strand het relevante gedeelte is voor dit onderzoek. Er is getracht
deze lijst zo compleet mogelijk te maken, het kan zijn dat de lijst niet 100% is.
Zuid-Hollandse kust
Noordwijk
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Functie:
Strandhuisjes/strandpaviljoen
Recreatie onderneming
Strandpaviljoen
Recreatie onderneming
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Hotel
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandbungalows
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Informatie centrum
Strandpaviljoen
Recreatie onderneming
Radio station
Strandpaviljoen
Recreatie onderneming
Strandpaviljoen
Recreatie ondernemer

Take2the beach& bungalows
The Beach events
Bries Noordwijk
KSN ( Kustsurfvereniging Noordwijk)
Van den Berg Horeca Noordwijk BV
Branding beachclub BV
Strandpaviljoen De Zeester
Zon Zee Strand Beachclub
Grand hotel Huis Ter Duin
Alexander Beachclub
Breakers beachhouse
Blue Beach
Strandpaviljoen van Roon
Beachclub O
De Zeemeeuw
Strandpaviljoen de Klink
Strandclub Witsand
Strandhuisjes Noordwijk
De Koele Costa
Beach break
Antikwal museum Noordwijk
Strandpaviljoen de Zeespiegel
Restaurant golfclub Noordwijk
Radio Nora
The strand
St(r)andplaats Nederzandt BV
Strand restaurant Nederzandt
Surf and Bike
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Wassenaar
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Catamaran verhuur Strandpaviljoens Sport
Brasserie de Badmeester
Verkoophokjes aan de weg x 5
Beachclub De Golfslag
Strandpaviljoen de Gouden Bal
Beachclub de Golfslag
Strandpaviljoen de Zeester

Functie:
Recreatie onderneming/ strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Onbekend
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen

Watersport vereniging Skuyteveart Beach
Willyzuid strandhuisjes
Willy zuid strand paviljoen
Windcabines
Grand café 4 Seasons
Strandhuys Katwijk
Windcabines
Windcabines
De Zeester
Strandhuisjes
Visrestaurant KW106
Schuitemaker horeca
V.O.F Hartevelt Vis
Sunset Beach WOW
Het zeepavilioen
Windcabines
Strandhuisjes
Het strand restaurant aan zee
Windcabines
Zomers
Strandpaviljoen Zee&Zon
Strandpaviljoen t Centrum
Beachhouse Key west
Strandhuisjes
Windcabines
Strandpaviljoen Surf and Beach
Paal 14
Strandhuisjes
D(e)ing
Willy
Strand paviljoen Willy Noord
Strand bungalows Willy Noord
Reddingsbrigade Katwijk
Logeren aan Zee B.V
Strandpaviljoen Het Wantveld
strandpaviljoen

Functie
Recreatie onderneming
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Windcabines
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Windcabines
Windcabines
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Windcabines
strandhuizen
Strandpaviljoen
Windcabines
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
strandhuizen
Windcabines
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
strandhuisjes
hulpverlening
strandhuisjes
Strandpaviljoen
strandpaviljoen

Katwijk
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Den Haag
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Functie:
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Hotel
Strandpaviljoen
Hotel
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Casino
Landmark
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Recreatie onderneming
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen

T puntje
Strandtent Naturel
Down under Beach BV
Strand paviljoen Buiten BV
Whoosah
Beachclub de karavaan
Boomerang Beach
Barbarossa Beach Scheveningen
Culpepper B.V.
Oase Beach Club
Beachclub Wow
Restaurant Soomers
Lobby Beach
Ret. Oscars
Patagonia Beach
Hotel Carlton Beach
Beachclub BLISS
Strandhotel
Elbully res
Beachclub Zeezicht
Fun Factory leisure BV
Scheveningen pier
Buiten BV
Beachclub Samen aan Zee
Paviljoen Day by Day BV
Strandpaviljoen summertime
Oceans Beach House restaurant
El Nino restaurant
Bora Bora restaurant
Cocomo Beachclub
Blue Lagoon
Strandtent Solbeach Scheveningen
Tortuga Beachclub
Strandpaviljoen Escubelle
Strandpaviljoen Veronica
Strandpaviljoen BooNOONOONoos
Beachclub Copacabana
Strandclub Doen
Spice Beach club
De Waterreus BV
Hart Beach surfschool
FONK
Aloha Surfschool
Strandclub WIJ
Strandpaviljoen La Cantina
Strandpaviljoen Zuid
Strandpaviljoen De staat
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

strandpaviljoen
Strandtent De Fuut
Strandpaviljoen de Kwartel
@thebeach strandpaviljoen
Millersbeach
Pier32
Bo Beach
Beachclub LEEF
Beachclub Titus
Ons Strandhuys
Strandtent 14
strandpaviljoen
Habana Beach
De Kust Kijduin
Opslag
Recreatie team kust
strandpaviljoen
Beachclub People
Onbekend gebouw
Sailcenter 107
Opslag container
Parker Beachclub
Strandpaviljoen Flamingo’s
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Klein Ockenburgh

strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strand paviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Recreatie onderneming
strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen

Westland
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Functie:
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
hulpverlening
Strandpaviljoen
Overnachtingen
Recreatie onderneming
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen

Strandpaviljoen
The coast Beach House
Westbeach
Strandresort The coast
Bondi Beach
Jamm Beach
Container
Strandpaviljoen Beachlinebeach
Wato events
strandhuisjes
Beachclub Breez
Strandhuisjes
Naam onbekend
Strandtent de Pit
Elements Beach
Strandpaviljoen Zomertijd
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Hoek van Holland
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Functie:
EHBO-post
strandhuisjes
Recreatie onderneming
Recreatie onderneming
Opslaan spullen
strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes

EHBO post naam onbekend
strandhuisjes
DeSurfschool hoek van Holland
Surfschool Hoek van Holland
Opslaghok
strandhuisjes
Beachclub Royal
Strandclub Rozee
2 seasons Beach
FF Verse friet &Vis
SAND Eten & Drinken
Strandclub Zwoel
De Noorderpier De Koster
Beachclub The Bing
Beach Gift shop
Maribu Beach
Strandclub ff- Tijd
Strandpaviljoen Zeeschuim
Dechi Beach
De Zeebries B.V.
Paviljoen Zeebad
Strandhuisjes

Westvoorne
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Functie:
Restaurant
Restaurant
Strandtent
Strandtent
Strandtent
hulpverlening
Strandtent
Strandtent
Strandtent

De duinrand
Aan Zee
Salsa Beach club
Strandclub View
Verso Beachclub
Reddingsbrigade
Badlust
Beachclub Havana
Hallo Beach

Goeree-Overflakkee
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Functie:
Restaurant
Strandpaviljoen
hulpverlening
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Monument -landmark
Strandpaviljoen

Visafslag, vis restaurant de Zeemeeuw
Strandcafé de zeester
Ouddorpse reddingsbrigade
Strand paviljoen paal 10
C-side
Strandtent Iloon Ouddorp
vuurtoren
Strandpaviljoen beachbar t Gorsje BV
Restaurant De Maritiem Duin Punt
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Zeeuwse kust
Schouwen-Duiveland
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Functie:
strandpaviljoen
Recreatie onderneming
Reddingsbrigade kantoor
strandpaviljoen
Camping
Opslag ruimte
Strandpaviljoen
strandpaviljoen
hulpverlening
Strandpaviljoen
strandpaviljoen
Huur huisjes
Strandpaviljoen

Beachclub Perry
Watersport /de Zeeuwse gasten
Reddingspost Scharendijke
Strandpaviljoen Corazon
Ressort land en zee
opslag
Our Seaside
Basic Beach bar De branding
Reddingspost Jan van Renesseweg
strandtent
Haven van Renesse
Vakantiehuisjes
Strandpaviljoen Zuid-Zuid-West en
Reddingspost Wilhelminahoeve
strandcabines
De zwaluw
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandhuisjes
strandhuisjes
info centrum
Reddingbrigade Westerschouwen
De schaar
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Duinzigt
De Zeeuwse kust

zitbankjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Informatie centrum
hulpverlening
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strand paviljoen
Strand paviljoen

Noord-Beveland

Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Functie:
strandhuisjes
strandhuisjes
strandhuisjes
Recreatie onderneming

strandhuisjes
Onbekend gebouw
Strandhuisjes banjaardweg
Onbekend gebouw
Strandhuisjes
Surf school
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Veere

Naam:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Functie:
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Restaurant
Strandhuisjes
Strandhuisjes
hulpverlening
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Recreatie ondernemer
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen

Naam onbekend
Strandhuisjes Breezand
De lekkerbek
Duinoord strandbungalows BV
Strandhuisjes
EHBO post
Strandhuisjes
Naam onbekend
Strandhuisjes
Catamaran verhuur
Naam onbekend
Strandhuisjes
Aloha Beach
Strandhuisjes
Onbekend gebouw
Strandhuisjes
Strand paviljoen de piraat
Strandhuisjes
Strandpaviljoen lage duintjes
Strandhuisjes
Strand paviljoen Berkenbosch
Strandhuisjes
Paviljoen STRAND90
Strandhuisjes
Strandpaviljoen De stenen Toko
Strandhuisjes
Oase Domburg
Strandhuisjes
De Boomerang
Strandhuisjes
Brooklyn Beach
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Noordduine
Strandhuisjes
Dijk paviljoen De Westkaap BV
Strandhuisjes
Paviljoen Zilt & Zo
KNRM Westkapelle
Strandhuisjes
Strandpaviljoen scheldezicht
Strandhuisjes
Onbekend gebouw
Strandhuisjes
Strandtent Zuiderduin
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Neptunus
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Strandhuisjes
Strandpaviljoen de strandzot
Strandhuisjes
Strand paviljoens De branding
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera
Strandhuisjes
Strandtent herwegh
Strandhuisjes
Strandtent
Strandhuisjes
Strandpaviljoen De zeester
Strandhuisjes
Strand paviljoens de Zeebries
Strandhuisjes
Reddingbrigade gebouw
Strand paviljoen Kaapduin
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Vloed
Strandhuisjes
Strandpaviljoen piet Hein

Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
hulpverlening
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen

Vlissingen
Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Functie:
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
snackbar
snackbar
Restaurant
snackbar

Piet Hein
Strandhuisjes zand in je bed
Kon-tikibeach
Strandhuisjes zand in je bed
Phanta rei
Frietkot 1
Frietkraam 2
Gevangenentoren
Frietkraam 3

Sluis
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Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Functie:
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
landmark
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Strandhuisjes
Strandpaviljoen
Camping

Bresken aan zee
Hotel restaurant Milano
Veerhaven
Strandhuisjes
Strandhuisjes
De halve mean Breskens
Strandhuisjes
Onbekend gebouw
Vuurtoren Breskens
Strand paviljoens magdat
Beachhouse 25
Strandhuisjes
Strandpaviljoen puur
Strandhuisjes
Strandhuys de Vrijbuiter
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Matour
Strandhuisjes
Strandpaviljoen de boekanier
Strandhuisjes
Strandpaviljoen Saint Pierre
Strandhuisjes
Strandtent
Strandhuisjes
Strandtent Moio
Strandpaviljoen Caricole
Badhuis Cadzand BV huisjes
Strandpaviljoen De piraat
Strandhuisjes
De strandloper
Strandhuisjes
Strandpaviljoen De zeemeeuw
Ardoer camping De Zwinhoeve

56

Bijlage 2: De uitkomsten van de Groenepeiler en afbeeldingen.
Eerst wordt de vraag geïntroduceerd dan de gegeven antwoorden en dan wat het resultaat
betekend. Het totale aantal deelnemers kwam uiteindelijk op 168 personen neer. Jammer genoeg
zijn niet alle vragen beantwoord door alle personen, de reden hiervoor is niet bekend. De poll is
opgesteld met behulp van de enquête software Surveymonkey. Er wordt in bepaalde vragen
verwezen naar bovenaanzichten van fictieve stranden. Deze zijn hier weergeven in afbeelding XXXX

Afbeelding 34: Het natuurlijke strand.

Afbeelding 35: Het strand met enkele voorzieningen.
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Afbeelding 36: het strand met redelijk wat voorzieningen.

Afbeelding 37: De strandboulevard.
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1.1

In welk seizoen bezoekt u het strand het meest?
Percentage:
5,4%
26,2%
3,0%
4,2%
61,3%

Antwoord Optie:
In de lente
In de zomer
In de herfst
In de winter
Niet seizoensgebonden

Beantwoord:

Aantal:
9
44
5
7
103
168

In welk seizoen bezoekt u het strand het meest?
6%

In de lente
26%

In de zomer

In de herfst

In de winter

61%

3%
Niet seizoensgebonden

4%
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1.2

Wat zijn de belangrijkste redenen om het strand bezoekt?
(maximaal drie keuzes)

Antwoord Optie:
Voor zomerse activiteiten zoals zonnen, zwemmen,
zandkastelen bouwen etc.
Om te genieten van de rust en ruimte van de omgeving
Om te sporten zoals hardlopen, surfen, kitten etc.
Om te genieten van de natuur op en rond het strand
Om vakantie te houden
Om stormen te ervaren
Om te winkelen
Om te wandelen (hier valt ook de hond uitlaten bij)
Om wat te drinken bij een strandpaviljoen
Anders: (geef nadere toelichting)

Percentage

Aantal

29,7%

49

66,1%
6,7%
63,0%
0,6%
11,5%
0,0%
53,3%
23,0%
4,2%

109
11
104
1
19
0
89
38
7

Beantwoord:
Overgeslagen

Wat zijn de belangrijkste redenen om het
strand bezoekt? Voor zomerse activiteiten zoals
9%

2%

zonnen, zwemmen, zandkastelen
bouwen etc.
Om te genieten van de rust en ruimte
van de omgeving

11%

Om te sporten zoals hardlopen,surfen,
26% kiten etc.
Om te genieten van de natuur op en
rond het strand

21%

Om vakantie te houden
Om stormen te ervaren
0%

Om te winkelen
4%
0%

Om te wandelen (hier valt ook de
hond uitlaten bij)

3%

Om wat te drinken bij een
strandpaviljoen

24%
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165
3

De overige 2%
17%
planten bestuderen
33%
picknicken
Vogels spotten

17%

Bezoeken met vrienden
lezen
17%

16%
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1.3

Welke strandbebouwing is er aanwezig op het strand dat u
bezoekt?
Aanwezige
bebouwing:
85,4%
56,1%
30,5%
4,9%
18,9%
5,5%

Antwoord Optie:
Strandtenten / strandpaviljoens
Gebouw van de reddingsbrigade
Strandhuisjes
Een Informatiecentrum
Er is geen strandbebouwing aanwezig
Overige (geef nadere toelichting)

Aantal:
140
92
50
8
31
9

Beantwoord:
Overgeslagen:

164
4

Welke strandbebouwing is er aanwezig op het
strand dat u bezoekt? (meerdere antwoorden
mogelijk)
9%

3%
Strandtenten / strandpaviljoens

3%
Gebouw van de reddingsbrigade
42%
Strandhuisjes
15%
Een Informatiecentrum
Er is geen strandbebouwing
aanwezig
Overige (geef nadere toelichting)
28%
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Overige aanwezige strandbebouwing
11%
22%
Bezoekt verschillende stranden

Geen idee

22%

Pier/boulavard

11%

Sport vereniging

Vraag verkeert begrepen
34%
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1.4

Wat is uw mening over?

Wat is uw mening over:
Antwoord Optie:
de hoeveelheid aanwezige
strandbebouwing?
het ontwerp van de aanwezige
strandbebouwing?
hoe de strandbebouwing in de
omgeving past?
de staat waarin de bebouwing
verkeerd?

Positief

Neutraal

Negatief

Geen
mening

Rating
Average

Response
Count

44

59

36

4

2,88

143

38

65

29

11

2,86

143

37

51

52

3

3,21

143

51

68

13

11

2,42

143

Beantwoord:
Overgeslagen:

64

143
25

1.5

Hieronder ziet u vier bovenaanzichten van (fictieve) stranden.
Welke afbeelding beeldt voor u het ideale strand uit?

.
Antwoord Optie:

Percentage:

Aantal:

De optie "Een natuurlijk strand"

34,6%
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De optie "Een strand met redelijk wat voorzieningen"

10,7%

17

De optie "Een strand met enkele voorzieningen"

52,2%

83

De optie "Een strandboulevard"

2,5%

4

Beantwoord:

159

Overgeslagen:

9

Hieronder ziet u vier bovenaanzichten van
(fictieve) stranden. Welke afbeelding beeldt
voor u het ideale strand uit?
3%

35%
De optie "Een natuurlijke strand"
De optie "Een strand met redelijk
wat voorzieningen"
De optie "Een strand met enkele
voorzieningen"
De optie "Een strandboulevard"

52%

11%
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1.6

Welk bovenaanzicht vindt u het minst aantrekkelijk?

Antwoord Optie:

Percentage:

Aantal:

De optie "Een natuurlijk strand"

5,0%

8

De optie "Een strand met enkele voorzieningen"

3,8%

6

De optie "Een strand met aardig wat voorzieningen"

7,5%

12

De optie"Strandboulevard"

83,6%

133

Beantwoord:

159

Overgeslagen:

9

Welk bovenaanzicht vindt u het minst
aantrekkelijk?
5%
4%

7%
De optie "Een natuurlijk strand"
De optie "Een strand met enkele
voorzieningen"
De optie "Een strand met aardig
wat voorzieningen"
De optie"Strandboulevard"

84%

.
66

1.7

Weet u of er plannen zijn om meer strandbebouwing te realiseren
op het strand dat u bezoekt?

Antwoord Optie:

Percentage:

Aantal:

Ja

26,4%

42

Nee

73,6%

117

Beantwoord:

159

Overgeslagen:

9

Weet u of er plannen zijn om meer
strandbebouwing te realiseren op het strand
dat u bezoekt?
26%

Ja
Nee

74%
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1.8

Wat is uw mening over deze plannen voor meer strandbebouwing?

Wat is uw mening over deze plannen voor meer strandbebouwing?

Antwoord mogelijkheden:

Response Count
42

Beantwoord:

42

Overgeslagen:

126

De mening over de bekende plannen.
17%
slecht idee

kan goed zijn met voorwaarde

24%
59%
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goed idee

1.9

Geef aan in hoeverre onderstaande aspecten uw strandervaring
negatief beïnvloeden. Geef per aspect een cijfer (1=meest negatief,
11=minst negatief).

Chart Title

Overbebouwing

60
Grote hoeveelheden bezoekers

aantal keer gekozen

50
40

Rondslingerend afval

30

Te veel extreme sportactiviteiten
op het strand (kiten, windsurfen
enz.)
Horizon vervuiling zoals
windmolens op zee

20
10

Toegang voor gemotoriseerde
voertuigen op het strand

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Waardecijfer

Geef aan in hoeverre onderstaande aspecten uw strandervaring
negatief beïnvloeden. Geef per aspect een cijfer (1=meest negatief,
11=minst negatief).
Aanwezigheid van dieren op het strand

7.84
8.54

Slechte parkeergelegenheid

8.43
5.75

Onveilig strand

6.62
3.93

Horizon vervuiling zoals windmolens op zee

7.32
6.17

Rondslingerend afval

3.52
4.60

Overbebouwing

3.28
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
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Bijlage 3: Interviews met de strandbezoekers
Er zijn op verschillende locaties aan de Zeeuwse -en Zuid-Hollandse kust interviews afgenomen. Per
deelgebied zijn er twee locaties uitgekozen, deze zijn aangegeven in tabel 7.
Tabel 12: Interview locaties per deelgebied.

Gebied:
Gemeente:

Zuid-Hollandse kust
Noordwijk, Katwijk,
Westvoorne, Hoek van
Holland

Zeeuwse kust
Vlissingen, Goeree-Overflakkee

De interviews zijn afgenomen op verschillende locaties en de route die gelopen is op de locatie. De
gelopen route is gedaan om meerdere verschillende gebruikers te bereiken met de interviews is
beschreven. Hierdoor zijn er verschillende sterke eigenschappen en meningen per locatie. De route
wordt in de eerste alinea met behulp van een kaart aangegeven in afbeelding 34 is de legenda
weergeven van de kaarten. Daarna worden de resultaten van de interviews weergeven.

Afbeelding 38: De legenda van de kaarten met de wandelroute.

Noordwijk

Afbeelding 39: Wandel route op het strand van Noordwijk.
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Tabel 13: De antwoorden van de eerste vraag.

Bent u een dagje uit of op vakantie?
Respons:
15

Dagje uit:
8

Vakantie:
7

Tabel 14: De antwoorden van de tweede vraag.

Ben uw slaap accommodatie verder dan 5km van het strand of dichterbij?
Respons:
Dichterbij
Verder weg
7
4
3
Tabel 15: Antwoorden op de derde vraag.

Van wat voor overnachtingaccommodatie maakt u gebruik?
Recreatiepark:
Respons:
Hotel:
7

BedAndBreakfast:
1

2

4

Tabel 16: De gegeven antwoorden op de vierde vraag.

Waar komt u vandaan?
ZuidNoordRespons:
Holland Holland
2
15
6

Duitsland Engeland Brabant
2
1
1

Utrecht
2

Drenthe
1

Tabel 17: De antwoorden op vraag 5.

Waarom bezoekt u voornamelijk het strand?

Respons:

Ontspanning Vakantie
2
5

15

Zomerse
activiteiten
4

Wandelen
3

Fietsen
1

Jeugd
sentiment
1

Geen
bijzondere
reden
1

Tabel 18: Antwoorden op vraag 6.

Waarom bezoekt u dit strand en niet een andere strandlocatie?

Respons:

Dichtbij
9

15

Mooie
omgeving
3

Honden zijn
toegestaan
1

Tabel 19: Antwoorden op vraag 7.

Wat vindt u het sterkste punt van dit strand?
Respons:
15

Dichtbij
2

Mooie
omgeving
3

Honden zijn
toegestaan
3
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Goede
Goede
Verdeling
voorzieningen infrastructuur druk/rustig
1
2
4

Tabel 20: De antwoorden op vraag 8.

Wat is uw mening over de aanwezige strandvoorzieningen voor uw belevingservaring?
Respons:
15

Positief:
7

Negatief:
8

Tabel 21: de antwoorden op vraag 9.

Wat is uw mening over de hoeveelheid strandbebouwing aanwezig?
Goed
Respons:
Te weinig Weinig
9
15
-

Veel
6

Te veel
-

Tabel 22: De gegeven antwoorden op vraag 10.

Wat vindt u van de staat waarin de bebouwing verkeert?
Redelijk
Respons:
Achterstallig
2
15
-

Goed
8

Uitstekend
5

Kan,
6

Ja, doen
1

Tabel 23: De antwoorden op vraag 11.

Wat vindt u van meer strandbebouwing op het strand?
Respons:
Nee, niet meer Niet nodig
5
15
2
Tabel 24: de gegeven antwoorden op vraag 12 over het ideaal beeld.

WAT IS VOOR U HET IDEALE STRANDBEELD UIT DE VOLGENDE AFBEELDINGEN?
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Respons:
Afbeelding 1
9
5
15
1

Afbeelding 4
-

Tabel 25: antwoorden voor het slechte strandbeeld.

Welke van de afbeeldingen is de minst aantrekkelijke situatie voor u?
Omdat?

Respons
15

Afbeelding 1
7

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

-

-

8

Te
Massaal
8

Te leeg
7

Tabel 26: Antwoorden op vraag 14.

Wat is het voornaamste aspect dat uw strand ervaring negatief kan beïnvloeden?
Geluidsoverl Drukte
Slecht
Rommel
Geen parkeer
Respons:
ast
weer
mogelijkheden
3
2
4
2
15
3
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Horizon
vervuiling
1

Tabel 27: Het cijfer voor het strand waar het interview is afgenomen.

welk cijfer zou u dit strand geven? En zou u dit strand aan vrienden en familie aanraden?
Respons:
15

Gemiddelde:
6,8

Ja
15

Nee
-

Katwijk
In Katwijk waren er 13 persoenen bereidt om mee te werken. De route die gelopen is om een goed
beeld te krijgen van de strandbezoekers is aangeven in afbeelding 36.

Afbeelding 40: De route waar de interviews zijn afgenomen voor de locatie Katwijk.
Tabel 28: de antwoorden op de eerste vraag op locatie Katwijk

Bent u een dagje uit of op vakantie?
Respons:
13

Dagje uit:
10

Vakantie:
3

Tabel 29: De antwoorden op de tweede vraag.

Ben uw slaap accommodatie verder dan 5km van het strand of dichterbij?
Respons:
Dichterbij
Verder weg
3
3
Tabel 30: De antwoorden van de derde vraag.

Van wat voor overnachtingaccommodatie maakt u gebruik?
Recreatiepark:
Respons:
Hotel:
3

1

2

BedAndBreakfast:
-

Tabel 31: De antwoorden op de vierde vraag.

Waar komt u vandaan?

Respons:
13

Zuid-Holland Noord-Holland België
1
1
9
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Utrecht
1

Friesland
1

Tabel 32: Antwoorden op vraag 5.

Waarom bezoekt u voornamelijk het strand?

Respons:

Ontspanning Vakantie
1
5

13

Zomerse
activiteiten
5

Wandelen
2

Fietsen
-

Tabel 33: De geven antwoorden van vraag 6.

Waarom bezoekt u dit strand en niet een andere strandlocatie?

Respons:
13

Dichtbij
3

Dagje uit
1

Geen
specifieke
reden
2

Goede
voorzieningen Traditie
3
3

Handig
voor de
kinderen
1

Tabel 34: antwoorden op vraag 7.

Wat vindt u het sterkste punt van dit strand?
Respons:
13

Dichtbij
1

Gezellige
sfeer
1

Mooi
uitzicht
1

Ligging ten
Goede
Goede
opzichten
voorzieningen infrastructuur steden
4
3
3

Tabel 35: De antwoorden op vraag nummer 8.

Wat is uw mening over de aanwezige strandvoorzieningen voor uw belevingservaring?
Respons:
Positief:
Negatief:
13
11
2
Tabel 36: Antwoorden op vraag 9.

Wat is uw mening over de hoeveelheid strandbebouwing aanwezig?
Goed
Respons:
Te weinig Weinig
8
13
-

Veel
4

Te veel
1

Tabel 37: Antwoorden op vraag nummer 10.

Wat vindt u van de staat waarin de bebouwing verkeert?
Redelijk
Respons:
Achterstallig
4
13
-

Goed
7

Uitstekend
2

Kan,
1

Ja, doen
-

Tabel 38: Antwoorden op vraag 11.

Wat vindt u van meer strandbebouwing op het strand?
Respons:
Nee, niet meer Niet nodig
6
13
6
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Tabel 39: Antwoord op vraag 12.

WAT IS VOOR U HET IDEALE STRANDBEELD UIT DE VOLGENDE AFBEELDINGEN?
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Respons:
Afbeelding 1
6
4
13
1

Afbeelding 4
2

Tabel 40: Antwoord op vraag 13

Welke van de afbeeldingen is de minst aantrekkelijke situatie voor u?
Omdat?

Respons
13

Afbeelding 1
5

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

-

-

8

Te
Massaal
8

Te leeg
5

Tabel 41: De antwoorden op vraag 14, de aspecten die een negatieve invloed hebben op de belevingswaarde.

Wat is het voornaamste aspect dat uw strand ervaring negatief kan beïnvloeden?
Voertuigen
op het
Geen Horizon
Drukte
strand
Rommel
ruimte vervuiling
Respons Geluidsoverlast
3
1
3
1
1
13
2

Het
weer
1

Tabel 42: Antwoorden op vraag 15.

welk cijfer zou u dit strand geven? En zou u dit strand aan vrienden en familie aanraden?
Respons:
13

Gemiddelde:
6,61

Ja
12
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Nee
1

Prijzen
1

Hoek van Holland
In Hoek van Holland zijn er 11 personen geïnterviewd. In afbeelding 37 is de loop route getoond die
is afgelegd op deze locatie.

Afbeelding 41: De wandelroute die is afgelegd bij Hoek van Holland.
Tabel 43: De antwoorden van de eerste vraag op het strand van hoek van Holland.

Bent u een dagje uit of op vakantie?
Respons:
11

Dagje uit:
8

Vakantie:
3

Tabel 44: de antwoorden op de tweede vraag op het strand van Hoek van Holland.

Is uw slaap accommodatie verder dan 5km van het strand of dichterbij?
Respons:
Dichterbij
Verder weg
3
1
2
Tabel 45: De antwoorden op vraag 3.

Van wat voor overnachtingaccommodatie maakt u gebruik?
Recreatiepark:
Respons:
Hotel:
3

-

2

Strandhuisje:
1

Tabel 46: De geven antwoorden op vraag 4.

Waar komt u vandaan?

Respons:
11

Zuid-Holland Noord-Holland België
1
8
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Utrecht
2

Brabant
1

Tabel 47: De antwoorden op vraag 5.

Waarom bezoekt u voornamelijk het strand?
Ontspanning Vakantie
1
3

Respons:
11

Zomerse
activiteiten

Wandelen

Uit te
waaien

4

1

2

Tabel 48: De antwoorden op vraag 6.

Waarom bezoekt u dit strand en niet een andere strandlocatie?

Respons:
11

Dichtbij
1

Scheepsvaart Goede
bereikbaarheid voorzieningen naamsbekendheid
sfeer
4
1
2
2
1

Tabel 49: Antwoorden op vraag 7.

Wat vindt u het sterkste punt van dit strand?
Respons:
11

Dichtbij
1

Gezellige
sfeer
1

scheepsvaart
2

Goede
Goede
Verdeling
voorzieningen infrastructuur drukte/rust
4
3

Wat is uw mening over de aanwezige strandvoorzieningen voor uw belevingservaring?
Respons:
11
.

Positief:
9

Negatief:
2

Tabel 50: De antwoorden op vraag 8.

Wat is uw mening over de hoeveelheid strandbebouwing aanwezig?
Goed
Respons:
Te weinig Weinig
2
4
11
-

Veel
3

Te veel
2

Tabel 51: Antwoorden van vraag 9.

Wat vindt u van de staat waarin de bebouwing verkeert?
Redelijk
Respons:
Achterstallig
1
11
-

Goed
4

Uitstekend
6

Kan,
4

Ja, doen
2

Tabel 52: De antwoorden op vraag 10.

Wat vindt u van meer strandbebouwing op het strand?
Respons:
Nee, niet meer Niet nodig
2
11
3
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Tabel 53: De antwoorden op het ideale strandbeeld.

WAT IS VOOR U HET IDEALE STRANDBEELD UIT DE VOLGENDE AFBEELDINGEN?
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Respons:
Afbeelding 1
6
5
11
-

Afbeelding 4
-

Tabel 54: Het minst geliefde strandbeeld.

Welke van de afbeeldingen is de minst aantrekkelijke situatie voor u?
Omdat?

Respons
11

Afbeelding 1
4

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

-

-

7

Te
Massaal
7

Tabel 55: De antwoorden op de aspecten die een negatieve ervaring kunnen hebben.

Wat is het voornaamste aspect dat uw strand ervaring negatief kan beïnvloeden?
Drukte
Slecht weer Rommel
Respons:
Geluidsoverlast
3
1
4
11
3
Tabel 56: het cijfer voor deze locatie.

welk cijfer zou u dit strand geven? En zou u dit strand aan vrienden en familie aanraden?
Respons:
11

Gemiddelde:
7.1

Ja
11
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Nee
-

Te leeg
4

Westvoorne
In de gemeente Westvoorne is het strand bij Rockanje gekozen als locatie. Er zijn hier 16 mensen
geïnterviewd. De afgelegde route is aangegeven in afbeelding 38.

Afbeelding 42: De afgelegde route op Westvoorne
Tabel 57; Antwoorden op vraag 1

Bent u een dagje uit of op vakantie?
Respons:
16

Dagje uit:
14

Vakantie:
2

Tabel 58: De antwoorden op vraag 2.

Is uw slaap accommodatie verder dan 5km van het strand of dichterbij?
Respons:
Dichterbij
Verder weg
2
2
Tabel 59: De antwoorden op vraag 3.

Van wat voor overnachtingaccommodatie maakt u gebruik?
Recreatiepark:
Respons:
Hotel:
2

1

1

Strandhuisje:
-

Tabel 60: De antwoorden op de vraag over waar de bezoekers vandaan komen.

Waar komt u vandaan?

Respons:
16

Zuid-Holland Noord-Holland Limburg
1
14
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Utrecht
1

Brabant
-

Tabel 61: De reden voor een bezoek aan het strand.

Waarom bezoekt u voornamelijk het strand?
Zomerse
Respons: Ontspanning Windsurfen activiteiten
16

3

3

1

Uit te
Dagje met
Wandelen waaien de kinderen

Soorten
spotten

5

2

1

1

Tabel 62: De reden voor het bezoek aan deze locatie.

Waarom bezoekt u dit strand en niet een andere strandlocatie?
Vanwege de
Bereikbaarheid
voorzieningen
omgeving
Responsie: Dichtbij
16

3

5

-

8

Sport
mogelijkheden
3

Tabel 63: Antwoorden op vraag 7.

Wat vindt u het sterkste punt van dit strand?
Respons:
11

Dichtbij

Gezellige
sfeer
1

scheepsvaart
2

Goede
Goede
Verdeling
voorzieningen infrastructuur drukte/rust
4
3

Tabel 64: De ervaring van de bebouwing op het bezoek.

Wat is uw mening over de aanwezige strandvoorzieningen voor uw belevingservaring?
Respons:
Positief:
Negatief:
16
13
3
.
Tabel 65: De mening over de hoeveelheid bebouwing.

Wat is uw mening over de hoeveelheid strandbebouwing aanwezig?
Goed
Respons:
Te weinig Weinig
2
13
16
-

Veel
1

Te veel
-

Tabel 66: Het uiterlijk van de bebouwing.

Wat vindt u van de staat waarin de bebouwing verkeert?
Redelijk
Respons:
Achterstallig
3
16
-

Goed
6

Uitstekend
7

Kan
2

Ja, doen
2

Tabel 67: De mening over meer bebouwing op het strand.

Wat vindt u van meer strandbebouwing op het strand?
Respons:
Nee, niet meer Niet nodig
5
16
7
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Tabel 68: het ideale strandbeeld.

WAT IS VOOR U HET IDEALE STRANDBEELD UIT DE VOLGENDE AFBEELDINGEN?
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Respons:
Afbeelding 1
7
2
11
7

Afbeelding 4
-

Tabel 69: Het minste strandbeeld.

Welke van de afbeeldingen is de minst aantrekkelijke situatie voor u?
Omdat?

Respons
16

Afbeelding 1
-

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

-

-

16

Te
Massaal
16

Tabel 70: Wat de ervaring negatief kan beïnvloeden.

Wat is het voornaamste aspect dat uw strand ervaring negatief kan beïnvloeden?
Slechte infrastructuur
Rommel
Respons:
Geluidsoverlast Drukte
6
1
4
16
5
Tabel 71: Het cijfer voor deze locatie.

welk cijfer zou u dit strand geven? En zou u dit strand aan vrienden en familie aanraden?
Respons:
Gemiddelde:
Ja
Nee
16
6.9
16
-
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Te leeg
-

Zeeuwse Kust
Vlissingen
Vlissingen is een bijzondere omgeving het is een vrij grote stad aan de kust. Het is een oude stad met
veel cultuur en geschiedenis. De route volgt vooral het zandige strand van de omgeving. Dit is gedaan
om echt de strandbezoekers op te zoeken zie afbeelding 39.

Afbeelding 43: De looproute op Locatie Vlissingen.

Tabel 72: De antwoorden of de mensen het strand bezoeken voor een dagje of het echt een strand vakantie is.

Bent u een dagje uit of op vakantie?
Respons:
12

Dagje uit:
7

Vakantie:
5

Tabel 73: De afstand naar de overnachtingvoorziening van de vakantiegangers

Is uw slaap accommodatie verder dan 5km van het strand of dichterbij?
Respons:
Dichterbij
Verder weg
5
3
2
Tabel 74: Overnachtingvoorziening dat wordt gebruikt.

Van wat voor overnachtingaccommodatie maakt u gebruik?
Recreatiepark:
Respons:
Hotel:
5

1

4
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Strandhuisje:
-

Tabel 75: De afkomst van de bezoekers.

Waar komt u vandaan?
Limburg

Respons:

Zeeland
4

12

2

ZuidHolland
1

België

Duitsland

Brabant

1

2

2

Tabel 76: De reden voor een bezoek aan het strand.

Waarom bezoekt u voornamelijk het strand?
Aanwezigheid Zomerse
Respons: Vakantie vieren Stad Vlissingen activiteiten
12

1

3

2

Uit te
Wandelen waaien

Dagje met de
kinderen

2

1

3

Tabel 77: De reden voor het bezoek van deze locatie.

Waarom bezoekt u dit strand en niet een andere strandlocatie?
Vanwege de
aanwezigheid
Bereikbaarheid
van
Combinatie
Respons: Dichtbij
voorzieningen Vlissingen
stad/strand
1
1
4
3
12
1

scheepsvaart
2

Tabel 78: Het sterkste punt van deze locatie.

Wat vindt u het sterkste punt van dit strand?
Respons:
12

Mooie omgeving
1

scheepsvaart
2

Goede
Goede
Verdeling
voorzieningen infrastructuur stad/strand
2
3
4

Tabel 79: De bebouwing en de effecten op de ervaring.

Wat is uw mening over de aanwezige strandvoorzieningen voor uw belevingservaring?
Respons:
12

Positief:
11

Negatief:
1

Tabel 80: De mening over de hoeveelheid bebouwing op deze locatie.

Wat is uw mening over de hoeveelheid strandbebouwing aanwezig?
Goed
Respons:
Te weinig Weinig
11
12
-

Veel
1

Te veel
-

Tabel 81: De mening over het uiterlijk van de bebouwing.

Wat vindt u van de staat waarin de bebouwing verkeert?
Redelijk
Respons:
Achterstallig
1
12
-
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Goed
8

Uitstekend
3

Tabel 82: De antwoorden of er meer bebouwing bij moet komen.

Wat vindt u van meer strandbebouwing op het strand?
Respons:
Nee, niet meer Niet nodig
11
12
1

Kan,
-

Ja, doen
-

Tabel 83: Het ideale strandbeeld.

WAT IS VOOR U HET IDEALE STRANDBEELD UIT DE VOLGENDE AFBEELDINGEN?
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Respons:
Afbeelding 1
4
5
12
-

Afbeelding 4
3

Tabel 84: Het minste strandbeeld.

Welke van de afbeeldingen is de minst aantrekkelijke situatie voor u?
Omdat?

Respons
12

Afbeelding 1
9

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

-

-

3

Te
Massaal
3

Te leeg
9

Tabel 85: Aspecten die de ervaring kunnen verminderen.

Wat is het voornaamste aspect dat uw strand ervaring negatief kan beïnvloeden?
Drukte
Slechte
Rommel
Respons: Geluidsoverlast
weer
3
4
1
12
3

Parkeer
kosten
1

Tabel 86: De gegeven cijfers voor deze locatie en of het is aan te bevelen.

welk cijfer zou u dit strand geven? En zou u dit strand aan vrienden en familie aanraden?
Respons:
12

Gemiddelde:
7.1

Ja
11

84

Nee
1

Goeree-Overflakkee
Op deze locatie waren er 10 personen bereid mee te werken aan dit onderzoek. In afbeelding 40 is
de wandelroute weergeven.

Afbeelding 44: Loop route voor de locatie Goeree-Overflakkee.

Tabel 87: De antwoorden op de eerste vraag.

Bent u een dagje uit of op vakantie?
Respons:
10

Dagje uit:
2

Vakantie:
8

Tabel 88: De afstand naar de overnachtingvoorziening.

Is uw slaap accommodatie verder dan 5km van het strand of dichterbij?
Respons:
Dichterbij
Verder weg
8
5
3
Tabel 89: Overnachtingaccommodatie van de bezoekers.

Van wat voor overnachtingaccommodatie maakt u gebruik?
Recreatiepark:
Respons:
Hotel:
8

7

1

Strandhuisje:
-

Tabel 90: Afkomst van de bezoekers.

Waar komt u vandaan?
Respons:
Zeeland Limburg
10
-

Zuid-Holland België
6
-
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Duitsland
3

Noord-Holland
1

Tabel 91: reden voor bezoek strand

Waarom bezoekt u voornamelijk het strand?

Respons:
10

Vakantie vieren Fietsen
2
1

Zomerse
activiteiten

Uit te
Wandelen waaien

Dagje uit met
gezin

3

-

2

2

Tabel 92: De reden voor bezoek aan dit strand.

Waarom bezoekt u dit strand en niet een andere strandlocatie?
Respons: Dichtbij Mooie omgeving vakantie Rust en ruimte Goede infrastructuur
4
2
1
1
10
2
Tabel 93: De sterkste punten van de locatie.

Wat vindt u het sterkste punt van dit strand?
Respons:
10

Rust van de
Mooie omgeving omgeving
3
3

Goede
Goede
voorzieningen infrastructuur Kleinschalig
1
3

Tabel 94: De ervaring met strandbebouwing in de omgeving.

Wat is uw mening over de aanwezige strandvoorzieningen voor uw belevingservaring?
Respons:
10

Positief:
9

Negatief:
1

Tabel 95: De hoeveelheid bebouwing

Wat is uw mening over de hoeveelheid strandbebouwing aanwezig?
Goed
Respons:
Te weinig Weinig
2
8
10
-

Veel
-

Te veel
-

Tabel 96: De staat waarin de bebouwing verkeert.

Wat vindt u van de staat waarin de bebouwing verkeert?
Redelijk
Respons:
Achterstallig
12
-

Goed
5

Uitstekend
5

Kan,
2

Ja, doen
2

Tabel 97: De antwoorden op vraag of er meer bebouwing moet komen.

Wat vindt u van meer strandbebouwing op het strand?
Respons:
Nee, niet meer Niet nodig
5
10
1
Tabel 98: Het ideale strandbeeld.

WAT IS VOOR U HET IDEALE STRANDBEELD UIT DE VOLGENDE AFBEELDINGEN?
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Respons:
Afbeelding 1
6
2
10
2
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Afbeelding 4
-

Tabel 99: het ergste strandbeeld.

Welke van de afbeeldingen is de minst aantrekkelijke situatie voor u?
Omdat?

Respons
10

Afbeelding 1
1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

-

-1

8

Te
Massaal/
druk
9

Te leeg

1

Tabel 100: Het aspect dat de ervaring kan verminderen.

Wat is het voornaamste aspect dat uw strand ervaring negatief kan beïnvloeden?
Slechte
Respons: Geluidsoverlast Drukte
infrastructuur Rommel
4
1
1
10
2

Veel
bebouwing
3

Tabel 101: Het cijfer voor deze locatie en of het aan te raden is.

welk cijfer zou u dit strand geven? En zou u dit strand aan vrienden en familie aanraden?
Respons:
10

Gemiddelde:
7.2

Ja
10

.
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Nee
-

Bijlage 4: Interview met Eric van Damme camping Groede.
Erik Muilwijk:
Ik zal uitleggen hoe ik hier
terecht ben gekomen, ik ben
een student van de HZ en
loop stage bij de Natuur en
Milieufederatie ZuidHolland. Die hebben een
opdracht lopen waarbij er
een kustvisie wordt
opgesteld om de
waardevolle eigenschappen
te beschermen van de kust.
Daarbij is een onderdeel van
de visie een
belevingsonderzoek en daar
hou ik me mee bezig tijdens
mijn stage. Daarbij interview
ik mensen op verschillende
stranden en bedrijven die
aan de kust liggen. Ik heb via
de VVV-Zeeland gevraagd
naar contact gegevens van
bedrijven die interesse
hebben in de omgeving en
uw bedrijf was een van
genoemde adressen.
Vertelt u eens wat over uw
bedrijf, ik zie hier op het
kaartje dat er veel groen
inde omgeving is. Hoe is dat
verbonden met u bedrijf?

Hebt u veel vaste
staanplaatsen / gasten
Waarom komen deze

Eric van Damme van Camping Groede

Het bedrijf is van oudsher organisch gegroeid, we zijn begonnen als
boeren bedrijf met een aantal camping plaatsen. Met de jaren steeds
verder doorgegroeid, dit kan je nog zien bij een aantal percelen. Na
aantal jaren werden er steeds meer koeien verkocht en meer
camping plaatsen gerealiseerd. Tot een jaar of 10 geleden toen we
18 hectaren groot waren en toen de mogelijkheid om nog meer
grond te verwerven. Dit hebben we gedaan om een kwaliteit slag te
maken om van de hokjes af te komen en meer ruimte te realiseren
op de camping. De plaatsen vroegen meer ruimte omdat de tenten,
caravans en campers gewoon groter zijn geworden.
Ons bedrijfsplan is om het bedrijf op te laten gaan in de omgeving,
dit is al gedaan door contact op te nemen met overheden en natuur
organisaties om na te vragen hoe dat mogelijk is. Het einddoel is dat
in de toekomst mensen zich afvragen hoe het kan dat er in een
natuurgebied een camping ligt. Om een voorbeeld te geven is er
achter de camping een oud kreekstelsel en op de camping hebben
de kreek doorgetrokken. Waarom dit is gedaan? De investering in de
natuur is een investering die meer waard wordt terwijl een zwembad
na 10 afgeschreven en geen winst meer bied.
Ons bedrijf telt 300 vaste gasten/staanplaatsen
Het grootste deel komt hier voor de omgeving en wij doen ons best
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mensen terug volgens u?
Komt dit door uw bedrijf of
de omgeving?
Wat zijn dan de
aantrekkelijke punten van
de omgeving die mensen
aanspreekt?

Waar komen uw gasten dan
vooral vandaan?

Dus dit is een punt is dat in
de visie moet komen, de
rust en ruimte?

Dus zo ziet u dit punt maar
heeft u ook contact met
andere bedrijven uit de
omgeving hierover?

Hebt u nog
uitbreidingsplannen?

om het verblijf zo aangenaam te maken. Dat ze vrienden en familie
dan enthousiast te maken voor deze omgeving en ons bedrijf.
De openheid en puurheid van de kust, daarom komen ze naar deze
kust regio en niet naar de Belgische kust en kust van Walcheren die
zijn toch drukker. We hebben mooie duinen gekregen met goede
fiets en wandelpaden met een schoonstrand en goed aanbod van
verschillende voorzieningen. Dit gezamenlijk geeft onze succesvolle
omgeving en voorons bedrijf.
Veel mensen komen uit het roergebied, verder Brabant, Limburg en
Overijssel en dan verder naar boven. Uit de Randstad gaan de
meeste naar Goeree-Overflakkee en ligt mijn recreatiepark net
buiten het vizier. Maar laatste jaren wordt Zeeuws-Vlaanderen wel
meer ontdekt. Maar de meesten komen toch uit Brabant en Limburg.
Er is een stijging zichtbaar met de hoeveelheid Vlaamse gasten maar
procentueel is dat nog geen meerderheid. Maar de Vlaamsen
toeristen komen echt voor de rustige kust omdat ze hun eigen kust
niet mooi vinden.
Ja, Absoluut.Wij zijn hebben ook strandhuisjes, we zagen een gat in
de markt voor strandhuisjes maar ook het gevaar. Daarom hebben
we geprobeerd de huisjes zoveel mogelijk in de omgeving op te laten
gaan. Dit is gedaan omdat we hebben per jaar 1000- families die
hier komen voor de huidige kust en maar 15 voor het strandhuisje.
Daarom is er tijdens de beslissing om de huisjes te realiseren
gekeken of door die 15 huisjes de ervaring van andere zodanig te
verminderen dat het niet meer aantrekkelijk is.Dat zou dan namelijk
een slecht investering zijn voor het bedrijf en omgeving.
Ja, we hebben via de RECRON contact, dan is er wel de Roompot die
speelt op een geheel eigen niveau, niet lokaal niveau. De
“Verroompotisering” van de Nederlandse kust vinden wij op lokaal
niveau een groot probleem. Waar het verschil in zit en de oplossing.
Roompot verkoopt huisjes en verhuurt ze hierbij maken ze twee keer
winst.De kapitaal last ligt bij de huurders en bedrijven die de parken
bezitten. De eerste winst is de verkoop en dan de huur maar dat is
na 20 jaar op dan moet het park gerenoveerd worden. Als particulier
ben je zelf gericht op het voortbestaan van recreatiepark en
probeert dit zodoende mee te groeien met de vraag en wensen van
de markt. Heeft een eigenaar die ambitie niet wordt het park
verkocht en neem de volgende die last op zich. Een Roompotpark is
door meerdere eigenaren in bezitten maakt het lastiger om het op te
knappen. Voor ons is een renovatie alles platgooien en opnieuw
beginnen.
Daarnaast zie je projectontwikkelaars steeds nieuwe plannen
ontwikkelen dat is zo en zal wel zo blijven. Die willen dan
landbouwgrond omzetten naar recreatie grond in het
bestemmingsplan.
De wil is er wel wil maar onze plannen worden neergelegd op
kwaliteitsverbetering. Ten eerste omdat we ons park willen
versmelten met de natuur kunnen we niet verder uitbereiden in
oppervlakte omdat om het park heen natuur ligt. Ten tweede is dat
het voor ons niet nodig, we zijn groot genoeg met 28 hectaren.Als
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we investeren wordt dat gedaan om het beter de vraag van de
gasten te kunnen beantwoorden. Dus op het bestaande terrein.

Dan niet met het park en
hoe zit het om meer
strandhuisje te plaatsen?
Dan komt de vraag vinden
jullie dat dan waard?

Wat vindt u dan van een
zonering van de kust als
bedrijf zijnde?

Dus van boven af moet er
goed toezicht gehouden
worden?
Dus dit is hoe de omgeving
beschermd kan worden met
bedrijven?
Kunt u daar een voorbeeld
van geven?
Dit is niet gemakkelijk denk
ik, bent u het daar mee
eens?

Zijn er aanmerkingen aan de
omgeving? of angsten

Het bedrijf blijft in de
familie?

Enerzijds het is een groot succes dus als er 10 bij mogen dan komen
er 10 bij maar als dat gebeurd staat het strand vol.
Nee, maar als er andere bedrijven plannen gaan maken dan maken
we ze liever zelf. Dit geeft ons meer zekerheid en winst. Hier moet
de overheid in gaan leiden. Dat moet in zeeland en bij de ZuidHollandse eilanden spelen de kust een basis waarde/kapitaal en dat
moet niet in een generatie gekapitaliseerd worden. En omzeep
helpen. Dit is zo unieke stuk van Europa en moet een erfgoed
worden van Europa.
Als ondernemer wil je altijd groeien het maximale eruit halen. We
kijken naar de lange termijn. Hier moet de overheid komen kijken
want ik zal nooit bezwaar indienen bij een mede ondernemer uit de
omgeving. En andersom ook niet. Maar als iedereen een plannetje
maakt en een stukje strand pakt is alsnog de kust volgebouwd.
Ja, en als er toch gebouwd moet worden ga dan naar de oude parken

Ja, update de oude parken en investeer. Maar mijn angst voor een
zonering en visie is dat Zeeland geheel op slot gaat. Terwijl de natuur
in mijn mening best in combinatie met recreatie kan.
Ja, een gebied waarbij extensief overnacht, kan worden waarbij de
recreatie ondernemer een groot deel van het onderhoudt verzorgd.
Ja, maar we hebben best de mogelijkheid om voor beide kanten
winst te behalen met een samenwerking.We hebben de spullen en
groot materiaal voor het onderhoudt. Waarom dit nu niet gebeurt, is
dat wanneer het bestemmingsplan gewijzigd van landbouw naar
recreatie verdient de gemeente eraan. De bestaande parken
renoveren levert weinig op terwijl bij wil omzetting van de
bestemmingplannen komt er geld binnen. Dan is het ook nog dat de
gemeenten niet de macht hebben om in onderhandelingen vol
ergens tegen in te gaan en gaan daardoor snel erin mee.
De ontwikkelingen in Cadzandt baart de mensen wel zorgen. Hier
worden veel projecten ontwikkeld of voor gelegd. We horen hier
wekelijks dat ze voor ons kiezen omdat de Belgische kust geheel van
beton is.
Ja, daarom kunnen we investeren voor de lange termijn. En als er
iets verandert moet worden wordt dat gedaan. en geeft kans om te
binden met de gasten
Bij de RECRON ben ik regiohoofd en hier hoor ik ook het geluid van
zorg ,misschien kan gezamenlijk meer macht uit oefenen voor
gebruik.
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Bijlage5: Interview met Jeroen den Hollander, Klepperstee
Erik Muilwijk
Kunt u wat vertellen over
uw bedrijf? Ik zie op de foto
dat het een grote omvang
heeft.

Uitbreidingsplannen

Wat voor mensen komen
hier?

Waarom komen ze dan hier
terug?

Jeroen den Hollander ,Klepperstee
Ja, het is groot bedrijf en het wordt groter. We bestaan sinds 1969
we zijn uitgegroeid van kleine camping naar een groot park. Met 45
hectaren in totaal, waarop 122 bungalows die zijn in bezit van
particulieren staan,550 vaste gasten dus met chalets en stacaravans
en dan 200 seizoen plaatsen en nog eens 300 toeristische plaatsen.
Als het druk is dan zijn 4000 mensen op het park. We hebben
verschillende voorzieningen op het park zoals winkels, restaurants,
speeltuin en een animatie team etc.
We hebben een stuk grond in bezit ten noorden van hier. Dit is nu
een grasveld met een heg(bebossing)eromheen. Sinds de jaren 70 in
ons bezit maar tot sinds kort mocht er niet op ontwikkeld worden.
Dit is sinds deze zomer veranderd en er komt nu een nieuw
Landalpark op de grond. Het wordt een Landalpark en maar we
blijven de grondeigenaar. Dus er wordt erfpacht betaald aan ons.
Dan hier tegenover komt dan het landdal park. Er worden 250
woning gebouwd, in plaats van de 400 die erop mogen. Dit komt niet
ten goede van de bezoeker en omdat veel mensen hier komen toch
voor de ruimte en natuur ( veel mensen).
Dit bedrijft vind dat je moet kijken het leveren van hoge kwaliteit, je
kijkt niet alleen naar het economische aspect maar ook naar de
natuurlijke aspecten. Vandaar dat we voor de 250 woningen hebben
gekozen in plaats van de 400 woningen. Het tweede aspect is de
kust, de duinen zijn best dik en worden steeds dunner. Tot de dijk,
hier is zand gegooid dat het lijkt op duinen. Nu bij ons project willen
we de duinen naar binnen trekken om meer duinen te creëren. We
hebben goed contact gehad met natuur organisatie en die hebben
aangegeven dat het waardevol zou zijn om die duinen te vergroten
dus vandaar dat dit gedaan wordt. Zo brengen wij met onze
uitbereiding ook iets goeds richting de omgeving. De huisjes die er
dan opkomen worden zo ontworpen dat ze in het landschap opgaan
. We hebben gekozen om niet gelijk te verdienen door het land te
verkopen, zou houden we het in het familie bedrijf. Dit ook om zo
een grip te houden op de kwaliteit voor de omgeving. Want een
ontwikkelaar maakt het weinig uit zolang het verkoopt.
70% vaste plaats komen steeds terug en dan 30% losse kampeerders
van dit deel komt driekwart nog eens terug.
De vaste huisjes zitten vooral mensen uit de Randstad, West Brabant
en Duitsland.
Wij bieden een product dat bevalt. Wij zijn heel groen als park daar
steken we ook veel energie in. Dit wordt vaak aangegeven in de
enquêtes. Maar toch is het grootste aspect de omgeving. De
badplaats Ouddorp is nog niet zo bekend als bijvoorbeeld Renesse.
Het is niet over ontwikkeld misschien kan je het zelfs
onderontwikkeld noemen voor een badplaats en dat is een goede
situatie. Het is een van de sterkste punten van de omgeving
geworden de rustige omgeving, vrij kleine schaal en dit wordt op het
eiland gepromoot.
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U bent bezig uitbereiding
van u bedrijf hoe staat u
tegenover strandhuisjes op
het strand?

Ik ben daar neutraal over, het ligt natuurlijk aan de situatie en het
plan. Ik begrijp de voor en tegens van beide partijen. Ik vind
strandhuisjes erg uniek en ik vind het mogelijk moet zijn op sommige
plaatsen, Het is een stukje ontwikkeling in de recreatie sector. Je
moet dit uniek houden dus niet massaal aan de kust gaan
ontwikkelen. De discussie loopt hier ook, het loopt niet goed. Er
loopt een plan voor strandhotel aan de Noordzee zijde. Ik ben
Voorzitter van de ondernemers vereniging van recreatie
ondernemers daardoor hebben we veel contact met de gemeenten
over ontwikkelingen in de omgeving. Wat ons verbaast is de troebele
werkwijze van de gemeenten en de projectontwikkelaars. Het
strandhotel was daar opeens voor ons gevoel en of het verstandig
was om het daar te plaatsen hebben een aantal twijfels over. Het is
niet transparant dat proces en dat is niet correct als het om de
omgeving gaat. Terwijl wij jaren bezig zijn geweest voor
toestemming onze uitbereiding terwijl het onze grond is. Deze
methode maakt het hele beeld van het project ook snel negatief.
Mensen denken dan gauw dat ze iets verliezen. Zeker als je op een
strandlocatie werkt of in de natuur dan moet je echt transparant te
werk gaan. Dan is er een voorbeeld van een bedrijf die huisjes maakt
die geheel energie neutraal zijn. Die krijgt geen projecten opgestart
en een ontwikkelaar die het voor de winst doet het wel lukt.
Wat voor eigenschappen
De basis hier is de natuur en strandbeleving. Daar moet je niet
van de omgeving zijn er voor aankomen en moet in stand gehouden worden en het mag er alleen
uw bedrijf die bewaard
maar beter van worden als er iets veranderd. Dus de rust ruimte en
moet blijven?
natuur, maar dit betekend niet dat er niks meer ontwikkel mag
worden. Er moet ook ruimte komen om natuur en recreatie te
combineren.
Wat is een obstakel?
Er zijn zoveel visie en mensen die wat willen. De visie moet wel echt
duidelijk zijn en moet gehandhaafd worden, de kracht is de natuur
en de ruimte. Geef aan waar ruimte is voor combinaties en waar het
niet mag.Ik zie mogelijkheden als er in samenwerkingsverband met
natuur organisaties iets organiseren. Niet massaal maar kleine
dingetjes en dat wordt nu vaak tegengehouden vandaar de noodzaak
voor ruimte dit komt alleen maar ten goede voor de
belevingswaarde van de omgeving. Het moet van twee kanten
komen
Wat is volgens u de effecten De gemeente wil graag ontwikkelen waarbij de recreatie tak zicht
op de oude parken?
vraagt waar het heen gaat. Wat er nu staat is allemaal gebaseerd op
oude regelgeving. Nu kan er meer en worden nieuwe initiatieven
opgegooid maar in de omgeving zij er veel oude parken en daar kan
men zich veel beter daar op focussen. De RECRON geeft dit ook aan,
aanbod groeit terwijl vraag niet direct mee groeit. Dit zorgt voor
oudere bedrijven verloederen.
Vindt u interesse in verder
De visie kan dus als stok achter de deur fungeren. Ik vind het een
stappen mee te maken in de goed initiatief dan hebben we een punt op de horizon waar we op
visie?
kunnen richten. Ik vind het wel dat democratisch moet opgesteld
zijn.
Opmerking. Veel bedrijven verwachten dat de omgeving de mensen lokt en wij
vinden dat je niet alleen moet profiteren van de omgeving ook wat
terug geven. Dus een goed product ontwikkelingen en dingen
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aanbieden aan de omgeving. Zo staat er nu al een aantal jaren het
circus op ons grond gebied.
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Bijlage 6: Interview met Henny Schaap, strandpaviljoens “Het strand”
Erik Muilwijk
Introductie.
Kunt u wat over uw bedrijf
vertellen?

Wat zijn sterke punten van
de omgeving?
Problemen
Wat voor mensen komen
vooral naar uw bedrijf
Bijzondere eigenschap van
het strand?

Zijn er nog meer
uitbreidingsplannen?
Wat is uw idee over een
visie?

De omgeving?

Waarom kiezen dit strand

Zijn er bedreigingen?

Henny Schaap, paviljoens eigenaar”het strand”
Ik bezit van twee strandpaviljoens en strandhuisjes.Recent is mijn
paviljoens “het strand” verbouwt en is net 7 weken open.
We zijn begonnen met een paviljoen van 12 bij 8 meter dus iets meer
dan 100m2 en dat is uit gegroeid naar 1000m2.
Dit strand valt onder de rode zone dus het is een uitloper van
Katwijk. Hierdoor kan er veel gebouwd worden. Voor veel natuur
organisatie is dit nog een dynamisch kust systeem. Dit is niet het
geval hier, hier is het opgespoten.Je moet echt onderscheidt moet
maken op de groene stukken en de niet groene stukken in de
gemeente. Maar we zijn wel een groeide economische kracht met
toerisme. Een probleem is dat de rode zones steeds groter wordt en
dat is niet correct.
Mensen verwachten veel meer tegenwoordig dus je moet als
ondernemer mee groeien met de wensen.
De rust ( het is druk maar toch voel je rustig door de weidse blik),
ruimte en het mooie uitzicht. Dit maakt het ook gemakkelijk om een
drijf te leiden omdat er toch altijd mensen voor het strand komen.
De ideeën om windmolens te bouwen kan het uitzicht verminderen,
dat is jammer maakt weinig uit voor de zaken.
Dit zijn eigenlijk vooral lokalen bezoekers 90% en de resterende zijn
toeristen
Strandcabines is een traditie, die worden verhuurd ik heb er nu
ongeveer 160 staan, in totaal staan 2500 op het Katwijkse strand.
Dit hoort bij de traditie uit de omgeving en vooral lokale bezoekers
nemen zo hokje het voordeel is dat Iedereen een eigenplekje heeft.
Dat is met kinderen erg handig dan kunnen ze altijd de ligplaats terug
vinden. Het is wel minder geworden in verloop van jaren.
Nee, ik mag niet meer. Ik zit aan de maximale dichtheid van alles.
Strandhuisjes, oppervlakte strandpaviljoen.
Twijfelachtig, er zijn teveel bazen op het strand. En allemaal hebben
ze een visie, regels en punten van aandacht. Maar het moet duidelijk
worden wat er kan en mag, want op dit moment is het erg lastig. Het
probleem het probleem is als volgt, in de rode contouren mag het en
erbuiten niet. Er zijn speciale gevallen waarbij het wel mogelijk
wordt en dat komt steeds vaker voor. In mijn opzicht kan je alleen
buiten de rode contour een bedrijf hebben als die daar al jaren staat.
Dus eigenlijk is het belangrijkste punt duidelijke regels! de visie moet
door iedereen gedragen worden.
Het is altijd in beweging, en dat onderhouden wij zo goed mogelijk.
Het kan in een dag heel veel weg zand wegsleuren terwijl de andere
dag bijna niks. Het zand is mooi maar wel lastig.
De mensen kiezen dit strand uit traditie, mensen kwamen hier
vroeger met de ouders en gaan nu naar het strand met hun
kinderen. Mensen groeien op met een strand. Zeker met de cabines,
je groeide op het strand op en de cabine waar dat op staat is jouw
strand. Nu proberen we ook combinatie te leggen met Leiden om
meer elkaar te bieden. Daar zijn veel musea en dat kan voordelen
hebben om dan samen te werken
Nee, De sector veranderd elke 10 jaar en het blijft het zelfde
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uiteindelijk. Eerst kwamen er bussen met Duitsers hiernaartoe, nu
komen vooral mensen uit de regio. Er is 2km aan badstrand en daar
moet je niet het natuur niet behouden. Dit is zonde omdat het geen
natuur is, achterons is een parkeer grage met helmgras bedekt maar
dat maakt het nog geen natuur. Je moet het duidelijk afbakenen
want op de rustige stukken is er wel natuur die geliefd is.
De ondernemer wil altijd meer. We willen meer maar als het niet
mag dan kan het niet. Je moet het ook niet grootschalige projecten,
hier in Katwijk hebben we 80 huisjes en die is in beheer van
verschillende bedrijven. Nu als er een aanbod komt van bouw maar
vol dan zal het waarschijnlijk wel gebeuren. Maar dat zou geen
toevoeging zijn van het strand. Maar je moet je energie goed
gebruiken.
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Bijlage7: Interview met Hans Fatels, Strandhuisjes Westland.
Erik Muilwijk
Introductie, Kan u wat over
uw bedrijf vertellen?

Hoeveel huisjes?
Wie maken gebruik van uw
huisjes?

Zijn er uitbreiding plannen?

Wat gebruikt u de reclame
punten voor uw bedrijf?

Wat is het verschil met
ergens strandhuisjes te
bezitten.
Wat is uw visie over de
omgeving?

Hans Fatels Westland strandhuisjes
Ik exploiteer strandhuisjes sinds 2007, dus ik heb een vergunning om
huisje neer te zetten en heb deze verkocht aan particulieren. Wij
zorgen voor het onderhoudt. Dus buiten het seizoen worden ze
opgeslagen en wanneer het seizoen begint sluiten wij ze aan. Er is een
terrein beheerder om alles in de gaten te houden en kleinen klusjes te
verrichten.
180 Hoek van Holland, de naam is Westland strandhuisjes is omdat
het in de regio allemaal als geheel wordt gezien.
Er zit onderscheid in deze branche. De eerste is de sector die huisjes
verhuurt, die hebben geen vast publiek en de mensen komen overal
vandaan. Dan heb je er verkoop, in mijn geval. Dan is bij mijn bedrijf
ongeveer 60% uit de regio.Dat is Westland, en Rotterdam. Ook zijn er
een paar uit Utrecht, Vijfhuizen, het zijn voornamelijk gezinnen met
kinderen. Sinds 2007 is het erg gezellig en er is nog nooit een
probleem geweest tussen de eigenaren. Het is een beetje als
kamperen. Dan wel veredelt kamperen een erg ontspannen sfeer. De
huisjes mogen niet onderverhuurd worden.
Ja, er ligt een plan in de gemeente Westland, gemeente technisch is
het rond de rest is nog niet geregeld vooral de Provincie is nog een
obstakel. De aanvraag is al 10 jaar gaande. De aanvraag gaat ook over
strandhuisjes
Het is simpelweg het strand, we hoeven er weinig voor te doen.
Dichtbij en simpel vakantie gevoel dat is het idee bij een strandhuisje.
Ook is er een groot deel dat tijdens stormen komen. Een punt dat we
vertellen is dat we centraal liggen voor verschillende steden.
Ik vind dat het uitzicht vrij moet zijn, Niet zoals in IJmuiden dat er
meerdere rijen en dan een doorgroei principe. Voor derest is dit het
zelfde strand als ergens anders.
Twee dingen die staan centraal. Ten eerste natuur komt pas echt tot
zijn waarde als er van genoten kan worden. Het is niet mijn idee om
Nederland vol te bouwen. HvH is een badplaats daar moet ruimte zijn
voor ontwikkelingen. Zolang er ruimte is gaan ondernemers door dus
er moet ergens een grens getrokken worden. Een zonering lijkt me
een goed idee. Ik denk dat de markt er wel voor is om heel
Nederlandse kust vol te bouwen vol te bouwen. Moeten we dit dan
ook doen? Nee, ik vind van niet. Strandhuisjes horen bij de
Nederlandse cultuur dus moet niet verboden worden, het komt niet
veel voor rondom Nederland. Alleen in Engeland zijn er strandhuisjes
die ook erg goed lopen.
De zonering: Wassenaar is geen badplaats daar is het misschien beter
om het niet te bebouwen maar het voor de natuur te behouden. Bij
de badplaatsen kan het wel naar mijn mening. Maar dan ook bij de
badplaatsen een moet er een grens opgesteld worden, vol is vol.
Want dit kan je niet aan de ondernemers overlaten, dit moet
gereguleerd worden. Ik heb gehoord dat als alles door gaat er 3000
huisje bij komen, ik denk dat niet alles door gaat. Als de overheid er
een probleem in zien moet er nu wel ingegrepen worden. Dus alle
bedrijven die er al zijn accepteren kijken of er wens is om te groeien
en dan bepalen tot hoever dat mogelijk is.
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Wat zou het voor u betekent
als heel Nederland
volgebouwd worden?

Als er duurzame
ontwikkelingen zijn die duin
vorming zouden stimuleren
zou dat dan in u bedrijfsplan
worden verwerkt?

Opmerkingen:

Is er vraag naar meer luxe?

Wat voor oudere recreatie
parken
Opmerkingen over
gemeenten:

Nee, ik verkoop huisjes en die zijn verkocht. Ik zie de markt wel
potentieel genoeg voor de verhuur. De kust is populair en blijft
populair. Dus voor strandhuisjes maakt het niet uit.
De markt is goed en er moet een grens komen maar ik wordt moe van
organisaties die geen ruimte bieden. Komen ze met het argument dat
het de duinen aantast. Ik vind het en zwak argument ik kan duinen
aanwijzen waar al 70 huisjes staan en die duinen zijn gezond. Ik
geloof wel dat het duin proces enig zins vertraagd wordt. Maar buiten
het seizoen zijn er geen huisjes.
Er is een proef uitgevoerd met modellen op schaal om te kijken of de
verstuiving verbeterd.
Ja, absoluut. Ik mag huizen neer zetten en ben best bereid dan de
studenten die dat nu doen om aan tafel te zitten en dan een op ware
grote neer te zetten. Ik ben ondernemer maar geen natuur hater, ik
leef ervan dus als ik door verandering het kan verbeteren, waarom
niet? Het is ook een goed verkoop punt. De ontwikkeling gaat door
voor strandhuisjes en dit kan een nieuwe ontwikkel richting zijn. Op
het strand vind ik dat we eigenlijk voorlopers moeten zijn van
duurzame recreatie, en dit is een optie. Strand ondernemers zijn wel
betrokken met de natuur. Ik heb al mijn model aan gepast eerst een
blok van alle huisjes aan elkaar nu zitten er blokken van 20 met gaten
ertussen. Want ik zie wel als het een grote muur is dat er schade kan
worden aangebracht aan de duinvorming.
Economisch geen gevolgen maar persoonlijk waardeer ik graag een
open strand maar dit kan ook samen. Het regelen van vergunning zijn
niet de bottleneck bij dit soort projecten. Alleen de gemeenten
kunnen nu een bottleneck vormen de rest van de vergunningen zijn
aanpassingen van je plan en dan kan je het verkrijgen. Dus het moet
een afspraak kom ik vind op provinciaal niveau die de grenzen stelt
om zo ook miscommunicatie te voor komen. Omdat het anders per
gemeente bekeken wordt en dan is er kans op overbebouwing.
Heb van de provincie Noord-Holland al een gehele zonering gezien
met kleuren waar wat mogelijk is en waar niet. Je pakt niks af met
deze methode omdat iedereen weet wat de grens is. En punt is wel er
staan nu bedrijven die kan je niet verwijderen vanuit zonering.
Ik denk dat strandpaviljoenhouders een mogelijke uitzondering zijn,
dat zijn meer horeca ondernemer en wij verkopen echt het strand.
Ja, in de verhuur markt zeker, in de verkoop moet het goed zijn maar
niet per se groot. In de verhuur sector is de luxe de toekomst volgens
markt onderzoeken van banken. Achterstallige parken krijgen het wel
moeilijker, er is inderdaad vraag naar luxe en oude parken zullen het
zwaar krijgen. Zelf zijn we bezig met aanleggen van Wifi , draadloos
om zo de gasten een extra service te kunnen bieden.
Ja, die krijgen het zwaar, zeker op mindere locaties. Aan de kust
komen er altijd wel mensen maar ja er is toch een punt van omslag.
Die zitten krap bij kas en de mogelijkheid om 50 huisje op het strand
neer te zetten is dan snel geld in de kas en de gemeenten hebben ook
geld nodig. Dit soort projecten brengen dubbele winst want bij
verhuur is er ook nog wat de toerist uitgeeft in de omgeving.Dus ik
denk dat het beter is om op hoger niveau dit te reguleren. Ik zit er aan
te denken om een raad op te zetten voor strandhuis ondernemers om
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kennis uit te wisselen en ervaringen te bespreken.
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