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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek  

1.1.1 Aanleiding 

De mosselsector maakt belangrijke stappen naar een meer duurzame mosselvisserij. 

Doelstelling is onder andere om de traditionele vangst van mosselzaad op de bodem in 

voornamelijk de Waddenzee zoveel mogelijk te beëindigen en zoveel mogelijk te vervangen 

door natuurvriendelijkere technieken. De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met 

zogenoemde ‘mosselzaadinvanginstallaties’ (MZI’s): verankerde drijvende constructies, waar 

touwen of netten aanhangen. Mossellarven hechten zich op deze netten en touwen. Zij 

worden een of enkele malen per seizoen geoogst en uitgezet op mosselkweekpercelen voor 

de kweek van mosselen. Deze MZI’s blijken kansrijk te zijn vanuit het oogpunt van een 

ecologisch en economisch duurzame bedrijfsvoering. Daarmee hebben MZI’s zich 

gekwalificeerd als een belangrijk instrument in het transitieproces van de mosselsector. De 

minister van het toenmalige ministerie van LNV, nu het ministerie van EL&I, heeft in oktober 

2009 beleid vastgesteld voor MZI’s  voor de periode 2010 tot  en met 2013. In dit  beleid zijn 

negen locaties vastgesteld in de Waddenzee (circa 500 ha), vier in de Oosterschelde (circa 

200 ha) en een in de Voordelta.  

 

In de Voordelta wordt in 2010 verder onderzoek gedaan naar locaties die geschikt zijn als MZI-

locatie, en die mogelijk vanaf 2012 in gebruik genomen kunnen worden. De reeds 

aangewezen  locatie in de Schaar van Renesse wordt onder bepaalde voorwaarden 

ontwikkeld en is een gebied waar in de jaren 2005-2009 ook al is geëxperimenteerd met 

MZI’s. De terughoudendheid in het gebruik van deze locatie heeft te maken met de 

gebiedsontwikkelingen die in voorbereiding zijn voor de Brouwersdam en omgeving. Het is 

nog niet duidelijk in hoeverre en op welke wijze MZI’s in dat gebied op termijn verenigbaar zijn 

met deze ontwikkelingen. Bovendien zijn  recreatieondernemers bevreesd voor een negatieve 

beleving van MZI’s door recreanten. Als recreanten het strand en de Brouwersdam daardoor 

minder waarderen, vrezen zij inkomsten te derven.  

Na overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland,  de mossel- en recreatiesector heeft het 

ministerie van EL&I aan NRIT Onderzoek de opdracht gegeven het onderzoek naar de 

beleving van MZI’s op de locatie “Schaar van Renesse” door recreanten uit te voeren. In deze 

rapportage worden de resultaten van dit onderzoek uiteengezet. 
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1.1.2 Doel en doelgroepen 

Het belevingsonderzoek voor de MZI-locatie in de Schaar van Renesse kent de volgende 

doelstelling: 

1. Inzicht te krijgen in de beleving door recreanten van MZI’s op de locatie Schaar van 

 Renesse; 

2. Inzicht te krijgen in de vraag of, en zo ja de mate waarin, de aanwezighe id van MZI’s 

 het verblij f van recreanten negatief kan beïnvloeden;  

3. Inzicht te krijgen in mogelijkheden om de recreatieve waarde van MZI’s te verhogen 

 door samenwerking tussen mossel- en recreatieondernemers. 

 

De doelgroepen voor het onderzoek werden door het ministerie van EL&I als volgt 

gedefinieerd:  

1. De strandrecreanten die verblijven op het strand van Renesse, tussen restaurant 

Zeerust (nabij camping Duinhoeve) en de Brouwersdam (dag- en verblijfsrecreanten);  

2. De watersportrecreanten (kitesurfers, surfers, pleziervaart).  

 

Aanvankelijk zouden de dagrecreanten niet worden meegenomen in het onderzoek , hetgeen 

met name voortkwam uit de vrees om deze mensen nodeloos lastig te vallen tijdens hun 

bezoek en daarmee een negatieve invloed uit te oefenen op hun beleving. Door een gewijzigd 

plan van aanpak in verband met de mogelijkheden die een eerder onderzoek van NRIT 

Onderzoek voor de gemeente Schouwen-Duiveland opleverden, kon deze vrees gepareerd 

worden (zie paragraaf 1.2). Daardoor werden uiteindelijk ook dagtoeristen in het onderzoek 

betrokken. 

 

 

1.2 Methode van onderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een internetenquête. De mogelijkheid hiertoe 

kwam voort uit een eerder onderzoek dat NRIT Onderzoek heeft uitgevoerd voor de gemeente 

Schouwen-Duiveland in 2009. Binnen dat onderzoek werden jaarrond (dus in het voor-, hoog- 

en naseizoen) op het Schouwse strand respondenten geworven voor het invullen van een 

vragenlijst via internet. NRIT Onderzoek verzamelde zo in totaal ruim 4.500 e-mailadressen 

van strandrecreanten. Het ging hierbij om zowel verblijfs - als dagrecreanten (inclusief lokale 

bevolking), zowel strand- als watersportrecreanten en zowel Nederlanders als Duitsers.  

Medio september 2010 werd de internetvragenlijst uitgezet  onder de ruim 4.500 e-

mailadressen. Na een periode van circa twee weken kregen de potentiële respondenten die tot 

op dat moment de vragenlijst niet hadden ingevuld, het verzoek dit alsnog te doen. Weer twee 

weken later volgde een laatste herinnering. 
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1.3 Respons 

Op de ruim 4.500 uitgezette e-mailadressen werden circa 950 zogenoemde ‘bounces’ 

ontvangen (buiten gebruik zijnde e-mailadressen, verkeerde e-mailadressen, capaciteitslimiet 

inbox en dergelijke). Daarmee ligt de daadwerkelijk benaderde bruto steekproef op ruim 3.500 

personen. 

 

Van deze personen vulden uiteindelijk 1.552 respondenten de vragenlijst in. Daarmee ligt het 

responspercentage voor dit onderzoek op ongeveer 44%. De eerste vraag in het onderzoek 

had betrekking op het al dan niet op het strand van Schouwen -Duiveland (tussen de 

Brouwersdam en Renesse; de Schaar van Renesse) geweest zijn van de respondent in de 

periode maart tot en met november 2009 en/of 2010. Ruim 500 personen gaven aan dat dit 

niet het geval was. Aan hen is het vervolg van de vragenlijst ni et voorgelegd. Voor ruim 1.000 

personen was dit wel het geval.  

 

Conform de hiervoor beschreven doelgroepen is in de navolgende resultaten een onderscheid 

gemaakt tussen strandrecreanten en watersport recreanten. Dit op basis van de door hen 

ondernomen activiteiten op en/of aan het  strand c.q. het water. Hierbij  dient in acht te worden 

genomen dat respondenten meerdere activiteiten ondernomen kunnen hebben, al dan niet 

tijdens meerdere bezoeken.  Daarom telt het totaal in de onderstaande tabel dan ook op tot 

boven 100%. Teneinde een onderscheid te kunnen hanteren tussen waterrecreanten enerzijds 

en strandrecreanten anderzijds zijn de respondenten die aangaven de watersportactiviteiten 

‘watersport (surfen, varen)’, ‘kitesurfen, kiteboarding’ en ‘vissen’ te beoefenen, tot de 

watersporters gerekend. Alle overige activiteiten zijn onder de strandrecreanten geschaard. Dit 

geldt ook voor de watersport ‘zwemmen’ aangezien deze activiteit zich erg dicht  bij  het  strand 

concentreert.  
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Tabel 1.1 Ondernomen activiteiten watersporters en standrecreanten* 

abs. % abs. % abs. %

wandelen 72 83,7% 788 86,0% 860 85,8%

bezoek stad, dorp, haven 38 44,2% 333 36,4% 371 37,0%

hardlopen, conditietraining 15 17,4% 55 6,0% 70 7,0%

fietsen 29 33,7% 256 27,9% 285 28,4%

paardrijden 5 5,8% 25 2,7% 30 3,0%

zwemmen 45 52,3% 299 32,6% 344 34,3%

zonnen, luieren 65 75,6% 544 59,4% 609 60,8%

vissen 36 41,9% 0 0,0% 36 3,6%

watersport (surfen, varen) 34 39,5% 0 0,0% 34 3,4%

kitesurfen, kiteboarding 22 25,6% 0 0,0% 22 2,2%

vliegeren 26 30,2% 111 12,1% 137 13,7%

bezoek horeca, strandpaviljoen 48 55,8% 549 59,9% 597 59,6%

op terras zitten 33 38,4% 374 40,8% 407 40,6%

anders 2 2,3% 27 2,9% 29 2,9%

* totaal telt op tot boven 100% omdat meerdere antw oorden mogelijk w aren

watersporter strandrecreant Totaal

 

 

De voornoemde indeling resulteert in de volgende verhouding tussen watersporters  (86) en 

strandrecreanten (928) binnen het onderzoek. Voor dit onderscheid is gekozen op basis van 

de veronderstelling dat de beleving van de MZI’s kan verschillen voor personen die op het 

water recreëren versus de personen die aan/nabij het water recreëren.  

 

8%

92%

watersporter

strandrecreant

 

Figuur 1.1 Verhouding watersporters versus strandrecreanten, belevingsonderzoek MZI’s, 2010  

 

 

Op 3 maart 2011 werden de resultaten toegelicht aan betrokkenen en belanghebbenden bij de 

gemeente Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Door de aanwezigen werd verzocht een 

additionele analyse te maken op basis van de herkomst van de strand - c.q. 
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watersportrecreant. Dit op basis van de geopperde veronderstelling dat er een verschil zou 

kunnen bestaan tussen de beleving van de meer lokale bevolking versus de 

verblij fsrecreanten c.q. mensen die van verder weg komen. Aangezien de exacte herkomst 

van de respondenten niet gevraagd werd, heeft NRIT Onderzoek een additionele analyse 

verricht naar dagrecreanten enerzijds en verblij fsrecreanten anderzijds. Dit gebaseerd op het 

gegeven dat daartussen voor wat het afstandsgedrag betreft een verschil bestaat. De 

resultaten van deze analyse zijn in het navolgende verwerkt. 
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2 Onderzoeksresultaten 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de onderzoeksresultaten. Daarbij wordt allereerst 

een nadere omschrijving van de onderzochte populatie gegeven. Vervolgens is aandacht 

besteed aan de mate waarin men van de MZI’s gehoord heeft, in hoeverre men deze gezien 

heeft en natuurlijk de invloed van de MZI’s op het (toekomstige) bezoek.  

 

 

2.2 Onderzoekspopulatie 

Zoals reeds werd opgemerkt bleven na de screeningsvraag of men in de periode ‘maart tot en 

met november 2009 en/of 2010’ op het strand tussen de Brouwersdam en Renesse (de 

‘Schaar van Renesse’) geweest was 1.014 respondenten over. Daarvan betreft 84% 

Nederlanders (of in een incidenteel geval Belgen) en 16% betreft Duitsers. Iets meer dan 50% 

van de respondenten is een man, iets minder dan 50% is een vrouw. 

 

Binnen het ‘Recreatieonderzoek Strand Schouwen -Duiveland’ (2009) bleek al dat het bezoek 

aan het Schouwse strand jaarrond plaatsvindt, met echter een duidelijke piek in de zomer.  

 

 

32%

15%
15%

11%

7%

6%

4%

10%

Alleen zomer Lente, zomer en herfst Alle seizoenen

Lente en zomer Lente en herfst Alleen lente

Alleen herfst Overig
 

 

Figuur 2.1 Spreiding van het bezoek over de seizoenen  
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Watersporters zijn over het algemeen wat jonger dan overige strandrecreanten. Zoals blijkt uit 

figuur 2.2 zijn 20-40-jarigen duidelijk sterker vertegenwoordigd onder de watersporters.  
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Figuur 2.2 Leeftijdsopbouw respondenten belevingsonderzoek MZI’s, 2010 

 

De gemiddelde leeftijd van alle respondenten ligt op 47,7 jaar. Voor specifiek de watersporters 

is dit 43,5 jaar, en voor de strandrecreanten 48,1 jaar. 

 

Het ‘Recreatieonderzoek Strand Schouwen -Duiveland’ (2009) liet zien dat de bezoekers van 

het Schouwse strand relatief gezien over een hoog opleidingsniveau beschikken. Daarnaast 

liet dit onderzoek zien dat het aandeel van de verblij fsrecreanten op en aan het Schouwse 

strand relatief hoog is en werd daar reeds het kansrijke perspectief voor het aanbieden van 

activiteiten, voorzieningen en informatie/promotie aan toegedicht. Ten aanzien van dit laatste 

werd in het onderzoek geconcludeerd dat familie, vrienden en bekenden hierbij de 

allergrootste rol spelen (meer dan 50% had vi a vrienden, familie en/of kennissen van het 

Schouwse strand gehoord/vernomen), gevolgd door internet (18%). Op enige afstand spelen 

kranten en tijdschriften en de strandfolder daarin ook nog een rolletje.  

 

 

2.3 Bekendheid MZI’s  

Als een van de eerste vragen is de respondenten gevraagd of zij ooit van 

mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) gehoord hebben. Daaruit blijkt dat van alle respondenten 
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bijna twee derde nog nooit van MZI’s gehoord heeft. Circa 26% heeft er ooit van gehoord, 

maar weet niet wat het zijn en de overige 13% heeft ervan gehoord, en weet ook (ongeveer) 

wat het zijn. Watersporters hebben verhoudingsgewijs wat vaker gehoord van MZI’s dan 

strandrecreanten.  

Naar leeftijd bezien valt op dat het vooral jongeren zijn (jonger dan 20 jaar) die nog nooit va n 

MZI’s gehoord hebben. Maar liefst 91% van de personen binnen deze leeftijdscategorie geeft 

aan nog nooit van de MZI’s gehoord te hebben. Binnen de categorie 20 - tot 40-jarigen is dit 

72%, bij de 40- tot 65-jarigen 58% en onder de personen van 65 jaar of ouder 45%.  Naarmate 

de leeftijd toeneemt, is dus de kans dat men van MZI’s gehoord heeft groter.  

Dagrecreanten hebben naar verhouding wat vaker gehoord van MZI’s dan verblijfs recreanten. 

Zij weten daarbij in duidelijk grotere mate (ongeveer) wat het zijn (20%).  

 

Tabel 2.1 Ooit van MZI’s gehoord hebben  

watersporter strandrecreant Totaal

% % %

nee, nog nooit 52% 62% 61%

ja, ooit wel eens, maar ik weet niet wat dat zijn 33% 25% 26%

ja, en ik weet ook (ongeveer) wat dat zijn 15% 13% 13%

Totaal 100% 100% 100%  

 

Aan de personen die aangaven van MZI’s gehoord te hebben en te weten wat het zijn, is 

vervolgens gevraagd wat MZI’s dan zijn. Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel hiervan 

wel degelijk weet wat het zijn, of daar toch dicht bij in de buurt komt. Een enkeling geeft echter 

een verkeerde omschrijving van MZI’s en weet feitelijk dus niet echt wat het zijn.  

 

 

2.4 Beleving MZI’s 

In het verlengde van de voorgaande vragen is aan de respondenten uitgelegd (zowel tekstueel 

als visueel aan de hand van foto’s) wat MZI’s zijn. Vervolgens is gevraagd of zij deze 

mosselzaadinvanginstallaties gezien hebben tijdens hun bezoek aan de Schaar van Renesse.  

 

Tabel 2.2 MZI’s gezien tijdens bezoek 

watersporter strandrecreant Totaal

% % %

nee, niet gezien 26% 39% 38%

misschien, ik kan het me niet meer herinneren 22% 26% 26%

ja, ik heb ze gezien 52% 35% 36%

Totaal 100% 100% 100%
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Van alle respondenten heeft circa 38% de MZI’s niet gezien. Nog eens 26% geeft aan ze 

misschien wel gezien te hebben, maar weet zich dat niet meer te herinneren. Circa 36% geeft 

aan ze gezien te hebben.  

Het verschil tussen de watersporters en strandrecreanten is relatief groot. Meer dan de helft 

van alle watersporters geeft aan de MZI’s gezien te hebben, tegen ongeveer 35% van de 

strandrecreanten.  

Naar leeftijd bezien doet zich eenzelfde fenomeen voor als reeds in paragraaf 2.3 genoemd 

werd: naarmate de leeftijd toeneemt, is de kans groter dat men de MZI’s gezien heeft.  

Tussen dagrecreanten en verblij fsrecreanten zijn slechts geringe verschillen te constateren. 

Dagrecreanten zijn wat stelliger in hun antwoord. Zij hebben de MZI’s in wat grotere mate 

beslist wel of niet gezien. 

 

In het verlengde van het voorgaande is gevraagd om aan de hand van een typering aan te 

geven in hoeverre men zich stoort aan de MZI’s.  

 

Tabel 2.3 Typering beleving MZI’s 

watersporter strandrecreant Totaal

% % %

ik heb ze niet gezien, (dus) heb er geen mening over 6% 20% 19%

ik zie ze nu voor het eerst op de foto's, maar stoor me er niet aan 22% 24% 24%

ik zie ze nu voor het eerst op de foto's en stoor me er aan 0% 0% 0%

ik zie ze nu voor het eerst op de foto's en denk niet dat ik me er 

aan zal storen in het echt
11% 18% 18%

ik zie ze nu voor het eerst op de foto's en denk dat ik me er aan zal 

storen in het echt
2% 1% 1%

ik heb ze gezien, maar stoor me er niet aan 54% 33% 35%

ik heb ze gezien en stoor me eraan 4% 2% 2%

anders 2% 1% 1%

Totaal 100% 100% 100%  

 

Ruim een derde van alle respondenten geeft aan de MZI’s gezien te hebben, maar zich daar 

niet aan te storen.  Nog eens 24% van de respondenten zag de MZI’s voor het eerst op de 

foto’s maar stoort zich er niet aan. Circa 18% van de respondenten zag de MZI’s voor het 

eerst op de foto’s en verwacht niet dat men er zich aan zal storen in het echt. In totaliteit geeft 

dus ongeveer 3% van de respondenten aan zich aan de MZI’s te storen, of spreekt de 

verwachting uit zich eraan te zullen storen naar aanleiding van het zien van de foto’s.  

Opvallend genoeg is  de mening van de watersporters net wat  meer uitgesproken dan die van 

de strandrecreanten. Zijn er aan de ene kant relatief gezien meer watersporters die aangeven 

zich niet aan de MZI’s te (zullen) storen, net ook wat meer watersporters ge ven aan zich er 

wel aan te (zullen) storen.  

Dit fenomeen doet zich ook min of meer naar leeftijd voor.  Naarmate men ouder is, neemt de 

kans dat men zich er op enigerlei wijze aan stoort steeds wat toe. Zoals reeds werd opgemerkt 
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ligt de gemiddelde leeftijd van de watersporters dan ook wat lager dan die van de 

strandrecreanten.  

 

Tussen dagrecreanten en verblijfsrecreanten zijn in dit opzicht nauwelijks verschillen te 

constateren. 

 

Aan de respondenten is ook gevraagd aan te geven waarom men zich eraan stoort c.q. denkt 

te zullen storen. Een enkeling noemt daarbij het  potentiële gevaar dat de MZI’s kunnen 

opleveren voor watersporters. Meestal worden echter opmerkingen geplaatst als 

‘horizonvervuiling’ c.q. ‘belemmering van het vrije uitzicht’. Meer in praktische zin wordt daar 

de storende gele kleur genoemd en wordt impliciet de suggestie gedaan ze van een 

natuurlijker kleur (‘groen’) te voorzien.  

 

In een afzonderlijke vraag is aan de respondenten gevraagd of zij een mening hebben omtrent 

de invloed van de MZI’s op het landschap. Van de mogelijkheid tot antwoorden maakt voora l 

de relatief kleine groep mensen dat zich aan de MZI’s stoort gebruik. Zij noemen daarin dan 

doorgaans dezelfde redenen zoals hiervoor reeds aan de orde kwamen. Daar kan vanuit de 

antwoorden aan worden toegevoegd dat een enkeling de MZI’s weliswaar niet e en fraai 

gezicht vindt, maar het wel waardeert dat het om een duurzamer c.q. natuurvriendelijker 

techniek gaat. Rode draad is voorts de opvallendheid van de MZI’s en wederom met name de 

suggestie de boeien van een natuurlijker kleur te voorzien.  

 

 

2.5 Invloed MZI’s op toekomstig bezoek 

Een van de belangrijkste vragen binnen het onderzoek is de vraag of de aanwezigheid van de 

MZI’s van invloed is, of zal zijn, op het (eventueel) toekomstig bezoek van de respondent. 

Voor 90% van alle respondenten is de aanwezigheid van MZI’s niet van invloed op een 

(eventueel) toekomstig bezoek. Ook het merendeel van de opmerkingen die genoemd zijn 

door de respondenten die ‘anders’ invulden, geeft aan dat de aanwezigheid van MZI’s daarop 

niet van invloed is. In totaal 2% geeft  aan dat de MZI’s een reden zijn of kan zijn om geen 

bezoek meer aan de Schaar van Renesse te brengen. Nog veel opvallender is daarbij dat 7% 

in de aanwezigheid van MZI’s een reden ziet om het gebied juist wel te blijven bezoeken! In 

een aantal gevallen wordt daar door de respondenten het verzoek tot meer informatie c.q. een 

interesse in het onderwerp aan toegevoegd. 

Dagrecreanten geven in ongeveer gelijke mate aan (waarschijnlijk) niet meer te zullen komen 

vanwege de MZI’s (respectievelijk 3% en 1%).  
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Tabel 2.4 Invloed van de MZI’s op toekomstig bezoek  

watersporter strandrecreant Totaal

% % %

dat is daarop niet van invloed/geen mening 88% 91% 90%

ik overweeg niet meer naar die omgeving te gaan vanwege de MZI's 1% 1% 1%

ik ga zeker niet meer/ga al niet meer naar die omgeving vanwege de MZI's 0% 1% 1%

ik ga juist naar die omgeving om de MZI’s te zien 8% 6% 7%

anders 2% 1% 2%

Totaal 100% 100% 100%  

 

 

2.6 Cijferbeoordeling bezoek Schaar van Renesse 

De bezoekers aan de Schaar van Renesse is gevraagd een cij ferbeoordeling toe te kennen 

aan het bezoek. Gemiddeld komt deze beoordeling uit op een 7,6. Watersporters zijn met een 

7,4 net even kritischer dan de strandrecreanten (7,6). Jongeren (jonger dan 20 jaar) en 

ouderen (65 jaar en ouder) geven gemiddeld een 7,4. De 20 - tot  40-jarigen geven een 7,7 en 

de 40- tot 65-jarigen een 7,6. Verblijfsrecreanten zijn met een 7,7 iets positiever over het 

strand dan dagrecreanten (7,4).  

Aangezien zoals in het eerste hoofdstuk al te lezen was, gebruik is gemaakt van dezelfde 

respondenten als ten aanzien van het ‘Recreatieonderzoek strand Schouwen -Duiveland’ kan 

hier een vergelijking worden gemaakt met het totaalcijfer dat de respondenten in dat 

onderzoek voor hun bezoek aan het strand gaven. Dat  ligt met gemiddeld een 7,9 een fractie 

boven het gemiddelde van het totaalcijfer binnen het ‘belevingsonderzoek MZI’s’.  Nu is het 

mogelijk om in het verschil van 0,3 in deze totaalbeoordeling toch een verminderde waardering 

van het bezoek door de aanwezigheid van de MZI’s te zien. Echter, het is maar de vraag of de 

cijfers daadwerkelijk met elkaar vergeleken mogen worden. De vraagstell ing binnen het eerste 

onderzoek vond plaats kort na het bezoek van de respondent aan het strand. In het kader van 

het onderzoek in relatie tot  de MZI’s kan dat in sommige gevallen meer dan een jaar geleden 

zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van de beleving van het toenmalige bezoek verloren 

is gegaan. Daarnaast is het zo dat de beoordeling in het eerste onderzoek betrekking had op 

het gehele Schouwse strand en in het belevingsonderzoek MZI’s ging het om de Schaar van 

Renesse (strandvakken 3 tot en met 8). Tot slot is binnen het eerste onderzoek aan de hand 

van een cijferbeoordeling van vele individuele elementen en voorzieningen uiteindelijk om een 

totaalbeoordeling gevraagd, terwijl in het onderzoek met betrekking tot de MZI’s alleen om het 

totaaloordeel is gevraagd.  

 



 

 

 

Rapport Belevingsonderzoek MZI's Pagina 13 van 15 

 

3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Bekendheid met en beleving MZI ’s  

Als de onderzoeksresultaten iets duidelijk maken, is het wel dat het overgrote merendeel van 

de bezoekers aan de Schaar van Renesse nog nooit van MZI’s gehoord heeft. En na  uitleg 

omtrent het fenomeen heeft de meerderheid deze MZI’s ofwel niet gezien, of kan het zich niet 

meer herinneren. Als dit al wel het geval is, dan stoort  men zich er in het algemeen helemaal 

niet aan.  

 

Wel degelijk  mogelijkheden tot verbetering 

Het voorgaande betekent overigens niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Ook al noemt 

slechts een enkeling de mogelijk gevaarlijke situaties voor watersporters, iedere gevaarlijke 

situatie die het op kan leveren, is er natuurlijk een te veel. Daarnaast wordt meermaals 

voorgesteld de huidige onnatuurlijke kleur van de boeien te vervangen door een natuurlijker 

variant, opdat de MZI’s wat minder opvallen en er wat minder ‘horizonvervuiling’ optreedt.  

 

Invloed op toekomstig bezoek nihil 

In het verlengde van het voorgaande kan op basis van de resultaten geconcludeerd worden 

dat de aanwezigheid van MZI’s niet of nauwelijks van invloed is op het (ook toekomstige) 

bezoek van de respondenten. Maximaal zo’n 2% van alle respondenten overweegt hierdoor de 

Schaar van Renesse te mijden in de toekomst. En ook daarbinnen zijn verklaringen op te 

tekenen die aantonen dat het dan niet per definitie aan de MZI’s ligt, maar daarbij ook andere 

redenen een rol spelen.  

 

Watersporters net even uitgesprokener dan strandrecreanten  

Ook al is de aanwezigheid van de MZI’s amper van invloed op het bezoek en de beleving van 

de respondenten, watersporters zijn steeds net even meer uitgesproken in hun mening dan 

strandrecreanten. Voor een deel kan dit verklaard worden doordat het hierbij door gaans om de 

relatief jonge(re) bezoekers gaat, waarvan algemeen wordt aangenomen dat zij mondiger zijn. 

Zo zien we dat zowel watersporters als strandrecreanten zich voor een belangrijk deel niet 

storen aan de MZI’s, terwijl ze die wel gezien hebben. Dit geldt evenwel voor 54% van de 

watersporters en voor ‘slechts 33% van de strandrecreanten.  

 

MZI ’s bieden juist kansen! 

Naar de mening van NRIT Onderzoek is het meest opvallende (en ook voor NRIT Onderzoek 

enigszins verrassende) onderzoeksresultaat gelegen in het gegeven dat enerzijds circa 2% 

aangeeft de Schaar van Renesse in de toekomst te mijden (of denkt dit  te doen), maar dat 

anderzijds circa 7% van alle respondenten in de aanwezigheid van de MZI’s juist een reden 

ziet om de Schaar van Renesse te bezoeken! De MZI’s betreft een natuurvriendelijker 
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techniek, dat wordt gewaardeerd. Daarnaast vindt menigeen de mosselcultuur bij Zeeland 

horen en is er interesse om meer van deze cultuur in het algemeen en de MZI’s in het 

bijzonder te weten.  

 

Informatievoorziening 

Vanuit de voornoemde interesse, maar ook om de achtergronden, kennis en doelstellingen 

van de MZI’s te vergroten, is het aan te bevelen om de bezoekers hieromtrent te informeren. 

Als onderdeel van de Zeeuwse mosselcultuur vormen de MZI’s in potentie een voorzichtig 

Unique Selling Point (USP). Door het in bijvoorbeeld arrangementen te verwerken, kunnen de 

MZI’s de toeristisch-recreatieve ondernemers de mogelijkheid bieden het toeristisch-

recreatieve product te verbreden. Derhalve zijn de MZI’s niet zozeer e en bedreiging, maar 

veeleer een kans.  
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Bijlage A Tabellenrapport 



vraag 1  - bezoek strand

86 100,0 928 63,3 21 100,0 190 100,0

0 ,0 538 36,7 0 ,0 0 ,0

86 100,0 1466 100,0 21 100,0 190 100,0

ja

nee

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar

abs. %

20-40 jaar

vraag 1  - bezoek strand

640 100,0 80 100,0 479 100,0 469 100,0

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

640 100,0 80 100,0 479 100,0 469 100,0

ja

nee

-Totaal-

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

abs. %

man

abs. %

vrouw

vraag 1  - bezoek strand

1014 65,3

538 34,7

1552 100,0

ja

nee

-Totaal-

abs. %

Totaal

vraag 2  - activiteiten aan het strand

72 83,7% 788 86,0% 9 45,0%

38 44,2% 333 36,4% 7 35,0%

15 17,4% 55 6,0% 2 10,0%

29 33,7% 256 27,9% 4 20,0%

5 5,8% 25 2,7% 0 ,0%

45 52,3% 299 32,6% 12 60,0%

65 75,6% 544 59,4% 16 80,0%

36 41,9% 0 ,0% 0 ,0%

34 39,5% 0 ,0% 1 5,0%

22 25,6% 0 ,0% 1 5,0%

26 30,2% 111 12,1% 3 15,0%

48 55,8% 549 59,9% 11 55,0%

33 38,4% 374 40,8% 12 60,0%

2 2,3% 27 2,9% 1 5,0%

wandelen

bezoek stad, dorp, haven

hardlopen, conditietraining

fietsen

paardrijden

zwemmen

zonnen, luierenn

vissen

watersport (surfen, varen)

kitesurfen, kiteboarding

vliegeren

bezoek horeca,
strandpaviljoen

op terras zitten

anders

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar
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vraag 2  - activiteiten aan het strand

147 77,4% 566 88,9% 70 87,5%

74 38,9% 235 36,9% 22 27,5%

9 4,7% 51 8,0% 0 ,0%

31 16,3% 195 30,6% 28 35,0%

11 5,8% 14 2,2% 1 1,3%

78 41,1% 196 30,8% 20 25,0%

142 74,7% 358 56,2% 35 43,8%

10 5,3% 24 3,8% 0 ,0%

11 5,8% 16 2,5% 1 1,3%

10 5,3% 11 1,7% 0 ,0%

38 20,0% 84 13,2% 2 2,5%

119 62,6% 393 61,7% 37 46,3%

70 36,8% 281 44,1% 27 33,8%

7 3,7% 17 2,7% 2 2,5%

wandelen

bezoek stad, dorp, haven

hardlopen, conditietraining

fietsen

paardrijden

zwemmen

zonnen, luierenn

vissen

watersport (surfen, varen)

kitesurfen, kiteboarding

vliegeren

bezoek horeca,
strandpaviljoen

op terras zitten

anders

abs. %

20-40 jaar

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

vraag 2  - activiteiten aan het strand

413 86,6% 396 84,8% 860 85,8%

178 37,3% 168 36,0% 371 37,0%

38 8,0% 27 5,8% 70 7,0%

147 30,8% 115 24,6% 285 28,4%

10 2,1% 16 3,4% 30 3,0%

146 30,6% 170 36,4% 344 34,3%

279 58,5% 286 61,2% 609 60,8%

21 4,4% 13 2,8% 36 3,6%

13 2,7% 16 3,4% 34 3,4%

13 2,7% 9 1,9% 22 2,2%

66 13,8% 62 13,3% 137 13,7%

277 58,1% 291 62,3% 597 59,6%

182 38,2% 209 44,8% 407 40,6%

10 2,1% 17 3,6% 29 2,9%

wandelen

bezoek stad, dorp, haven

hardlopen, conditietraining

fietsen

paardrijden

zwemmen

zonnen, luierenn

vissen

watersport (surfen, varen)

kitesurfen, kiteboarding

vliegeren

bezoek horeca,
strandpaviljoen

op terras zitten

anders

abs. %

man

abs. %

vrouw

abs. %

Totaal

vraag 2a: andere activiteiten                                                 N
____________________________________________________________________________ ___

beachvolleybal                                                                 1
bezoek vrienden                                                                1
concert at sea                                                                 4
familiebezoek                                                                  1
fotograferen                                                                   3
genieten van de natuur en het uitzicht                                         1
kijken naar het kitesurfen                                                     1
Kinder im Sand spielen lassen                                                  1
met hond                                                                       3
Minigolf                                                                       1
Mosselen zoeken                                                                1
Op de camping gestaan                                                          1
spelen met kinderen in zand                                                    1
Spiele gespielt                                                                1
sportactiviteit                                                                1
Tauchen                                                                        1
werk                                                                           4
zandkastelen bouwen                                                            1
zandkastelen maken; voetballen; kindervermaak                                  1
zandtaartjes bakken en kuilen graven op het strand                             1
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vraag 3  - gehoord van mzi's

45 52,3 569 62,1 19 90,5

28 32,6 230 25,1 1 4,8

13 15,1 118 12,9 1 4,8

86 100,0 917 100,0 21 100,0

nee, nog nooit

ja, ooit wel eens, maar
ik weet niet wat dat zijn

ja, en ik weet ook
(ongeveer) wat dat zijn

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar

vraag 3  - gehoord van mzi's

136 71,6 373 58,3 36 45,0

42 22,1 171 26,7 28 35,0

12 6,3 96 15,0 16 20,0

190 100,0 640 100,0 80 100,0

nee, nog nooit

ja, ooit wel eens, maar
ik weet niet wat dat zijn

ja, en ik weet ook
(ongeveer) wat dat zijn

-Totaal-

abs. %

20-40 jaar

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

vraag 3  - gehoord van mzi's

294 61,4 281 59,9 614 61,2

117 24,4 129 27,5 258 25,7

68 14,2 59 12,6 131 13,1

479 100,0 469 100,0 1003 100,0

nee, nog nooit

ja, ooit wel eens, maar
ik weet niet wat dat zijn

ja, en ik weet ook
(ongeveer) wat dat zijn

-Totaal-

abs. %

man

abs. %

vrouw

abs. %

Totaal

vraag 3a: omschrijving mzi                                                    N
____________________________________________________________________________ ___

Aan deze draden wordt mosselzaad gevangen en gehangen voor de hang mossel      1
cultuur
aan touwtjes die in het water hangen worden mossel gekweekt of mosselzaad      1
Bakken die in het water voor de kust liggen tbv ontwikkelen mosselkweek        1
banken of bv touwen waaraan mosselzaad wordt gekweekt, wat later elders        1
wordt uitgezet.
Bestemd voor de mosselteeld                                                    1
broeiplekken voor de zg hangmossel                                             1
daar schrapen ze het mosselzaad mee op                                         1
dat zijn hangcultuur mosselen die daar volwassen worden                        1
Dat zijn installaties waar mosseleitjes/zaad zich aan vastzetten/hechten en    1
vervolgens uitgroeien tot kleine
mosseltjes(larven),(genaamd:mosselbroed/zaad), wat daarna uitgezet wordt in
de oosterschelde om uit te groeien naar volwassen mosselen, duur 2 jaa
dat zijn waar de eitjes in soort net word gekweekt.                            1
de installaties welke in de Oosterschelde her en der zijn aangebracht en       1
zichtbaar zijn via markeringen. Wij betreuren met de mosselkwekers het
huidige klimaat op iets wat zo specifiek staat voor Zeeland
de mzi vangen de rond zwemmende larven van de mosselen op [mosselzaad]         1
die het zaad opvissen om weer uit te zetten elders ( mosselbanken)             1
Die vangen zaden op om later in de oosterschelde te gooien. In de waddenzee    1
mag het niet meer vandaar dat ze het nu in de noordzee doen.
Dit is  een soort drijvend vangnet om het mosselzaad op te vangen zodat het    1
later uitgezaaid kan worden.
Dit zaad wordt volgens mij gebruikt om elders uit te zetten (bijvoorbeeld      1
bij de waddeneilanden en/of als hangcultuur gebruikt.
dit zaad zetten ze uit om elders mosselen te kweken                            1
dort werden muschel produziert um die Umwelt zu schonen.                       1
draden die aan touwen hangen die aan boeien in het water liggen. Met die       1
draden wordt mosselzaad als het ware gevangen, vandaar de term invang
installatie, want het zaad blijft daaraan hangen.
drijvende installaties in de Oosterschelde in de buurt van Zierikzee,          1
waarin/op het mosselzaad zich vastzet/ontwikkelt.
Drijvende installaties om mossellarven die in de zee drijven te 'vangen',      1
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doordat deze zich aan de netten of draden hechten.
een constructie om mosselzaad op te vangen en deze weer in friesland b.v.      1
uit te zetten.
Een MZI bestaat uit netten of touwen die in het water hangen. Het geheel       1
drijft op zee door drijflichamen zoals buizen en tonnen. Ankers of palen
houden de MZI op zijn plaats. Aan de netten en touwen hechten zich
mossellarven die vervolgens uitgroeien tot
een nieuw ontwikkelde manier om mosselzaad op te vangen zonder dat de bodem    1
omgewoeld wordt
Een nieuwe manier van het vangen van mosselzaad dmv draden die aan tonnetjes   1
vast zitten, drijvend in het water
een soort kweekplaats/broedplaats voor mosselzaad                              1
er hangen touwen en daarop groeit mosselzaad                                   1
Er wordt zaad ingewonnen voor de mosselteelt.                                  1
experimentele gebieden waar, op verschillende wijze geprobeerd wordt           1
mosselzaad te winnen op natuur vriendelijke manier
Gebieden in zee waar mosselzaad gekweekt en gevangen wordt.                    1
gebieden voor de kust waar mosselzaad is uitgezet - kraamkamers voor           1
mosselteelt
grote bassins waar het mosselzaad in wordt opgevangen voor kweek van           1
mosselen
grote oppervlaktes met tonnen in het water t.b.v. de mosselindustrie           1
hangcultuurmossels worden hiermee binnengehaald.                               1
hangende matten waar mosselzaad zich op afzet                                  1
het opkweken van mosselzaad                                                    1
het uitzetten van zaad.                                                        1
het zijn installaties waaraan mosselzaad zich  vastzet en na bepaalde tijd     1
worden die  opgehaald om verder op te kweken
hier vangt men mosselzaad, en laat ze hier voor het eerst groien, laater       1
worden deze kleine mosseltjes dan op de mosselpercelen uitgezaaid.
Hier werden Muscheln gezüchtet                                                 1
Hier wordt het mosselzaad gekweekt.                                            1
iets waarmee zaad van mosselen wordt opgevangen om daarmee mosselen te         1
kunnen kweken.
ik denk dat er met n soort van net mosselzaad uit zee wordt geschraapt van     1
de bodem
In verband met verbod waddenzee zijn de MZI opgehangen voor de Zeeuwse kust    1
en in de Oosterschelde (tussen Zierikzee en Colijnsplaat) (en op
Westerschelde?) Er is betonning aangelegd (en gewijzigd).
instalatie om mosselzaad te vangen                                             1
installatie die moselzaadjes vangen tbv de mosselkweek.                        1
Installaties bestaande uit bakken waarin netten of touwen hangen  . Deze       1
worden bevestigd aan drijvers.
Installaties die voor de branding liggen om mosselzaad op te vangen en te      1
gebruiken voor de verdere kweek i.p.v. mosselzaad uit b.v. de Waddenzee
installaties om mossellarfjes aan te laten hechten en opgroeien                1
installaties om mosselzzad inte vangen en daarna op mosselpercelen uit te      1
zaaien
installaties ten behoeve van kweken van mosselen                               1
Installaties voor het opkweken van mosselen.                                   1
installaties voor mosselzaad                                                   1
invangen van mosselzaad voor kweek van consumptiemosselen                      1
Je ziet ze liggen in zee. Er groeien mosselen of mosselzaad voor de handel.    1
Begin deze maand zagen we veel schepen in die hoek. Een vreemd beeld op die
plek.
jonge mosseltjes worden uit de wadden zee gehaald en uitgezet in de Zeeuwse    1
wateren
kweek plek voor mosselen                                                       1
Kweekzaaadjes uit de Waddenzee voor de mosselkweek in Zeeland, het hele jaar   1
door.
kwekerijen voor een goede mosseloogst                                          1
larvenvangtouwen aan drijvers                                                  1
lijn tussen drijvende tonnen om mossellarven te vangen                         1
men zorg ervoor dat hier zaden gekweekt waar mossels uit ontstaan              1
Mi:Voor de kust (ook bij de schaar) zie je een afgezet stuk in zee waar zaad   1
van mosselen wordt opgevangen om bij de mosselteelt te gebruiken.
middelen om jonge mossels op te vangen en elders uit te zetten                 1
middelen om mosselzaad te vangen                                               1
Miesmuschelzucht, soll die Schleppnetzfischerei ersetzen                       1
mosselen opvissen                                                              1
mossellarven zetten zich af op de MZI ( gemaakt van touwen). De zaadjes        1
worden uitgezet op mosselbanken.
mosselzaad vang installaties om de mosselsector andere vormen van inkomsten    1
te laten genereren ipv bodem vissen
mosselzaad zijn mi jonge mosselen die zich hechten in de installaties en       1
daarmee kunnen worden "gevangen"
mosselzaadinvanginstallaties soort touwen/trossen waaraan dat zaad zich        1
hecht
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Mosselzaadinvanginstallaties. De naam zegt het al. Er wordt mosselzaad         1
gevangen die vervolgens geoogst wordt om elders weer in zee te storten om
verder te laten groeien tot volwassen consumptiemosselen.
mosselzaden worden uitgezet op de bodem. Na een bepaalde periode worden deze   1
met zo'n istallatie "opgevist" en  uitgezet in o.a. de Oosterschelde waar ze
groeien en zich vastzetten op o.a. touwen die verbonden zijn aan een
dreivende ton.
Muschelaufzuchtstationen                                                       1
Muschelfanganlagen im Meer                                                     1
Muschelfarm                                                                    1
muschelzucht                                                                   1
Muschelzuchtanlagen                                                            1
netten die op een x aantal meter diep in zee liggen om mosselzaad in te        1
vangen
netten od i.d. waaraan mosselzaad kan groeien i.p.v op de bodem                1
netten waarin zaden van mossels worden gevangen en opnieuw uitgezet ?          1
nieuwe techniek om mosselzaad te winnen, dat gebeurd dan niet meer met over    1
de bodem schrapen
nieuwe techniek voor de mossel zaad                                            1
Om de mossellen te waarborgen voor de toekomst                                 1
om het mosselzaad op te vangen en mosselen te kweken en om het zaad niet uin   1
overvloed op het strand te krijgen
om het zaad van mosselen te vangen                                             1
om mosselzaad in op te vangen en daarna elders uit te zetten                   1
opvangen van zaad om mosselen te kweken                                        1
opvangpunten voor mosselzaad, zodat er op natuurvriendelijke wijze zaad        1
geoogst kan worden
soort kweekparcelen voor mosselzaad gezien die in de Waddenzee maar nog zeer   1
beperkt opgevist mag worden
Spezielle Zuchtanlagen für Miesmuscheln, damit diese dort "geerntet" werden    1
können --> kein Eingriff in die Natur der Nordsee
Tbv mosselteelt                                                                1
tonnen in de zee waar instllaties in hangen                                    1
tonnen of iets dergelijks welke zich in het water bevinden waarop zich het     1
mosselzaad afzet, zodat er niet meer over de bodem gevist behoeft te worden
touwen/netten waar het zaad zich aan vast zet                                  1
van die tonnen in hwet water?                                                  1
vang netten waar mosselzaad aan vast gaat zitten                               1
vertikaal in zee hangende netten waar mosselen op gekweekt worden.             1
Via buizen en/of gaas of netten mossel zaad te vangen door aangroei, en        1
zodoende de mosselteelt.
Volgens mij een soort installatie waarbij het mosselzaad opgevangen wordt      1
voor de kweek
volgens mij hangen netten/lijnen aan tonnen in het water, zgn mosselbedden,    1
waar de mosselen zich hechten en groeien
volgens mij waar de mosselen dan groeien?                                      1
volgens mij zijn het installaties t.b.v. hangcultuurmosselen                   1
Voor de opvang en goei van mosselzaad.                                         1
voorlopige proef voor het opvangen van mosselzaad, ipv mosselzaad vissen op    1
de wadden.
waar zaad wordt gewonnen om te gebruiken voor de mosselkweek?!                 1
waardoor het mogelijk is om weer nieuwe mossels te kweken                      1
Wie Lachsfarmen im Meer                                                        1
wird zur Muschelzucht benutzt                                                  1
zaad van de mosselen zet je uit om vervolgens te kunnen oogsten nadat ze aan   1
de lijn zijn gegroeid
zaad van mosselen wordt daar opgevangen en elders uitgezet                     1
zaad wordt ontwikkelt en vandaar naar de mosselbanken gebracht om daar uit     1
te groeien tot mossel en dan gevangen kunnen worden voor consumptie
zur Züchtung von Muscheln für den Verzehr                                      1

vraag 4a  - mzi's gezien tijdens strandbezoek

22 25,6 357 39,4 11 52,4

19 22,1 236 26,0 5 23,8

45 52,3 313 34,5 5 23,8

86 100,0 906 100,0 21 100,0

nee, niet gezien

misschien, ik kan het me
niet meer herinneren

ja, ik heb ze gezien

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar
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vraag 4a  - mzi's gezien tijdens strandbezoek

78 41,1 231 36,1 36 45,0

62 32,6 160 25,0 11 13,8

50 26,3 249 38,9 33 41,3

190 100,0 640 100,0 80 100,0

nee, niet gezien

misschien, ik kan het me
niet meer herinneren

ja, ik heb ze gezien

-Totaal-

abs. %

20-40 jaar

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

vraag 4a  - mzi's gezien tijdens strandbezoek

182 38,0 180 38,4 379 38,2

110 23,0 133 28,4 255 25,7

187 39,0 156 33,3 358 36,1

479 100,0 469 100,0 992 100,0

nee, niet gezien

misschien, ik kan het me
niet meer herinneren

ja, ik heb ze gezien

-Totaal-

abs. %

man

abs. %

vrouw

abs. %

Totaal

vraag 4b  - typering in relatie tot mzi's

5 5,8 182 20,1 6 28,6

19 22,1 219 24,2 4 19,0

0 ,0 2 ,2 0 ,0

9 10,5 165 18,2 4 19,0

2 2,3 10 1,1 2 9,5

46 53,5 300 33,1 5 23,8

3 3,5 20 2,2 0 ,0

2 2,3 8 ,9 0 ,0

86 100,0 906 100,0 21 100,0

ik heb ze niet gezien,
(dus) heb er geen
mening over

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s,
maar stoor me er n

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
stoor me er wel

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
denk niet dat ik

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
denk dat ik me e

ik heb ze gezien, maar
stoor me er niet aan

ik heb ze gezien en
stoor me eraan

anders

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar
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vraag 4b  - typering in relatie tot mzi's

38 20,0 114 17,8 14 17,5

55 28,9 140 21,9 23 28,8

0 ,0 2 ,3 0 ,0

39 20,5 116 18,1 8 10,0

5 2,6 3 ,5 0 ,0

49 25,8 244 38,1 29 36,3

3 1,6 13 2,0 5 6,3

1 ,5 8 1,3 1 1,3

190 100,0 640 100,0 80 100,0

ik heb ze niet gezien,
(dus) heb er geen
mening over

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s,
maar stoor me er n

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
stoor me er wel

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
denk niet dat ik

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
denk dat ik me e

ik heb ze gezien, maar
stoor me er niet aan

ik heb ze gezien en
stoor me eraan

anders

-Totaal-

abs. %

20-40 jaar

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

vraag 4b  - typering in relatie tot mzi's

86 18,0 91 19,4 187 18,9

121 25,3 104 22,2 238 24,0

2 ,4 0 ,0 2 ,2

75 15,7 95 20,3 174 17,5

6 1,3 4 ,9 12 1,2

171 35,7 162 34,5 346 34,9

13 2,7 8 1,7 23 2,3

5 1,0 5 1,1 10 1,0

479 100,0 469 100,0 992 100,0

ik heb ze niet gezien,
(dus) heb er geen
mening over

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s,
maar stoor me er n

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
stoor me er wel

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
denk niet dat ik

ik zie ze nu voor het
eerst op de foto’s en
denk dat ik me e

ik heb ze gezien, maar
stoor me er niet aan

ik heb ze gezien en
stoor me eraan

anders

-Totaal-

abs. %

man

abs. %

vrouw

abs. %

Totaal

vraag 4b: andere typering                                                     N
____________________________________________________________________________ ___

dat het er niet meer worden                                                    1
het water is minder schoon                                                     1
ik heb ze gezien en vroeg me af waarvoor ze dienden, ik stoor mij er niet      1
aan.
ik stoor me er niet aan als ze maar niet schadelijk zijn voor het              1
ecolologisch evenwicht in de zee.
Ik stoor me er wel een beetje aan, omdat iets wat eeuwen heeft                 1
plaatsgevonden nu plotseling vanuit de millieugroeperingen met politieke
steun wordt opgelegd.
ik vind het zelf leuk! Beter dan jetski's!                                     1
ik wist niet van het bestaan af en vindt het een goede oplossing voor de       1
mossel vangst en stoor mee er helemaal niet aan .
Jetzt weiss ich endlich was es bedeutet und finde es durchaus positiva         1
vraag 4c: wijze van storen aan mzi's, watersporters                           N
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____________________________________________________________________________ ___

blik verplaatsen                                                               1
de natuurlijke omgeving wordt afbreuk gedaan; de beleving van vrije natuur     1
wordt verminderd
finde sie nicht störend                                                        1
Für die ausübung des Wassersports ist di Anlage sehr störend                   1
ik denk niet dat ik me er aan zal storen                                       1
könnte zu Kullisionen mit dem Surfbrett kommen                                 1
Steekt sterk af en geeft een onnatuurlijke indruk. De baai ziet er nu          1
kunstmatig uit.
zijn zeer opvallend en trekken de aandacht                                     1

vraag 4c: wijze van storen aan mzi's, niet-watersporters                      N
____________________________________________________________________________ ___

Beinvloed het natuurlijk uitzicht tonnen horen niet in het water               1
belemmering van uitzicht                                                       1
Dat populair gezegd de groene millieu kant in ons land een hele sector die     1
een eeuwenoude traditie kent zo onnatuurlijk vorm kan gaan geven.
de gele kleuren daarvan                                                        1
De kleur geel is te opvallend tegen de achtrgrond van grijs-blauwe zee.        1
De natuurlijke ruimten worden al zo belaagd met culturele aspecten. Het is     1
zo heerlijk en ontspannend de vrije open zee in te kijken. Nu ervaar je ook
op die mooie plekken weer economische handelingen, schepen, mensen....Laat
dit stukje natuur aub visueel
de pracht van het wijdse uitzicht wordt verstoord                              1
De zee is een rustpunt, nu ligt er weer wat in en daardoor wordt de            1
oneindigheid van het water verpest.
doorbreekt vergezicht met niet natuurlijke beelden.                            1
het gezicht, ik vind ze te dicht bij de kust komen, je kan er niet om heen     1
Het onderbreekt het natuurlijk uitzicht op zee                                 1
het uitzicht wordt verdoezeld. en zee is voor mij een grote vlakte, hier is    1
het net een attractie
het verstoord het beeld van de mooie natuur                                    1
het water is vuil er door meer schuim dan jaren er voor.                       1
Het ziet er lelijk uit                                                         1
horizo vervuiling                                                              1
horizonvervuiling                                                              1
horizonvervuiling door onnatuurlijke kleutobjecten op het water                1
horizonvervuiling.                                                             1
Ik stoor me niet aan het zicht ervan. Ik stoor me alleen als het schade        1
oplevert voor de vogels, zeehonden e.d.
In het geheel niet!                                                            1
jammer van het uitzicht. De zee heeft een enorme aantrekkingskracht. Puur      1
natuur!
noem het horizon vervuiling,ze liggen ook al in het grevelingenmeer            1
bruinisse b.v.
Past niet in de natuur al die gele ballen, Als er eenmaal 1 mee begint komt    1
een volgende met netten met groene ballen?
pure horizon vervuiling. tezamen met het zicht bij helder weer op de           1
maasvlakte. als je op het strand staat kan je maar beter niet naar rechts
kijken (richting brouwersdam). Pure industrie en dan nog die tientallen
tonnen die voor de kust drijven helpen n
stoort mij niet                                                                1
verbaut die Aussicht auf das Meer                                              1
verstoring van het natuurlijke beeld                                           1
Visueel, en er is een boot die regelmatig dicht langs de kust vaart.           1
Visuele vervuiling                                                             1
wat een vervuiling van de strand en zee beleving, ga daar niet meer wandelen   1
en zwemmen
ze horen daar niet; je kan 1 km zee afbakenen en dan zeggen de zee is          1
ongerept!
zicht vervuiling                                                               1

vraag 4d: mening over invloed mzi's                                           N
____________________________________________________________________________ ___

afschuwelijk                                                                   1
Al is het niet vervuilend, ik vind dat ze veel verder uit het zicht moeten.    1
Beperking in recreatie vaart en vervuiling van landschap                       1
beperking watersport mogelijkheden?                                            1
Beter op deze duurzame wijze dan op niet zichtbare, voor de natuur             1
schadelijke wijze.
De horizon zou alleen zee moeten zijn, nu zie je van die lelijke gele          1
boeien.
Een onnatuurlijk kunstmatige wijze van inbreuk plegen op een menselijke        1
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activiteit namelijk visvangst
Er kunnen delen los slaan, deze kunnen schade veroorzaken. Of er ook schade    1
veroorzaakt wordt door het er zijn van de MZI's, weet ik niet
geen invloed                                                                   1
geen probleem mee                                                              1
het gebied vraagt om een puur natuurlijke invulling                            1
Het hoort niet in het landschap, maar daar stoor ik me niet echt aan. Als      1
mosselen op een goede manier gekweekt worden vind ik dat ook wel wat hebben
en dan hoort dat voor mij in de zee, mits het geen rommel achter laat en
niet schadelijk is voor de diere
Het zal wel nodig zijn om mossels te behouden, maar het zicht op het water     1
wordt er door verpest.
ik denk niet dat het van invloed is op de natuur. Het stoort me dat er         1
steeds minder ongerepte natuur is.
ik vind een goede samenwerking tussen MZI en het landschap erg belangrijk,     1
en ben van mening dat de mosselvangst echt een zeeuwsgoed is en moet blijven
.
ja, niets mag het mooie natuurlijke beeld van de zee, duinen en horizon        1
verstoren. In nederland is er haast geen plekje meer te vinden waar zo een
rust heerst als hier. bescherming is zeer belangrijk van dit mooie stukje
nederland
ja, zeker in een natuurpark dan de oosterschelde is dat geen gezicht, ook      1
begrijp ik dat dat met kijk op de duurzamheid nodig is
lelijk en ongepast                                                             1
Lelijk, onderbreekt het mooie zeezicht. Stel het je eens voor op een           1
schilderij.....Kan het niet meer uit het zicht?
Mzi zouden onzichtbaar moeten zijn.                                            1
negatieve invloed omdat de ongerepte natuur nu door cultuurobjecten wordt      1
onderbroken
Nein kein Problem                                                              1
pure vervuiling en geen aanwinst voor de recreatie op het strand.              1
storend.                                                                       1
Waar leg je een grens. Wat sta je toe en wat niet in de natuur. MZI's van      1
neutrale kleur  vallen minder op, maar straks heeft iemand weer een ander
lucratief idee met de zee.
waarom moet alle vrije natuur ver-economiseerd worden? Toeristen en bewoners   1
genieten juist zo veel van de puurheid van het landschap
wat ik me wel nog afvraag, heeft de vis of andere zeedieren daar geen last     1
van?
ze vallen iets te veel op,                                                     1
zou er natuurlijker uit mogen zien                                             1

vraag 5  - invloed mzi's op toekomstig bezoek

75 88,2 819 90,5 19 90,5

1 1,2 10 1,1 1 4,8

0 ,0 5 ,6 0 ,0

7 8,2 58 6,4 1 4,8

2 2,4 13 1,4 0 ,0

85 100,0 905 100,0 21 100,0

dat is daarop niet van
invloed/geen mening

ik overweeg niet meer
naar die omgeving te
gaan vanwege de M

ik ga zeker niet meer/ga
al niet meer naar die
omgeving vanw

ik ga juist naar die
omgeving om de MZI’s
te zien

anders

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar
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vraag 5  - invloed mzi's op toekomstig bezoek

184 96,8 578 90,3 65 81,3

0 ,0 7 1,1 3 3,8

1 ,5 1 ,2 1 1,3

4 2,1 42 6,6 11 13,8

1 ,5 12 1,9 0 ,0

190 100,0 640 100,0 80 100,0

dat is daarop niet van
invloed/geen mening

ik overweeg niet meer
naar die omgeving te
gaan vanwege de M

ik ga zeker niet meer/ga
al niet meer naar die
omgeving vanw

ik ga juist naar die
omgeving om de MZI’s
te zien

anders

-Totaal-

abs. %

20-40 jaar

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

vraag 5  - invloed mzi's op toekomstig bezoek

434 90,6 428 91,3 894 90,3

6 1,3 4 ,9 11 1,1

1 ,2 2 ,4 5 ,5

31 6,5 29 6,2 65 6,6

7 1,5 6 1,3 15 1,5

479 100,0 469 100,0 990 100,0

dat is daarop niet van
invloed/geen mening

ik overweeg niet meer
naar die omgeving te
gaan vanwege de M

ik ga zeker niet meer/ga
al niet meer naar die
omgeving vanw

ik ga juist naar die
omgeving om de MZI’s
te zien

anders

-Totaal-

abs. %

man

abs. %

vrouw

abs. %

Totaal

vraag 5: invloed mzi's op bezoek strand                                       N
____________________________________________________________________________ ___

als het hiebij blijft heb ik er geen probleem mee                              1
bis heute noch keine Beeinflussung gespürt.                                    1
die MZIs beeinflussen meine Anwesenheit in diesem Gebiet nicht                 1
Die MZIs finde ich nicht störend.                                              1
Geen enkele invloed, Mosselen horen bij Zeeland dus ook de zaadwinning         1
ervan.
Goed initiatief. Ga wel naar het strand                                        1
het moet niet teveel zijn, dan zoek ik een ander prachtig stukje zee op.       1
Ich werde mir mehr Gekanken machen über die Anlagen in Strandnähe bzw.         1
informieren, inwiefern es eine Beieinträchtigung der natürlichen
Meereslandschaft darstellt.
ik heb ze niet gezien kan er dusniet over oordelen                             1
ik zal er altijd blijven paardrijden, maar niet om dit verstoorde beeld te     1
gaan bekijken
Indien de MZI's verantwoord zijn vind ik het best leuk om ze te zien.          1
nicht störend, werde beim nächste Besuch darauf achten                         1
om de wandelen                                                                 1
Stört mich nicht                                                               1
wenn es bei den 2 MZIs bleibt ok, wenn mehr dazu kommt würde es mich stören.   1

vraag 6a  - rapportcijfer bezoek strand renesse

7,4 7,6 7,4 7,7 7,6 7,4 7,6

watersporter
niet-water

sporter
jonger dan

20 jaar 20-40 jaar 40-65 jaar
65 jaar of

ouder man
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vraag 6a  - rapportcijfer bezoek strand renesse

7,6 7,6

vrouw Totaal

vraag 6b: reden slecht rapportcijfer                                          N
____________________________________________________________________________ ___

de bovenstaande vraag werkt niet, ik geef een 8                                1
De stranden Renesse en omgeving zijn prima! alles ziet er schoon en netjes     1
uit!
De stranden zijn proper en veilig, maar het is spijtig dat het uitzicht        1
"vervuild" is.
Der Strand ist nett und sauber, die Mitgäste sind freundlich, es gibt nette    1
Bars, man kann in vielen Bereichen Drachen steigen lassen oder wahlweise den
Kitern zusehen - erholsam !!
Der Strand ist sehr schön und lädt zum spazieren gehen ein. Die                1
Rettungsbrigade ist stets freundlich und hilfsbereit. Störend ist jedoch  -
die Verschmutzung in der Hauptsaison (viele Besucher lassen ihre Abfälle
einfach liegen),  - der Pferdemist,  - man
Der Strand ist weitläufig, die Strandcafes sind angenehm, leider nur ein       1
wenig teuer. Der Strand ist meistens sehr sauber, ich mag die Gezeiten und
die Seehunde. Nur selten ist es mir zu voll, sobald man ein paar Meter von
den Aufgängen weg geht, kann man
Die Pavilons haben keine so guten Speisenangebote, der Kaffe ist z. T. nicht   1
gut. Ich gehe lieber Richtung Süden von Renesse aus.
Die Strände an sich sind sehr schön, jedoch immer wieder mal verschmutzt.      1
Bei sehr schönem Wetter sind die Hauptübergänge sehr überfüllt und die
kleineren Übergänge z.T. weit zum Strand was für Familien mit kleinen
Kindern meist keine Alternative zu den H
druk en veel afval                                                             1
Er waren geen toiletten, dit is jammer. Verder was de afstand duinen, zee      1
voor de kinderen eigenlijk te ver
Es gibt leider zu wenige Behinderten Parkplätze, sonst finde ich den Strand    1
sehr schön. Die Muschelanlagen stören überhaupt nicht, ich finde schön
dasich jetzt weiß was es ist.
groot ruim strand, veel mogelijkheden                                          1
gute Erholung, lange Strände, Ruhe                                             1
herrliche Natur, gute Pavillions, toller Strand                                1
Het is een heerlijk strand, maar die dag waren er nogal veel kwallen, wat      1
het plezier in zwemmen niet ten goede komt. Wat ook opvallend is, dat de
prijzen van de strandtenten steeds hoger worden. Ze ontlopen de normale
restaurants nauwelijks.
Het is een mooi strand waar mooie wandelingen gemaakt kunnen worden. Cijfer    1
8
Het is niet het mooiste stuk strand van Schouwen, maar door de MZI's is het    1
er zeker niet beter op geworden.
het strand is erg klein bij hoog watere.                                       1
het strand is erg kort geworden, bij hoog water sta je gelijk in het water     1
als je het strand op loopt, er is veel strandzand weggeslagen
Het strand is het afgelopen jaar een stuk kleiner geworden.                    1
het strand is kleiner geworden. Bij vloed werden we zowat van het strand       1
gespoeld. Daar het strand ook veel smaller is bij vloed. Het is niet meer
het strand zoals het een paar jaar geleden was. Dient nodig opgespoten te
worden
het water is wat minder om de zwemmen                                          1
Ich finde Renesse hat einen sehr schönen Strand, nur ich finde es schade das   1
nicht darauf geachtet wird, das die Menschen in die Dünen gehen. Weil ich
meine, das diese einen Zweck erfüllen und nicht von den Menschen zerstört
werden soll. In Western schouw
Ich finde, dass der Strand großflächig ist. Einzige was dort störend ist,      1
sind die Restaurants die am Strand sind nd deren Müll dort umher fliegt.
Ich habe mich am gesamten Strandgebiet sehr gut erholt. Die MZI's habe ich     1
zwar gesehen, aber ich habe nicht gewußt was es ist. Es stört mich auch
nicht. Viel störender finde ich die vielen freilaufenden Hunde, die trotz
Verbots am Strand entlang um Touri
Ik geef dit totaalcijfer omdat ik graag wandel aan het strand van de Schaar    1
van Renesse. Het is een prachtig breed strand. We zetten de auto op de
Brouwersdam en staan zonder enige inspanning op het strand. Geen zware
duinovergang. We wandelen dan naar Ze
ik heb geen gebruik gemaakt van de faciliteiten, dus daar kan ik geen          1
oordeel over geven; het strand was redelijk schoon.
Ik kom al 10 jaar hier,en oh wat heeft het strand dit jaar een schade          1
opgelopen,veel weggeslagen duinen,strand een stuk kleiner,de poeltjes voor
de kinderen diep en zeer onveilig geworden
Ik vind strand bij westenschouwen  tussen domeinen 2 en 4 fijner               1
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In der Saison sind dort zu viele Menschen. Es wird unruhiger. Bananaboote      1
usw. stören die Ruhe.
in vergekijk met andere stranden in zeeland die wij bezoeken.                  1
Leuk strand met leuke strandtenten. Veel overlast van de gebruikers van de     1
jeugdcamping in Scharendijke in de vorm van geluid (stereo's hard op het
strand) en vervuiling (laten alles op het strand liggen incl. veel gebroken
glas). Ook vanaf de kant van Sc
manchmal zu voll, die Mitte des Brouwersdam ist durch die Kiter und deren      1
Gefahrenpotential für andere Wassersportler unattraktiv geworden.
Met hoog water is er bijna geen strand meer op sommige plaatsen. Ik mis een    1
aantal voorzieningen zoals bijvoorbeeld openbare wc's. Sommige
duinovergangen zijn niet netjes. Soms veel vuil op de stranden. een mooi en
natuurlijk strand waar de natuur invloed
mooi strand; mooie zee;verpest door mzi's                                      1
niet hond vriendelijk gebied                                                   1
Normaal gesproken vind ik het strand helemaal goed. Maar bij de overgang       1
camping International Renesse stoor ik me vreselijk aan het mega lelijke
strandpaviljoen met wel 4  opgangen!!!! Bovendien is bij bovengenoemde
overgang geen strand meer over.
omdat alles o.k. was                                                           1
Relatief laag. Er zijn hier ook vijf horeca gelegenheden (allemaal             1
zichtbaar), veel te dicht op elkaar. Van Perry's tot de Branding. Een ervan
Our Seaside, is door de enorme grootte te gruwelijk om aan te zien, met zijn
enorme steigers. Je kunt er bij vlo
Steeds meer activiteiten op het strand beinvloeden de natuurlijke omgeving.    1
Strand afslag                                                                  1
strand is goed bij de Brouwersdam strand Scharendijke is geen                  1
strandwacht,terwijl op Renesse strand er een paar dicht bij elkaar staan
daar kan nog wel wat verbeterd worden
Strand van Westenschouwen was dit jaar bijna onvoldoende! Bij hoogwater was    1
er een zeer gevaarlijk stuk ondergelopen strand. Bezaaid met grote/scherpe
stenen. Menig kind heeft hier de voeten geblesseerd. Indien mogelijk direct
opspuiten.
strand wordt wel erg klein(bij our seaside) moet naar mijn mening nodig        1
opgespoten worden
strand: mooi, goed onderhouden en gezellig                                     1
teveel rommel zoals glas en teveel kwallen ook op het strand                   1
Uns hat es einfach gut gefallen. Sauber und schöne Strände                     1
Vanwege die lelijke MZI's hou ik het cijfer laag                               1
weinig strand over nu een van de pavilioens verplaatst is  alles staat onder   1
water bij hoogwater niet normaal
Wij vinden het bijzonder jammer dat het strand nog niet is opgespoten. Maa     1
komen er toch nog graag.
wij vinden het een geweldig strand en vrij ruim in vergelijking met            1
scheveningen en wassenaarseslag
wij zijn echte strand liefhebbers . Wij vertoeven graag op het strand en in    1
de duinen.Wandelen en fietsen.Storend patroon zijn dijken ( zand opgooien en
als duin verder ontwikkelen!) , sluizen ( neeltje jans ) en dieptepunt de
hoogovens bij Ijmuiden ( fai
Wij zijn het hele seizoen in Renesse. Ik heb vorig jaar al aangegeven me       1
(ons) vreselijk te storen aan het opnieuw gebouwde strandpaviljoen dat zowat
het hele strand opslokt. Nu er nog een gedeelte strand is weggeslagen door
de storm wordt het aan de link
Wir fahren schon seit Jahren nach Renesse und genießen den Strand sehr. Ob     1
im Winter oder Sommer, jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge. Es wäre schön, wenn
im Winter noch mehr Strandcafés geöffnet hätten. Denn es gibt nichts
Schöneres, als nach einem langen S

vraag 6b: reden goed rapportcijfer                                            N
____________________________________________________________________________ ___

- gezellig druk - watersportmogelijkheden - goede parkeergelegenheid vooral    1
bij brouwersdam - rampweg een gevaarlijke weg voor fietsers
...die Unterkunft ist sehr gut,ich werde freundlich und herzlich               1
aufgenommen. Der Strand ist so weitläufig,dass selbst bei starker
Bersucherfrequenz nicht der Eindruck entsteht,dass man stört oder gestört
wird.Beste Zeit für meine Bedürfnisse:Frühjahr ode
algehele indruk mbt ruimte en rust                                             1
Alles in Allem sehr schön, nur die freilaufenden Hunde stören immens.          1
als het weer meezit veel mogelijkheden                                         1
Als strandliefhebber breng ik minimaal 1,5 uur per dag door op het strand.     1
Daar we een seizoenplaats hebben in Scharendijke zijn dat minimaal 80 dagen
per jaar. Het laatste seizoen ben ik voor de rust uit geweken naar het
strand aan de andere zijde van de
Altid fijn om daar te zijn. Prachtig stukje Nederland!                         1
Altijd een prima tijd!                                                         1
altijd gezellig en de moeite waard om een eind te rijden                       1
altijd netjes                                                                  1
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altijd plezierig                                                               1
Altijd prima naar ons zin en altijd wat te zien                                1
Belangrijk is voor mij het wandelen in de vrije natuur.                        1
ben altijd graag aan zee.                                                      1
ben goed tevreden !!                                                           1
ben tvreden, strand is strand, zon is zon. (had dit jaar wel een beetje meer   1
gemogen)
Bereikbaarheid en gastvrijheid                                                 1
Blijft een leuk strand met een mooie kustlijn                                  1
blijft gewoon leuk in op strand en schouwen maar vind de kop bij haamstede     1
leuker
Brede stranden, veel te doen (actief en passief, fraai achterland, goede       1
horecavoorzieningen aande rand van het strand
breed strand, rustig, schoon                                                   1
Breed,schoon strand Prima wandelen  voor ons (65+)  Hebben tweedehuis in       1
Haamstede, en strand en Zepeduinen behoren tot onze favorieten
breedstrand                                                                    1
combinatie van ruigheid en rust                                                1
De algehele indruk was goed                                                    1
de bakeningen zullen mij van het strand niet weerhouden. Ik kom er voor        1
ontspanning en lekker uitwaaien.
De bereikbaarheid van het strand. Het feit dat het er proper is , dus geen     1
restafval etc. . Het is er relatief rustig , geen mierennest zoals in
België.
De hele omgeving heeft voor ons alles te bieden. Voor zowel de kinderen als    1
voor onszelf. We komen er graag!
De kop van Schouwen is een prachtig natuur gebied, de mossel hoort van huis    1
uit toch bij het beeld van Zeeland, Waar wij ons wel zorgen om maken, is de
grote aanwezigheid van" Teken" in bos en duin, waar niets aan gedaan word,
ik denk dat mensen daar Zeel
De kop van Schouwen is in Nederland een ondergewaardeerd natuur gebied. Het    1
gebied wordt nog te weinig benut voor recreatie. Het is eigenlijk een
nationaal park. De hele zee voor de kop van Schouwen wordt niet gebruikt net
zoals de stranden van Haamstede.
de ligging en de faciliteieten zijn positief. de massale toeloop is minder     1
positief.
de natuurlijke aanzicht moet wel blijven bestaan                               1
De omgeving straalt ondanks de belemmering een bepaalde rust uit.              1
De omgeving zag er goed verzorgd uit en natuurlijk is het gewoon een mooi      1
gebied om lekker te lopen of te genieten van de zon en de zee.
de rust en de ruime spreken erg aan                                            1
de rust het strand en de wind door je haren gewoon lekker ontspannen.          1
de rust, de kalmte, de properheid , de grotsheid van het strand                1
De stranden zijn mooi en prettig om er te wandelen. In sommige gebieden doet   1
horizonvervuiling wel afbreuk aan het natuurschoon. Zonder dit zou het hoger
zijn. Natuurlijk snap ik het, maar waar stopt het ?
De stranden zijn mooi en proper en men is vooral kindvriendelijk in deze       1
streek.Dit speelt vooral een belangrijke rol. Indien we naar de kust in
Belgie rijden hebben we vooral file en naar Nederland kunnen we vlot
doorrijden.
De stranden zijn perfect de mensen aardig en gastvrij een stukje buitenland    1
in Nederland
De stranden zijn schoon en breed. De omgeving (natuur) fietspaden, en de       1
dorpen met hun voorzieningen spelen eveneens een belangrijke rol
De zeeuwse kust blijft een van de mooiste unieke ,ruime en authentieke         1
stranden die onze totale kust kent.
Der breite Strand und die Strandpavillions                                     1
Der Strand ist in den letzten Jahren sehr schmal geworden ( Bei Flut)          1
Der Strand ist mir eigentlich zu voll.                                         1
Der Strand ist sehr schön und weitläufig, angenehm ist auch, dass keine /      1
wenige Wellenbrecher vorhanden sind
Der Strand ist so sehr abgetragen , das er immer schmaler und bei Flut         1
unpassierbar wird.
Der Strand ist wunderschön, insbesondere bei Ebbe kann man wegen des festen    1
Sandes hervorragende und entspannende Spaziergänge machen. Ich habe einen
Hund und finde es toll, das ich ihn zu bestimmten Zeiten nicht anbinden
muss. Ich komme schon seit 1982 h
Der Strand und die Dünenanlage sind einfach super und sehr groß und sauber.    1
Der Strand uns seine Sauberkeit haben uns ausgesprochen gut gefallen. MZIs     1
sind mir nicht aufgefallen und haben mich somit auch nicht gestört und
würden mich auch nicht stören.
Der Strand von Renesse ist der schönste auf der Welt und der Brouwersdam       1
immer wieder beeindruckend!
der Strand war sauber und schön, die Strandbuden könnten noch gepflegter       1
sein.
Dichtbij woonlocatie, prima stuk voor een korte wandeling, maar niet zo        1
rustgevend en mooi als andere locaties langs de kust van Schouwen.
Die kant fietsen wij en gaan wij ook vogels observeren op de brouwersdam. Ik   1
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hoop datde mzi geen invloed hebben ophet vogelbestand in die hoek. Voor het
wandelen denk ik niet dat er enige hinder is
die Strände und die Umgebung werden durch die Erbauung der vielen neuen        1
Ferienunterkünfte immer voller und überlaufener.
Die Vielfalt der Möglichkeiten als Familie mit Kind und Hund aktiv und in      1
Ruhe etwas zu tun, sowie die Liebe zur Natur, dem Meer, dem Strand, den
Möwen, dem Wind und den herrlichen Wolkenbildern. Die historischen Städte
und alten Dörfer mögen wir sehr.
Dit is het strand waar we al 30 jaar naar toe gaan omdat ik hier in de         1
omgeving heb gewoond en daarnaast (nu) een vakantiewoning heb in Ellemeet.
Het bevalt ons prima. Cijfer is geen 10 omdat ik me wel regelmatig erger aan
andere gasten op het strand.
Dit is ons zgn. "vaste" strand, waar wij als bewoners van Schouwen Duiveland   1
het liefst komen. Dit komt met name door standpaviljoen Corazon. De jonge
lui die Corazon runnen zijn bijzonder aardig, hard werkend en capabel. Het
enige minpunt zijn de irritan
Diversietijd van horeca en wandelmogelijkheden.                                1
drukte vind ik niks, maar het zijn super schone stranden wat ik wel mooi       1
vind
Een fijn strand omdat er veel voorzieningen zoals horeca, parkeerruimte en     1
toiletten aanwezig zijn.
Een goed onderhouden recreatiegebied                                           1
Een heel aangenaam, mooi, niet té toeristisch strand.                          1
Een mooi en schoon strand waar je lekker kunt vertoeven met goed en minder     1
goed weer.
Een mooi strand, zeker in het voor en na seizoen lekker rustig en zomer's      1
kun je er bij mooi weer lekker zwemmen
Een prachtig gebied die de vorm van een baai heeft. Het strand is redelijk     1
schoon. Er moeten vooral niet meer strandpaviljoens bij komen.
Een prettig en toegankelijk strand. Alleen de parkeergelegenheid is erg        1
prijzig.
Een prettig gebied, mooie stranden, brede duinen, goede fietspaden,            1
boswachterij etc.
een rustig breed strand met voldoende horeca.                                  1
Een van de laatste stranden waarop je 's avonds met de hond kan wandelen.      1
bijkomend voordeel is dat er 's avonds geen parkeergeld in rekening wordt
gebracht.
Eigenlijk niets op aan te merken, ware het niet dat het niet altijd even       1
schoon is.
ein schönen breiter Strand zum Spazierengehen                                  1
Einzig die vielen Kiter stören mich.                                           1
Er is bijna geen strand meer, in vergelijking met jaren terug, de duinen       1
worden steeds minder en de laatste keer, augustus met die hevige storm kon
je amper op het strand lopen, zo heftig was het zand weg geslagen door de
zee.
Er verdwijnt de laatste tijd veel zand door de zandhonger.                     1
es ist alles okay - vieleicht noch die eine oder andere toilette für die       1
damen...
Es ist ein schöner Strand, der gut zu erreichen ist. Die Sauberkeit hat sich   1
im letzten Jahr etwas verbessert. Zerschlagene Glasflaschen findet man
trotzdem noch zu häufig, was mit kleinen Kindern ein Problem ist
Es ist einfach immer wieder herrlich und wunderschön entspannend an diesem     1
weiten, langen Strand. Man sieht, dass man bemüht ist, ständig etwas zu
verbessern.
Es ist mittlerweile meine 2. Heimat                                            1
Es sind sehr viele freilaufende Hunde, auch wenn dies eigentlich nicht         1
erlaubt ist. Viele Hundebesitzer lassen das "Geschäft" ihres Hundes im Sand
liegen, genauso wie die vielen Reiter die "Pferdeäpfel" hinterlassen.
Es stimmt soweit alles, sauberer Strand, Wasserqualität ist gut, Müll und      1
Toilettenanlagen sowie Pavilions sind ausreichend vorhanden sauber und
gepflegt. Einzig Preise für essen und trinken sind etwas zu hoch. Werden
nächstes Jahr wieder kommen.
es wäre schön, wenn es an manchen Stellen Klettergerüste und Schaukeln für     1
Kinder gäbe.
fijn breed strand, met hardlopen wel rekening houden met het tij i.v.m         1
ondergrond
Fijn gewandeld en een zeehond gezien                                           1
fijn gewandeld en soep genuttigd                                               1
Fijn strand in de nabijheid van Renesse en andere leuke dorpen, achterland     1
goed om te fietsen
fijn strand, aardige mensen                                                    1
fijn strand, meestal niet druk                                                 1
fijn strand, relaxed, ruim                                                     1
fijn strand,goed bereikbaar,mooie en gezellige omgeving                        1
fijne ruim strand , leuke strand tenten.                                       1
Fraai strand, veel voedsel voor de vogels die dan ook rijkelijk aanwezig       1
zijn; echter bij windkracht 7 toegang tot strand bij Paviljoen Seaside
levensgevaarlijk. Ik ben er twee keer 's morgens rond 08.00 geweest dat de
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zware betonnen platen schots en sche
Gastvrij, uitgerekt                                                            1
Geen directe strandliefhebber maar strand bij Renesse is prima.                1
Gehele strand van Schouwen is mooi.                                            1
Gesamtnote 2. Sehr schöner, gepflegter Strand.                                 1
Geweldig strand, rustig, met name bij C'est La Vie komen we graag.             1
gewoom lekker relaxed                                                          1
gewoon een fijn strand                                                         1
Gewoon een prachtig strand, net zoals vele andere stranden. pluspunt: alle     1
windsurfers en kite surfers. Vind het leuk om daar naar te kijken
gewoon mooi gezellig strand                                                    1
Gezellig familiestrand, leuke paviljoens, jammergenoeg met hoog water wel      1
erg smal. het si een leuk stuk om paard te rijden als de drukte voorbij is.
Gezellig rustig. Mooie natuur.                                                 1
gezellig strand leuke strandtenten.                                            1
gezellig, niet te druk,leuke horeca                                            1
Goed bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid in Renesse en omgeving,        1
mooie duinovergangen, schone stranden; heel mooi wandelgebied.
Strandpaviljoens zijn netjes met vriendelijke bediening. In de zomer
gezellige drukte met meer dan voldoende ruimte voor
Goed bereikbaar net strand ik kom hier al meer als 25 jaar.                    1
Goed bevallen. Leuk en gezellig.                                               1
Goed en ruim strand. Prettige indeling in familiestrand etc. Jammer van de     1
slechte kwaliteit van de strandtent op de kop van Schouwen bij het
familiestrand op het strand.
goed strand; prima locatie om te recreeren                                     1
Goed toegankelijk, breed, schoon. Verbeterpunt meer openbare schone            1
toiletten.
goede beleving                                                                 1
Goede locatie in Zeeland om vanalles en nog wat aan het strand te doen.        1
goede parkeergelegenheid. Er zouden wat meer terrassen mogen komen in het      1
dorp. Als het een mooie zonnige dag is merk je dat er te weinig plaats
buiten is.
goede parkeerrgelegenheid op korte afstand van het strand                      1
Goede voorzieningen, prachtig strand.                                          1
Graag zou ik daar honden vuilnisbakken zie met zakjes. De overgang bij         1
Corazon weer herstelt wordt zoals hij was. Dan is het meer toegankelijk voor
het publiek en met name oudere. Parkeermeter bij de Corozon weg of overal
een meter. Vaker en beter met de
gratis parkeren, nabijheid VVV kantoor, schoon strand.                         1
groot breed schoon strand, niet al te druk                                     1
Groot breed strand, veel ruimte                                                1
Groot strand, met veel ruimte en een leuke gezelligheid gedurende de           1
vakantiemaanden.
groot, breed, schoon strand                                                    1
Großer Strand, sauber, genügend Platz, Strandcafes vorhanden, ich fühle mich   1
einfach sehr wohl dort
Großzügiger, sauberer Strand, relativ sauberes Wasser, keine                   1
Eintrittsgebühren, kinder- und familienfreundlich, im Vergleich zu
Deutschland liberale Benutzungsordnung für den Strand, gute Busanbindungen.
Wünschenswert: bessere Parkplatzmöglichkeiten
grote brede stranden, makkelijk parkeren van auto, leuke strandtenten. Wel     1
jammer van honden op het strand en de daarbij behorende hondenpoep
heb een chalet in renesse, en we houden van zee strand en duinen               1
Heb er genoten,van de zee strand en omgeving.Hebben we in Brabant niet.        1
heb zelf een huis in westenschouwen en geniet volop van de omgeving; heb het   1
goed naar mijn zin en niets negatiefs te bedenken
Hebben het gewoon erg goed naar ons zin op dit mooie strand                    1
Heel mooi en stevig strand om te lopen/wandelen. Minder punt is de geringe     1
aanwezigheid van openbare toiletten en het schoon houden daarvan.
Heel schoon en kindvriendelijk strand en ook heel makkelijk bereikbaar!        1
Heel schoon, lekker eten                                                       1
Heerlijk breed en schoon strand                                                1
Heerlijk breed strand. Schoon. Leuke strandpaviljoens. Ik vind sowiezo alle    1
Zeeuwse stranden heerlijk.
Heerlijk gebied, in voor en naseizoen heerlijk rustig, hou van het strand,     1
wandel en fiets graag.
Heerlijk gebied, nooit te druk. Plek voor iedereen. Goede horeca               1
Heerlijk ongerept gebied, niet verpest door waanideeën van adviesbureaus en    1
megalomane bestuurders met eurortekens voor de ogen.
heerlijk ruim en schone zee                                                    1
Heerlijk rustig en weids                                                       1
Heerlijk rustig strand, sommige plekken teveel vliegers, dat maakt me een      1
beetje angstig.
Heerlijk schoon strand met goede voorzieningen in het pavilioen                1
heerlijk strand bij mooi weer dat is voor mij het belangrijkste                1
Heerlijk strand en omgeving. Goed verzorgd                                     1
heerlijk strand lekker dichtbij                                                1
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Heerlijk strand om te wandelen of hardlopen.                                   1
Heerlijk wandelen                                                              1
heerlijk wandelgebied                                                          1
Heerlijk, lekker aan het strand.                                               1
heerlijke brede stranden                                                       1
heerlijke mooie omgeving, niet te druk en schoon strand                        1
heerlijke omgeving, wel druk                                                   1
Heerlijke wandelmogelijkheid op strand en duinen met prima                     1
horeca-voorzieningen
hele fijne plek om wandelingen te maken.                                       1
Het bevalt ons uitstekend op schouwen ( Renesse)                               1
Het bezoek was bevredigend, het was goed weer en het was er goed toeven. We    1
fietsen er ook vaak en dan is de wind de factor waar we ons het meest druk
over maken. En soms over auto´s die veel te hard rijden. We kijken wel over
het water uit en denken dan
Het blijft een uniek uitzicht en het is genieten van de prachtige natuur       1
Het cijfer zou hoger kunnen zijn maar omdat ik in het hoogseizoen de drukte    1
uit de weg ga is het cijfer iets lager uitgevallen.
Het gebied spreekt mij aan zowel de bossen, de stranden als de dorpen liggen   1
er keurig en schoon bij.
Het gebied ziet er een beetje slecht onderhouden uit, niet schoon. Altijd      1
paarden en hondenpoep.
het gratis parkeren en de grote van het strand. Ook het schone en het mooie    1
uitciht wat je hier hebt
het heeft geen invloed op het strand bezoek                                    1
het heerlijke brede zandstrand                                                 1
het is (redelijk) goed wandelen en prima Horeca                                1
het is afgewogen t.o.v. bezoeken aan haamstede en de punt bij oudorp op        1
goeree overflakkee, waar het natuurschoon groter is dan in renesse
Het is al weer even geleden, maar ik had een fijne wandeling met mijn          1
vriendinnen en kan me niet herinneren dat er iets niet in orde was. Het was
drukker dan ik zou wensen. Het terras waar we zaten was niet buitengewoon
maar zeker prima.
het is altijd netjes en er wordt goed op de kinderen geled door de ouders en   1
de strandwacht
Het is bij eb lekker breed en bij vloed zeker niet te smal,zodat je altijd     1
heerlijk kunt wandelen.
Het is daar heerlijk om te wandelen. Het strand ziet er over het algemeen      1
verzorgd uit. Als je goed oplet zie je soms een zeehond zwemmen
Het is daar prachtig en we voelen ons daar erg fijn!!!                         1
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vraag 6b: reden goed rapportcijfer                                            N
____________________________________________________________________________ ___

Het is een fijn en schoon strand, hoewel door het opspuiten er soms veel       1
rommel meekomt. Ook vinden wij het erg vervelend dat er nu bij Kijkduin zo'n
groot strandpaviljoen staat, waardoor je er met vloed met paarden niet goed
meer langs kunt. Bovendien tr
Het is een fijn strand. Soms erg veel kwallen, dat vind ik een nadeel, maar    1
ja dat is de natuur vrees ik.
Het is een gezellig ingerichte locatie mede door het tal van sportieve         1
recreatiemogelijkheden die deze omgeving biedt.
Het is een goed strand en kom er altijd als het goed weer!! Ik mis alleen      1
een douche zodat je als je weg gaat nog even kan opfrissen..
het is een heel mooi strand.                                                   1
Het is een heerlijk en veilig strand. De rede waarom wij geen hoger cijfer     1
geven is het ontbreken van een toilet op de overgang waar wij komen.
Het is een heerlijk strand en voor ons gemakkelijk te bereiken. We komen       1
altijd met onze zeilboot en liggen dan in West Repart.
Het is een heerlijke omgeving en netjes verzorgt.                              1
Het is een hele mooie locatie                                                  1
Het is een leuk strand , het is alleen jammer dat het strand smaller lijkt     1
te worden.
Het is een mooi breed strand waar je ook lekker ee bal spel kunt doen.         1
Het is een mooi gebied om te wandelen , zowel op het strand als in de duinen   1
, ruim opgezet.
Het is een mooi gebied. En daar geniet ik van.                                 1
Het is een mooi natuurgebied en schone stranden.                               1
Het is een mooi schoon en vooral breed strand                                  1
Het is een mooi strand en de aanwezige voorzieningen zijn goed.                1
Het is een mooi strand en je in de buurt een mooie fietstocht maken. Je        1
denkt dat je in het buitenland bent.
Het is een mooi strand en je kunt er fijn fietsen                              1
Het is een mooi strand en je kunt er goed wandelen                             1
Het is een mooi strand en wij vinden t ook fijn dat de honden mee mogen,daar   1
gaat onze voorkeur naar uit.
Het is een mooi strand, met vele mogelijkheden tot diverse actieviteiten       1
Het is een mooi strand, schoon en prettig om te vertoeven!                     1
het is een mooi, breed en opgeruimd strand* (*uitzondering: de paardenmest     1
zou beter opgeruimd mogen worden, vooral op de paden naar het strand toe
door de duinen) er zijn genoeg horecagelegenheden op het strand. wandelen,
zwemmen enz. voor alles is er ge
Het is een mooi, groot en schoon strand.                                       1
Het is een mooie omgeving. Het strand was die dag erg rustig en schoon.        1
heerlijk genoten die dag.
het is een prachtig gebied zeker voor de kinderen                              1
Het is een prachtig gebied.                                                    1
Het is een prachtig strand en omgeving                                         1
Het is een relatief rustig stukje strand waar je echt van de natuur kan        1
genieten.
Het is een schitterend stuk strand en mooie natuur, heb er niets op aan te     1
merken.
Het is een schoon en groot strand, erg goed toegankelijk. Het nadeel is dat    1
er steeds meer vliegeraars op afkomen.
Het is een schoon en net strand                                                1
Het is en mooi, leuk strand.                                                   1
Het is er altijd heerlijk toeven, gevoelsmatig niet druk, gratis parkeren en   1
alles is dicht in de buurt
Het is er gezellig. Het is er niet druk. Er zijn prachtige duinen. Je kan      1
lekker leuk zonnen en uitrusten.
het is er heel mooi, een prachtig stukje natuur, het verdiend zeker een acht   1
het is er meestal rustig en echt strandgevoel met mooie duinen en zeehonden.   1
het is er prachtig misschien teveel strandtenten                               1
het is er puur genieten                                                        1
Het is gewoon fijn om er te wandelen                                           1
Het is gewoon heerlijk vertoeven aan het strand!!                              1
Het is heerlijk genieten van de zee, het strand, de luchten en de vogels.      1
Het is lekker dichtbij. Je kunt er alles doen en die MZI's liggen niet in de   1
weg. Het strand is alleen veels te smal aan het worden vandaar een 7.
het is niet meer zoals het een aantal jaren geweest was: strand lijkt minder   1
breed en drukker. kwam er altijd vanwege het rustige karakter en het zo
ontzettend brede strand.
het is prima, maar ik kom al jaren in het gebied en ik voel me bij Renesse     1
net iets minder thuis door alle jongeren
Het is ruim een jaar geleden. Lastig een beoordeling te geven. Ik herinner     1
me geen slechte dingen. Stand wordt goed schoon gehouden. Strandbewaking
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leek wel alert aanwezig te zijn. Wel groepjes jongeren die gewoon hun afval
laten liggen.
het is toch heerlijk op het strand en heb geen last van wat er in zee ligt     1
en nagenoeg niet is te zien
het is vanuit renesse wel een leuke wandeling naar de Brouwersdam vaar veel    1
gebeurt. Hoewel ik liever naar het westen loop omdat het strand daar een
steeds natuurlijker karakter heeft.
Het is voor mij een van de schoonste stranden van zeeland. Er voor ieder wat   1
wils. Zoekt men de rust op dan kan men genoeg plekken vinden waar het rustig
is. Op bepaalde tijden van de dag of het jaar is het strand volledig
verlaten en dat kan ook heel aan
Het ligt in de luwte. Rustig water. Ideaal voor kinderen.                      1
Het lijkt wel dat het strand niet meer zo breed is als vroeger. Dit vind ik    1
jammer...Daar waar wij altijd gaan zonnen.
het natuurschoon en de rust en het plezier voor de kinderen zijn positief      1
het parkeertarief doet het eindcijfer geen goed anders was het een dikke       1
tien geweest, strand gecombineerd met het bos!!! geweldig
Het prachtige strand en de omgevimg                                            1
Het strand bij camping Janssen is perfect. Echter het strand tussen camping    1
Janssen en kijkduin is slecht (modderig)
Het strand daar is gewoon een lekkere plek om vakantie te vieren               1
Het strand en de zee blijven fantastisch, Gods schepping is zo mooi! Ik kijk   1
graag naar het pure, zonder menselijke toevoegingen.
Het strand geeft een heerlijk ruimte gevoel en het is er vrijwel altijd        1
rustig.
Het strand is gewoon prachtig. Het is 1 van de mooiste stranden van europa.    1
Het strand is goed schoon en goed toegankelijk echter wel op een mileu         1
vriendelijke manier nl per fiets of te voet. Met de auto is het niet zo
gemakkelijk om dicht bij het strand te komen.
Het strand is heerlijk rustig en wordt iedere dag schoon gemaakt. Wij liggen   1
altijd bij de boswachterij en dat is goed schoon.
Het strand is mooi groot met een mooie kust. Het enige wat ik erg jammer       1
vind is dat er niet echt verzorgde strand paviljoens staan.
het strand is opgespoten dus de zee is veel dichter bij gekomen en als de      1
zee ver weg is kunnen de kinderen fijn spelen in het kleine plasje vlakbij
het strand. wij vinden het een heel fijn strand!!
Het strand is schoon en er is weinig gevaarlijke onderstroom. Wel is het van   1
beland dat de bereikbaarheid van Schouwen Duiveland wordt verbeterd, door
aanleg van autowegen en gratis parkeren voor toeristen
Het strand was breed, schoon, rustig en het weer was heerlijk.                 1
Het strand ziet er goed uit.                                                   1
het strand ziet er schoon uit                                                  1
Het strand, op het gedeelte waar wij altijd gaan, is schoon en lekker dicht    1
bij een paviljoen.
Het wandelen langs het strand is altijd weer boeiend. Daarbij zijn de horeca   1
accomodaties een onmisbaar element in dit vacantie en recreatie gebied.
Het was de eerste keer dat we er waren en het is 100% meegevallen. Vooral      1
het heel brede strand waarop je makkelijk kon wandelen vonden wij heel goed.
Ook is het er veel minder druk dan bij ons aan de Belgische kust.
Het was een fijn verblijf. prima te lopen langs het strand mede ook door het   1
mooie weer. Ook was het prettig na een wandeling even op een terrasje te
zitten en over het water ui te kijken. Het enige minpunt zijn de trappen.
Gelukkig zijn we nog goed ter b
Het was er goed toeven                                                         1
Het was gewoon een fijne vakantie                                              1
het was gewoon weer goed: schoon, ruim en relaxed                              1
Het was niet te druk, hing een goeie sfeer.                                    1
Het was regenachtig, bij mooi weer zou het cijfer 8 geweest zijn               1
Het was warm weer toen ik er in de eerste week van juli was. Toch was het      1
niet erg druk en de wc's waren gratis, schoon genoeg en ik hoefde niet te
wachten.
Het zag er allemaal goed uit en ik heb geen aanmerkingen                       1
het zal normaal een 1 zijn, maar nu waar zoveel zand tussen pavillon our       1
seaside en overgang duinhoeve door te storm weg gehaald is mag ik nu alleen
een 3 geven.
Het ziet er mooi en schoon uit                                                 1
Het zou een 10 zijn als er ook toezicht gehouden werd op het strand zodat de   1
"bezoekers" gedwongen worden hun rotzooi op te ruimen en niet zomaar achter
te laten
hetismooi gezellig lekkerwandelen rustig                                       1
Hoe meer Richting Renesse hoe mooier het wordt. Het strand in de buurs van     1
de Brouwersdam vinden wij ongezellig, rommelig en lelijk vanwege de dam en
de auto's.
hoewel u het uitsluitend over het strand heeft vind ik juist de duinen erg     1
mooi. verder ben ik gek op de noordzee en de ruimte.
Hte is een vrij rustige strand!                                                1
I.v.m. de mogelijkheid om te wandelen, zwemmen, surfen en zonnen op het        1
strand. Is simpel met de fiets of auto bereikbaar vanaf de camping.
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Voldoende parkeergelegenheid op de dam.
Ich bin immer wieder gerne auf Zeeland,da ich in Haamstede,Torenweg 38 ein     1
Apartement besitze.Meine Kinder und Enkelkinder genießen ebenfalls die
herrliche Küstenregion.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Strand von Renesse, die Erreichbarkeit ist      1
gut und die Qualität überzeugt.
Ich finde den Strand bei der Schaar wunderschön zum Entspannen und Sport       1
machen. Außerdem ist der STrand immer sehr gepflegt, wenig Abfall.
ich finde den strand einfach klasse, man kann herrlich sein "akku" wieder      1
"aufladen", man muss nichts bezahlen, der strand ist riesengroß, er ist
sauber
Ich finde Strand sehr schön                                                    1
ich genieße den strand und die sonne, den sand, das meer - im allgemeinem,     1
da sind mir ein paar bojen egal. wichtiger sind die menschen, das essen, die
lage :-)
Ich habe schon viele Strände auf der Welt gesehen,aber der Strand hier         1
gefällt mir immer noch am besten
Ich kann keine negativen Eindrücke mitteilen, ich finde nach wie vor diese     1
Region,  für meine Familie und mich die erholsamste.
Ich komme schon seit 10 Jahre zum Strand von Renesse. der Hauptgrund dafür     1
ist die Natürlichkeit des Strandes und der unverbaute Blick aufs Meer- Der
Strand ist trotz der vielen Touristen sauber. Wichtig für mich ist dass der
Strand natürlich bleibt. kein
Ich könnte eine 1 geben, aber.. folgende Dinge stören am Strand und der        1
Umgebung sehr: zu viele Hunde am Strand die zuviel Poep liegenlassen!! Die
Autos auf dem Damm fahren viel viel zu schnell, Deutsche und auch Holländer
fahren sogar Rennen auf dem Damm
Ideaal is het nooit, maar er moet altijd wat te wensen overblijven. B.V. het   1
weer.
Ik ben een absolute Zeeland fan                                                1
Ik ben erg gecharmeerd van Schouwen Duiveland, geef de voortkeur aan het       1
strand bij Burgh Haamstede (geen eettent) IK loop graag van BH naar Renesse
en weer terug pauzeer dan net over het duin bij naam vergeten (iets met
rust) vlak over dui.
ik blijf het mooi gebied vinden, waaarin je alles vindt om tot rust te komen   1
Ik breng elk jaar een bezoek aan vrienden die op de camping staan. Wij maken   1
dan vrijwel altijd een wandeling door het bos, duinen en over het strand.
Het is een mooi en bijzonder gebied
ik erger me er niet aa nen vind het wel grappig staan die boeien alleen wist   1
ik niet waar voor het was
Ik ga daar speciaal kijken naar de zeehonden en zeevogels                      1
ik geef een 7 omdat ik het wel een leuk gedeelte van het strand vind maar ik   1
ben daar vorig jaar alleen geweest om een stukje te wandelen, want die dag
was het net niet lekker genoeg om op het strand te liggen
Ik geniet altijd van zon,  zee en strand. Vooral al voor en na het             1
toeristenseizoen. (geboren en getogen hier) Nu kan er ook in het
winterseizoen op een terrasje gezeten worden.
ik geniet elke keer weer op het strand het wordt schoongehouden ook  al        1
gooid een aantal mensen alles van zich af
ik heb fijn gewandeld en het was niet al te druk op het strand                 1
Ik heb het altijd erg naar mijn zin daar. En het is een fijne plek om te       1
komen.
ik heb het er prima naar mijn zin gehad                                        1
Ik heb het prima naar mijn zin gehad.                                          1
ik hou van de zee en het strand zalig ga elke week                             1
Ik kom al jaren in de schaar van Renesse met veel genoegen. De laatste jaren   1
heb ik het jammer genoegwel veel drukker zien worden. (veel bungalowparken
erbij) Het enige probleem momenteel is de afkabbeling ven het strand mn bij
Our Seaside. Hier moet echt
Ik kom er al heel me leven en vind de stranden gewoon relaxed, je hoeft je     1
niet te schamen en ons kent ons.
Ik kom hier het gehele jaar door al vanaf de jaren'70. Heerlijk de zee, de     1
natuur. En ik zwem graag in de zee.
Ik kom hier regelmatig en graag loop dan een stuk over het strand en dan via   1
het bos weer terug.
Ik vermaak me prima op het strand en het wordt redelijk goed schoongehouden    1
ik vind dat de stranden er altijd top uitzien                                  1
Ik vind de schouwse kust fantastisch en blijf daar komen.                      1
IK vind de stranden daar zeer netjes en je hebt altijd wel een goed            1
plaatsje. Tevens is het er heerlijk wandelen.
ik vind de stranden heel mooi en rustig                                        1
ik vind dit een heel mooi strand en geniet er erg van.                         1
Ik vind dit een heerlijk strand, omdat ik word omringd door vreselijk veel     1
ruimte, het strand is nagenoeg schoon, er zijn voldoende paviljoenen waar
een consumptie kan worden genuttigd en je hebt nagenoeg geen last van
loslopende honden! Kortom een zeer u
Ik vind het altijd heerlijk om daar te wandelen en vindt het een mooi strand   1
ik vind het daar mooi ik kan daar vissen met de hond wandelen en zonebaden     1
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voor iedereen wat en kort bij parkeren
Ik vind het een geweldige locatie                                              1
Ik vind het een heel mooi strand, maar ik ga altijd via de kijkduin overgang   1
en daar is het strand veel te kort door de nieuwe strandtent!
ik vind het een heerlijk gebied. Strand, lekker fietsen, leuk stadje,          1
gezelligheid en leuk om met kinderen naar toe te gaan.
ik vind het een mooie kust, gezellig, mooi strand al erger ik me wel aan dat   1
vliegeren dicht bij strandpaviljoen, fietsen is er heerlijk.
Ik vind het een prachtig natuurgebied dat me rust geeft.                       1
ik vind het een rust gevende omgeving,met een mooie wandeling door de          1
bossen. en uit komend op het mooie brede strand
Ik vind het een verrassend gebied door de variatie in zichtpunten              1
ik vind het er heel fijn                                                       1
ik vind het erg druk, zie het liever zonder heel veel mensen/voorzieningen.    1
Ik vind het gebied prima om te recreeren. Maar als je het vergelijkt met de    1
stranden op de Wadden, dan kan ik geen hoger cijfer geven dan een 7.
ik vind het heerlijk om daar te zijn heerlijk zonnen Fietsen en eten en        1
drinken voor ons is het een heerlijke vacantie.
ik vind het heerlijk om over het strand te wandelen, te genieten van de zee    1
en de duinen, ga daarom ook nooit in het hoogseizoen, vind ik het veel te
druk met zonaanbidders.
Ik vind het heerlijk om te wandelen langs de kust.                             1
ik vind het heerlijk op het strand. ik moet er niet aan denken dat ik er       1
niet meer zou komen.
Ik vind het leuk, ik ben er altijd graag en de MZIs storen er eigentlijk       1
niet. en nu weet ik ook waarom ze er zijn.
Ik vind het mooie, schone en rustige stranden.                                 1
Ik vind het strand van de Schaar van Renesse een zalige, rustige plaats om     1
te vertoeven buiten het toeristisch seizoen. En dat is net wat wij
verwachten van een weekendje aan zee.
Ik vind het vooral een saai strand, een saaie zee en een vervelend uitzicht    1
op de dam. Mijn voorkeur gaat uit naar het strand van
Westerschouwen/Haamstede.
Ik vind Schouwen -D een heerlijk eiland/ mooi strand, goede faciliteiten ,     1
mooie natuur
Ik vond het erg netjes, en mooi.                                               1
Ik wandel graag over het strand, en bij mooi weer vind ik het heerlijk om er   1
te zonnen.
Ik was en ben zeer tevreden over m'n bezoeken aan jullie kust, het enige       1
spijtige zijn de parkeermeters aan de speciaal voorziene parkeerplaatsen
voor strandbezoekers en kost uiteindelijk een paar uurtjes zonnen veel geld
elke dag opnieuw en als je dan en
Ik was geneigd om een nog hoger cijfer te geven, maar bij ons laatste bezoek   1
(augustus 2010) was het strand, ter hoogte van de overgang bij de snackbar
Kijkduin, zo smal, dat je er niet kon zitten. Jammer!!
in de maand september voor ons een ideale periode om met de hond en            1
kleinkinderen van 2 en 5 naar zeeland te gaan
In de zomerperiode zijn er aardig wat hangjongeren/herrischoppers, wat graag   1
de aandacht trekt. Vervuiling en overlast. Sommige mensen komen er voor de
rust.
In maart ben ik op vakantie geweest in het gebied van strand van de Schaar     1
van Renesse ik vond het een mooie omgeving.
In z'n algemeenheid vinden we de schouwse kust prachtig; elk deel heeft z'n    1
eigen charme.
Is over het geheel gezien goed onderhouden                                     1
ja wij vinden het een mooie omgeving en gaan er graag naar toe het strand is   1
schoon en de terrassen zijn ook goed
Ja. Altijd leuk de zee te zien, naar de zee te luisteren, de ruimte op het     1
strand {vooral buiten het hoogseizoen), de vogels te bekijken, er lange
wandelingen te maken, en in de paviljoens een koffie te drinken en wat te
eten.
Jammer dat de periode om met de honden op het strand te komen zo kort is.      1
Voorstel om in de periode dat ze overdag niet mogen komen te verkorten.
Bezoek mogelijk maken van 's-avonds 19.00 uur tot 11.00 uur de volgende
morgen.
jammer dat het strand zo klein is geworden.                                    1
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vraag 6b: reden goed rapportcijfer                                            N
____________________________________________________________________________ ___

Jammer dat het volleybal net was weggehaald! Verder een prima en schoon        1
strand met genoeg ruimte!
jammer van het vele beton in de omgeving, heerlijk strand en strandpavaljoen   1
te vinden.
Je kunt er fijn lopen en een frisse neus halen.                                1
Jeugdsentiment. Alles in omgeving; zee + strand, bos en duinen.                1
keurig netjes verzorgd, geen aanmerkingen, buiten de paardepoep                1
Keurig onderhouden strand. Ziet er schoon en verzorgt uit.                     1
Kindvriendelijke, gemoedelijke vakantiebestemming                              1
kom er al jaren is erg leuk daar                                               1
kom er te weinig voor een onderbouwde mening                                   1
Kort maar krachtig: het is gewoon ons favoriete plekje!                        1
lekker breed, schoon strand. Genoeg ruimte voor iedereen                       1
lekker lopen met mijn hond, leuke strandtent                                   1
Lekker rustig toen wij er waren en genoten van weer, zon strand en             1
zonsondergang.
lekker schoon  je kunt lang wandelen onze camping dicht bij zee                1
lekkere omgeving en corazon is een erg leuke strandtent                        1
leuk strand, breed ,schoon                                                     1
leuk strand, goed bereikbaar                                                   1
leuk strand, leuke strandtent                                                  1
leuk,er is alles                                                               1
Leuke en mooie omgeving. Leuke dorpjes en heelrijk strand.                     1
Leuke omgeving. Kunnen er heerlijk wandelen                                    1
lieve mensen schoone stranden rustig                                           1
lopen wekelijks/dagelijks op het strand en er is zoveel moois te zien. de      1
pijpen van de botlek vind ik zeer storend. de mzi vallen nauwelijks nog op
en wanneer mensen voor het eerst deze zien, vragen ze zich alleen maar af
wat het is. Windmolens zijn vele
makkelijk berijkbaar groot nadeel geen tolet                                   1
Meestal loop en vermaak ik me op een ander deel van het strand op Schouwen,    1
n.l. vanaf het Watergat naar Haamstede toe, dus de enkele keer dat ik op het
deel van de Schaar ben is te weinig om er een goed oordeel over te hebben
met een leuk gezelschap heb ik daar een leuke activiteit gedaan                1
met goed strandweer prima om te vertoeven; schoon strand, wel een beetje       1
algen in het water; korte overgang; strandtent wel bezocht, hoeft niet per
se aanwezig te zijn
mijn punt is een 8 omdat het strand wel mooi is maar bij de scholderlaan is    1
de trap heel vervelend en bij zeerust is het heel steil geworden.
mijn voorkeur ligt bij het strand bij Nieuw-Haamstede dat is een rustiger en   1
breder strand prettiger met kinderen
Mijn waardering van twee jaar eerder zoo hoger zijn geweest omdat ik het       1
zand waarmee het strand is aangevuld niet meer zo mooi vind als dat wat er
toen lag
mindere zomervakantie minder zon                                               1
mooi breed strand                                                              1
mooi breed strand en vrij rustig                                               1
Mooi breed strand met afwisselend op het strand schelpen, kwallen, krabben     1
of zeepaardjes. Het opgespoten zand vind ik dit jaar iets minder. En wat ik
lastig vind zijn de auto's die op het strand rijden (bevoorrading) en af en
toe een tractor
Mooi breed strand met duinen.                                                  1
Mooi breed strand, alleen jammer van jongeren met harde muziek.                1
mooi breed strand, gezellig bij rennesse en goed toegankelijk.                 1
Mooi breed strand, goed bereikbaar met fiets                                   1
mooi en gezellig  en  niet te druk op het strand evenals de weg ernaartoe      1
zeer goede parking en gezellige dorpjes
mooi en leuk strand                                                            1
Mooi en niet te druk strand. Vooral onze buitenlandse gasten keken hun ogen    1
uit.
Mooi en proper strand, natuurlijke omgeving enkel een aanleg van houten        1
planken voor buggys en rolstoelgebruikers zou handig zijn
Mooi en ruim strand. Wordt ook goed bijgehouden in het hoogseizoen.            1
mooi en schoon strand                                                          1
mooi en uitgestrekt, schoon strand.                                            1
mooi gebied en strand, dat redelijk goed wordt schoongemaakt                   1
Mooi gebied, gezellig strand en paviljoens                                     1
mooi gebied, prettig om te recreeren                                           1
Mooi groot en breed strand.                                                    1
Mooi landschap, geen hoogbouw zoals in België....                              1
mooi recreatiegebied en behalve strandsporten houden wij van wandelen.         1
mooi schoon breed strand, met voor elk wat wils                                1
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mooi schoon strand                                                             1
mooi schoon strand. gezelige strandtenten. veel zonuren. mooie natuur.         1
Mooi schoon zandstrand                                                         1
Mooi strand--nette toilletten --schoon pavilioen--mooi weer                    1
mooi strand                                                                    5
Mooi strand                                                                    1
mooi strand en duinen, goede voorzieningen en een goede wandelomgeving         1
mooi strand en goed berikbaar.                                                 1
mooi strand en goede sfeer                                                     1
Mooi strand en goede voorzieningen. Goede bereikbaarheid.                      1
Mooi strand en leuk strandpaviljoen                                            1
mooi strand en mooie omgeving                                                  1
Mooi strand en voor ons dichtbij met verschillende horeca                      1
Mooi strand met goede faciliteiten, hier en daar wat rommel op het strand of   1
in de naastgelegen duinen, maar voor de rest heel mooi
Mooi strand om te wandelen en leuke terassen.                                  1
Mooi strand om te wandelen. Tijd was te kort om er echt een goed totaalbeeld   1
van te krijgen.
mooi strand, alleen wij zijn er te kort geweest, onze zoon gebracht i.v.m.     1
reddingsbrigade.
mooi strand, fijn om een wandeling te maken en bij het paviljoen wat te        1
drinken of eten.
mooi strand, fijne eetgelegen in de buurt. Het verbeter punt vind ik de        1
gelegenheid voor gehandicapten mensen om met een rolstoel naar en over het
strand te kunnen. Dit was nu niet mogelijk. Verder vind ik het een prima
strand, ik ben na mijn vakantie nog
mooi strand, goed te bereiken, leuke strandtenten, lekker gefietst via het     1
strand naar de atb route
Mooi strand, goede horeca, veilig.                                             1
Mooi strand, goede ligging                                                     1
mooi strand, goede voorzieningen                                               1
Mooi strand, goede voorzieningen, leuke omgeving, leuk fietsen en wandelen     1
mooi strand, honden toegelaten, goede horeca weinig of geen vervuiling         1
kortom prima strand
Mooi strand, jammer dat het overal betaald parkeren is.                        1
Mooi strand, je ziet af en toe zeehonden. Gezellig druk.                       1
mooi strand, lekker ruim en rustig, leuke plaatsjes om te bezoeken             1
mooi strand, leuke strandtenten                                                1
mooi strand, mag ondertussen wel weer een keer opgespoten worden om het        1
strand groter te maken.  Gezellig met de strandtenten. Jammer dat de service
minder is bij Our sea side. Ook erg duur.
mooi strand, mooie omgeving geen opmerkingen verder.                           1
mooi strand, niet echt druk                                                    1
mooi strand, rustig, geen lawaai, geen grote gebouwen                          1
Mooi strand, schoon, vaak zeehonden te zien en Perry's is een prima            1
bestemming.
Mooi strand, uitzicht.                                                         1
mooi strand. Niet in zee geweest, omdat ik er in oktober was en het weer       1
niet van dien aard was dat ik wilde zwemmen.
mooi stukje strand (alleen jammer dat de makreelvangst tegen viel) vooral de   1
toegankelijkheid van duinovergang duinzicht(dacht dat het zo heet) en
brouwersdam zijn goed. goede strandtenten
Mooi uitgestrekt gebied waar heerlijk gekitesurft e gewandeld kan  worden,     1
bereikbaarheid is goed, strandpaviljoens zijn ruim en voldooende aanwezig
waar de kwaliteit goed is.
mooi verzorgde stranden                                                        1
Mooi, breed strand. Wel veel loslopende honden.                                1
mooi, schoon, niet boulevard-achtig strand, natuurlijk                         1
mooi, weids, redelijk rustig strand met goede voorzieningen                    1
mooie combinatie met bosrijk achterland en leuke dorpjes in de buurt           1
Mooie gezellige omgeving, prachtig strand, visliefhebber.  temperatuur is      1
iets minder.
Mooie grote brede stranden                                                     1
mooie kuststreek, veel natuur, rustige stranden en beperkt 'toerisme'          1
Mooie landelijke omgeving zonder al te veel horizonvervuiling als              1
industtrieterreinen, grote dominante hotels of grote steden. Ook de
kleinschaligheid van de authentiek aandoende dorpjes aan de kust spreken ons
zeer aan.
Mooie natuur en stranden                                                       1
Mooie omgeving,mooi strand,bossen en duienen.veel wandel gelegenheden.en       1
gezellig en interesanten dorpjes en plaatsen.
Mooie ongeving fijn vertoeven                                                  1
Mooie stranden en strandpaviljoens Renesse is een leuk dorp.                   1
Mooie stranden, gezellige strandpaviljoens, mooie fietsroutes                  1
Mooie stranden, goed onderhouden en rust in voor-en najaar.                    1
Mooie uitzichten; nog ruimte en natuurlijke omgeving; geen hinder dominante    1
kitesurfers of scherende vliegers. Zeehonden. Geen overbevolking. Aflopen
seizoen was er wel een toename van vervuiling, jetski's
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net schoon strand                                                              1
Net strand.                                                                    1
netjes en fijn strand                                                          1
netjes strand, maar veel honden en overal hondepoep en niet aangelijnde        1
rondrennende honden die slecht luisteren en tegen je opspringen.
Nice location. much nature.                                                    1
Niet al te druk strand. Goed bereikbaar. Facilliteiten aanwezig, toiletten,    1
strandtent etc.
niets mis mee                                                                  1
niks mis met dit stuk strand, maar persoonlijk gaan wij liever naar            1
Westenschouwen.
Nog steeds één van de mooiste 'strandgebieden' van Europa.                     1
Om dat het goed toeven is in dit vakantiegebied                                1
omdat dit strand verder heel mooi is en als ik de andere kant op kijk dan      1
zie ik de MZI niet. Dan maakt het voor mij ook niet uit.
Omdat er goede stranden zijn.                                                  1
omdat het een mooi en schoon strand is en ik er graag kom                      1
Omdat het een omgeving is die me blijft verbazen met haar schoonheid. Ik       1
woon al 10 jaar niet meer op Schouwen-duiveland maar iedere keer als ik hier
weer terug kom, haal ik mijn hart op en mis ik S-D.
omdat het strand niet elke dag was schoongemaakt of geegaliseerd anders was    1
het cijfer hoger geweeast
Omdat het strand schoon is , niet te luidruchtig , niet te vol en het          1
strandpaviljoen een dikke voldoende krijgt voor haar service.
omdat het styrand er altijd schoon uit ziet                                    1
omdat het zeeeer druk was !                                                    1
Omdat ik dol ben op dit stukje Nederland                                       1
omdat ik het een mooi gebied vind                                              1
omdat ik het mooi rustig en ontspannen vind                                    1
omdat ik me er niet aan stoor                                                  1
Omdat we er ieder jaar genieten van het heerlijke strand                       1
omdat we voor de zee en de rust komen,en die hier vinden                       1
omdat wij vinden dat het strand opgehoogd mag worden. ieder jaar lijkt het     1
wel een stuk verder te zijn weggeslagen.
omgeving is fijn met of zonder mzi                                             1
Ook de mosselvisser moet een boterham kunnen verdienen                         1
Ookal is het niet toegestaan kitesurfen wij op bijna alle gebieden tussen      1
westenschouwe en ouddorp. Ook in dekom bij Renesse ,bij strandtent perry`s,
zijn wij soms aan het kitesurfen. Hier heb ik de gele boeien zien liggen en
ben er heen gevaren om te zie
Pachtige omgeving. Mooi strand en fantastisch uitzicht. Wel enkele minder      1
fraaie strandhoreca
parkeergeld                                                                    1
plezierig stran, overzichtelijk, goed bereikbaar, niet teveel herrie           1
Plezierig wandelen, mooi duingebied en prettige dorpen in de omgeving.         1
Prachtig breed strand.                                                         1
prachtig schoon en breed strand                                                1
prachtig strand                                                                1
Prachtig strand, goede strandtenten met lekker eten, schoon.                   1
Prachtig strand, heerlijk weer, fijn terras, aangenaam wandelgebied.           1
prachtig strand, leuke paviljoens, veel ruimte, goede voorzieningen            1
Prachtig strand, schoon, niet te druk,  mooie ruimte voor de kinderen om te    1
spelen, ook bij vloed. Mooi totaal plaatje!!
prachtig strand,maar soms te druk                                              1
Prachtige afwisselende omgeving. Rust en ruimte. Daarnaast de gezelligheid     1
van strandpaviljoens en terrasjes. Minpunt: Nergens echt goede koffie te
krijgen.
Prachtige duinen, schoon strand, groot strand.                                 1
prachtige kustlijn, mooie omgeving                                             1
prachtige natuur, fiets- een wandelpaden                                       1
prachtige omgeving.                                                            1
prachtige rustige natuurlijke stranden en omgeving                             1
prachtige stranden , leuke terrasjes met zicht op zee , vriendelijkheid        1
horeca personeel
Prettig bezoek aan het strand van renesse, prima gegeten en gezellig een       1
wekend uitwaaien. Chapeau!!
Prettig en schoon strand, goede horeca faciliteiten, redelijk rustig strand,   1
goede bewaking door de reddingsmij.  Leuk om nu te weten wat die
misterieuzedrijvers in zee nu eigenlijk zijn, MZI's dus.
Prettig strand om even naar toe te gaan om te zwemmen en te wandelen,          1
makkelijk te parkeren.
Prettig strand om te vertoeven en genoeg leuke paviljoens.                     1
prettig strand op mooie lokatie                                                1
prettig strand, lekker om te wandelen, kom er tot rust.                        1
Prettig strand; mooie natuur; bereikbaarheid goed- ook voor minder valide;     1
leuke/gezellige  strandtenten; ook zeehondjes gezien alles goed
prettige omgeving, dicht bij huis, schoonstrand, rust en ruimte ( buiten       1
seizoensdrukte )
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prima bereikbaar.                                                              1
Prima en netjes gebied                                                         1
prima gebied                                                                   1
Prima horeca, mooie locatie en goede voorzieningen                             1
prima locatie in de winter om er heerlijk uit te waaien,in de zomer veel te    1
druk
prima naar ons zin!                                                            1
prima plek om als toerist een drankje te doen, terras was alleen wat te vol    1
rond borreltijd terwijl er veel lege ruimte was bij de afhaal waar niemand
zit.
prima strand en niet te druk                                                   1
prima strand, gezellig en weinig lawaaierige horeca                            1
prima strand, goed bereikbaar, ik miste wel douche gelegenheid en een toilet   1
prima strand, maar wel veel vuilnis                                            1
prima strand, mogen wat meer toiletten zijn                                    1
prima strand, wel druk                                                         1
prima toeven hier                                                              1
Prima vakantie omgeving, voldoende mogelijkheden om lekker uit te waaien.      1
Gelukkig was het weer goed (en zonnig).
prima wandelen,alhoewel ik eerder bij strandopgang Jan van Renesseweg naar     1
links ga.dat gebied richting Haamstede vind ik gewoon mooier en fijner om te
lopen of te fietsen langs de duinen.De wind speelt ook zeker een rol!
Prima.                                                                         1
redelijk groot strand met weinig mensen. goede windvangst en dus iedeaal       1
voor kiten. Ook is het er niet zo druk.
Renesse blijft toch een hele mooie badplaats                                   1
renesse is gewoonweg top                                                       1
Ruim en mooi uitzicht                                                          1
ruim en schoon                                                                 1
ruim, schoon                                                                   1
Ruim, schoon, rustig, mooi                                                     1
ruistig ruimte graag meer palvioens.                                           1
Rust en kalmte, natuur, gezond                                                 1
rust en lekkere duinen en een breed strand                                     1
Rust en prima strand (naaktstrand)                                             1
Rust,  bereikbaarheid,  parkeermogelijkheden.  Loopafstand van de camping      1
waar ik was.
rust, veel leuke stadjes in de buurt                                           1
rust,(uitstraling) verzorging van het gebied is top                            1
rustgevend gebied                                                              1
rustig, schoon en afwisselend strand door de verschillende banken bij eb en    1
vloed
rustig, schoon en mooi strand                                                  1
rustig,toegankelijk                                                            1
Schitterend gebied zowel het strand , duingebied en de wijze waarop dit        1
gebied wordt onderhouden. Complimenten.
schone stranden ,schoon water ,voldoende horeca                                1
schone stranden. Horeca goed en niet overdadig                                 1
schone, brede stranden, makkelijk bereikbaar met kleine kinderen.              1
schoon een van de mooiste gebieden van nederland om te verblijven              1
Schoon en breed strand                                                         1
schoon en gezellig                                                             1
schoon en wit zand, schonen zee. Na een stukje lopen weinig publiek.           1
Prachtige duinen, leuke restaurantjes.
Schoon Ruim                                                                    1
schoon strand                                                                  1
Schoon strand, geen overlast                                                   1
Schoon strand, goed bereikbaar met de auto (door rugklachten kan ik niet       1
verlopen over het strand), goede voorzieningen zoals strandtent, cafetaria,
toiletten
Schoon strand, goed bereikbaar prima om te wandelen en te fietsen. En zonnen   1
als het weer het toelaat.
schoon strand, goed bereikbaar, fantastisch fietsgebied, altijd leuk met       1
kinderen
Schoon strand, goede horeca voorziening(en)                                    1
schoon strand, lekker rustig, daar komen wij voor. maar toch de mogelijkheid   1
om lekker iets te eten en drinken.
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vraag 6b: reden goed rapportcijfer                                            N
____________________________________________________________________________ ___

Schoon strand,in het voorjaar nog niet te druk, voor strandwandelingen.        1
omgeving mooi om rond te fietsen, mooie gezellige terrasjes en dorpjes.
schoon strand,toiletten,geen overtollige strand paviljoens,wat er staat is     1
prima. En dus nog ruim zicht,de controle op los lopende honden zou ik
aanmoedigen!!
Schoon, groot en overzichtelijk strand. Genoeg vuilnisbakken en lokatie        1
borden voor kleine kinderen aanwezig. Dichtbij parkeren is mogelijk
(brouwersdam).
schoon, mooi breed strand. Heerlijk                                            1
Schoon, mooie omgeving, goede fietspaden en vriendelijke mensen                1
schoon, niet te druk, voldoende strandtenten. Bij hoog water is het strand     1
soms wel erg smal.
Schoon, ruim, niet te druk, zalig !                                            1
Schoon, verzorgd veilig strandgebied.                                          1
schoon,kindvriendelijk,goed zwemwater                                          1
Schoon. rustig. fijne niet te duure strandtent.                                1
Schouwen Duiveland dit eiland ga ik graag op vakantie.Ruimte,rust en           1
genieten van de natuur. Zee,strand en bossen.Vriendelijke mensen.Renesse
gezellig druk voor een  terrasje pikken en natuurlijk vis eten.mosselen en
oesters.
sehr gepflegter Strand, wenig hinterlassene Abfälle, gute Zugänge zu den       1
Strandbereichen
sehr schöne, saubere Srände, die zum ausgiebigen Spaziergang einladen, ist     1
besonders bei Urlaub mit Hunden und Kindern sehr wichtig
strand en zee zijn sowieso atractiever bij jullie dan bij ons in belgië;       1
maar geen 10 want nobody's perfect en geen 9 omdat er toch enkele mooiere
plekjes zijn
strand geeft rust                                                              1
strand is altijd rustig, en veel ruimte voor wandelen.                         1
Strand is goed bereikbaar. Betonnen platen zijn ook ideaal. Aanwezigheid van   1
strandpaviljoens en verhuur strandbedden/windschermen. Hebben wel het idee
dat het strand smaller geworden is t.o.v. voorgaande jaren.
Strand is goed schoon en is niet overdadig druk in voor en na-seizoen          1
Strand is redelijk schoon, en er zijn nog voldoende rustige plaatsen te        1
vinden, en er zijn goede strandtenten, bv de Zwaluw
strand is schoon en mooi                                                       1
strand is schoon en prettig te lopen en te zitten op een terras                1
strand is schoon, evenals het water; parkeertarief voorbij Brouwersdam is      1
veel te hoog; uitzicht vanaf strand is door MZI's minder geworden; totaal:
ruim voldoende
strand is schoon,fijn wandelen daar,leuke dorpjes en voldoende horeca alles    1
dicht bij elkaar.
Stranden zijn schoon, relatief rustig.                                         1
Super strand, echt een vakantiegevoel                                          1
Ten eerste bevat het 'Zeeuwse strand' jeugdsentiment, waardoor het al op een   1
dikke voldoende zit. Ten tweede blijven de Zeeuwse strand/natuurgebieden een
van de mooiste van Nederland. Als je opzoek bent naar rust en ruimte is dit
een uitstekende plek om t
Tenopzichte van andere stranden is rensse strand het fijnst, schoon en goed    1
voor kinderen en honden
Tijdens mijn bezoek aan het strand op Schouwen-duivenland heb ik een heel      1
groot stuk strand bewandeld. Ik kan me niet specifiek de Schaar van Renesse
herinneren. Maar over het algemeen vind ik het een heel mooi strand door de
breedte, de waterpartijen op
totaalplaatje                                                                  1
Tussen strandpaviljoen Perry's en De Strandtent lag redelijk veel vuil op      1
het strand.
Uitstekend recreatiegebied en mooi en toegankelijk Strand                      1
Uns gefallen die natürlichen Sandstrände ohne viel Rummel sehr gut,            1
ebenfalls die Radwege am/zum Strand.
Van vroeger uit ben met regelmaat naar zeeland geweest ,met name Renesse       1
Waarom , vraag het me niet is gewoon een gevoelskwestie.
Vanwege het mooie strand en de zee, lekker uitwaaien en wat eten en drinken    1
op de terrasjes van de strandtenten
Veel ruimte, geen boulevard, schoon strand, over het algemeen rustig publiek   1
veel ruimte, veel afwisseling, redelijk schoon.                                1
veiligheid,schoon strand,prima toegankelijkheid                                1
Verzorgd strand, goede parkeergelegenheid, gezellig toeven                     1
vind het nog altijd fijn om op het strand te zijn. Fijn voor de toeristen      1
maar als die (gelukkig) weer weg zijn ook fijn voor de eilandbewoners
Voor de gehele entourage.Fietspaden. Strand (reinheid)                         1
voor een fiets en wandeltocht is het goed                                      1
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Voor mij is het een van de mooiste gebieden van Nederlend.                     1
was leuk voor kinderen, schoon en we hadden de mazzel dfat het heel mooi       1
weer was
was leuk, lekker weer                                                          1
Was prima strand. We zijn heel kort geweest.                                   1
Wat nog steeds jammer is dat er nog zoveel honden los lopen op het strand,     1
en er totaal geen toezicht is. Wij hebben dus meer problemen met loslopende
dieren dan de MZI's.
we hebben het erg goed naar onze zin gehad                                     1
We komen al 40 jaar in dit gedeelte van de kust en het is nog steeds boeiend   1
en goed.We zien wel de vloedlijn veranderen van heel breed strand naar zeer
smal. Zou dit de ooraak kunnen zijn van de MZI?
we vinden het heerlijk om naar het strand te gaan om te wandelen met de hond   1
of te vliegeren met onze zoon. En Zeeland trekt ons altijd om naar toe te
gaan.
we waren in het voorjaar en het was nog rustig, daar houden wij van.           1
we zagen zeehondjes, wandelen langs het strand was erg rustig en zonnig        1
We zijn bekend met de Schaar van Renesse, en komen daar graag met vrienden     1
en familie om Zeeland van haar mooie kant te laten zien.
we zijn er met de kerst geweest en hebben heerlijk gewandeld                   1
we zijn erg tevredenover het strabd van renesse,haamstede, in vergelijking     1
toet andere srstranden.
we zijn graag op het strand, vooral wandelen, voor de geur, geluid, de wind    1
in de haren, ongeacht het weer. eigen plekje in scharendijke, wat ons
verblijf compleet maakt. De zee blijft altijd trekken, daar doet iets verder
in het water nog geen afbreuk aa
Weil es einfqch ein unendlich lqnger Strqnd ist, mit unendlich vielen          1
Möglichkeiten. Toll!
weinig afval op het strand of in de duinen                                     1
wij gaan altijd buiten het seizoen naar zeeland, voor de rust op het strand    1
die dan ook te vinden is
Wij gaan elke zomer op vakantie in Haamstede en zijn afgelopen zomer van de    1
14 dagen vakantie 13 dagen op het strand geweest. Wij zitten altijd op het
kampweegje en wij hebben de MZI's niet gezien.
Wij genieten enorm van de prachtige natuur, komen tot rust. Kunnen deze        1
wandelingen niet missen.
wij hebben een caravan op het CJV kamp aan de Rampweg. Dus is dit strand het   1
dichtste bij. We lopen hier naar toe. Bovendien zijn er 2 terrassen. Het
strand is schoon en gemakkelijk te bereiken
wij hebben een vakantie huisje in renesse en genieten er altijd heerlijk       1
wij hebben het daar prima naar ons zin en komen er graag. Alleen niet fijn     1
dat de hond aangelijnd moet blijven.
wij hebben in 2009 een heerlijke vakantie gehad met onze kinderen in deze      1
omgeving
Wij komen al 23 jaar in Renesse en het ziet er weer wat netter uit.            1
Wij komen dagelijks, jaarrond, op het strand. Er zijn wel eens minder goede    1
dagen (foute toeristen, vliegeren waar niet is toegestaan, verkeerde wind
met smerige lucht uit het oosten (Botlek) maar meestal zijn we tevreden.
wij komen er al 35jaar en hebben het nog steeds naar ons zin en de MZI's       1
hebben daar geen invloed op.
wij komen hier niet zo vaak (georiënteerd op Burgh-Haamstede)                  1
wij komen in de periode van maart t/m juni bijna ieder weekend in renesse De   1
vrijheid, rust en natuur ervaren wij als zeer ontspannen, tevens is de
horeca van goede kwaliteit.
Wij komen op dit gedeelte van het Schouwse strand uitsluitend om even snel     1
een duik te nemen of met de hond te wandelen c.q. hard te lopen en niet om
er een hele dag te vertoeven (zonnebaden), daarvoor is dit gedeelte van het
Schouwse strand ons veel te d
Wij storen ons wel aan alle toeristen die de duinen betreden ondanks alle      1
verbodborden. Wij hebben nog nooit in de 35 jaar die wij op dit strand
komen, corrigerend gedrag van politie of boswachters gezien.  Staan de
borden er zomaar en kunnen wij ook de d
Wij verblijven heel graag met ons gezin aan dit strand, we hebben een vaste    1
verblijfplek op de camping dicht in de buurt.
wij verblijven ook veel op het strand bij Burgh Haamstede, waar we ook een     1
strandhuisje hebben. We komen er alleen tijdens een fietsroute
Wij vinden alle stranden van Schouwen Duiveland heerlijk, dus ook het strand   1
van de Schaar van Renesse.
Wij vinden Burg-haamstede + het strand een heerlijke plaats voor vakantie,     1
Wij komen nu al meer dan 4 jr in BH en het voordeel van het strand is ook
dat er honden worden toegelaten, en minder punt is dat voor minder valide
mensen het strand moeilijk/niet
Wij vinden dit strand schoon, breed en goed bereikbaar                         1
Wij vinden het een mooi strand waarop altijd veel te zien en te beleven        1
valt,terwijl je er toch rustig kunt zitten.
Wij vinden het heerlijk wijds en kunnen lekker uitwaaien en lopen naar         1
Haamstede heerlijk. Bij ons is geen strand vandaar dat wij een zwak voor
Zeeland hebben.
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Wij vinden het mooi hier. En vooral de ruimte en de natuur er omheen.          1
Wij vonden het een mooi strand, leuke strandpaviljoens, een mooie omgeving     1
en leuke dorpen
Wij wonen een klein uur rijden van dit gebied en hebben ook de keuze om        1
naar hoek van holland, scheveningen te gaan.maar komen het liefst naar
zeeland omdat het daar nog zo prachtig is.
Wij zijn altijd erg graag op het strand van de Schaar van Renesse.             1
wij zijn graag op het strand, ongeacht het weer. in het voorseizoen zijn wij   1
meestal ieder weekend in Renesse. het is een heerlijk strand met echte zee.
wij zijn zeer tevreden met het strand van renesse                              1
Wij zitten in het voor en naseizoen op camping Seel langs de zee.Schouwen      1
Duiveland wordt terecht de parel van Zeeland genoemd
Wir besuchen schon seid 25 Jahren diese Gegend,uns gefällt es einfach gut      1
dort
Wir fahren mit dem Rad oder wandern von Westernschowen sehr oft dorthin und    1
freuen uns über den schönen Strand und besuchen die vielen Strandcafes. Seit
25 Jahren wandern wir dort und es war immer nur schön.
Wunderbarer Strand, wunderschöne Natur. Dass oft Hundekot am Wegrand durch     1
die Dünen liegt stört mich schon.
Wunderschöner Strand. Sehr groß. Schlecht: keine Toiletten.                    1
wunderschöner, ruhiger, breiter und sauberer Strand mit guter Gastronomie      1
und hervorragendem Radwegen.
Zand en zee zijn de pluspunten, daarnaast geen minpunten                       1
zeer mooi stukje natuur                                                        1
zeer schoon, leuke strandtenten, aantrekkelijk zowel bij slecht als goed       1
weer.
Zijn erg veel jongeren die vrij luidrugtig zijn op het strand.                 1
Zon, zee, strand                                                               1
zon,zee en rust het gehele jaar door.                                          1
zuiver  omdat het strand zo hondvriendelijk is                                 1

vraag 6c: rol mzi in slecht rapportcijfer                                     N
____________________________________________________________________________ ___

beetje                                                                         1
De MZI s speeld voor ons geen enkele rol nu weten we tenminsten waar de        1
bakens voor dienen.
Ich finde das sehr interessant und ich habe schon am Strand von                1
Westenschouwen Schiffe gesehen die sehr nah am Ufer fuhren. Ich denke , die
haben Muscheln gesammelt
ja                                                                             3
Ja, 'ook dat nog' denk je dan.                                                 1
Ja, aan de ene kant is er een mooi natuurgebied (het strand) en daarnaast      1
een MZI fabriek...
ja, gezichtbepalend beter gezegd storend!                                      1
ja. maar het moet wel blijven  voor de vissers                                 1
Jazeker, ook het zicht op de noordzee wordt hiermee vervuild                   1
nee                                                                           35
nee, ik heb ze niet gezien en ik ben voor duurzame mosselvangst. Prima zo.     1
nee, niet gezien                                                               4
nee,wil me eerst eens gaan verdiepen in deze manier van mosselssector.         1
neen,vind dat dit hoort bij de zee                                             1
nein, Muschelaufzucht gehört für mich zum Erscheinungsbildes eines             1
Nordseestrandes
ze bederven het strand/zee beleven; ontnemen je de vreugde naar de horizon     1
te turen; lijkt geen natuurlijk geheel meer.

vraag 6c: rol mzi in goed rapportcijfer                                       N
____________________________________________________________________________ ___

Absoluut niet! Het achtergelaten vuil van de badgasten zou eerder een rol      1
spelen.
Absoluut niet, dit is een vernieuwend natuurverschijnsel, mede ten gunste      1
van de economie, en niet storend.
Absoluut niet, er is geen reden waarom wij ons aan de MZi's zouden storen of   1
ons verblijf aldaar zouden laten beinvloeden.
De MZI's zijn een prima bijdrage om op een milieu-sparende wijze de mossel-    1
kweek te handhaven. Dat de MZI's zichtbaar zijn vanaf het strand stoort mij
niet. Integendeel : het maakt zichtbaar dat we op een groene manier aan het
innoveren zijn. Uiteraard m
De zichtbaarheid kan m.i wel iets worden verbeterd door minder wit toe te      1
passen. De veiligheid voor schepen c.a. kan m.i ook op andere wijze in stand
blijven, zonder dat er hele reeksen witte balonnen in het water drijven
!!!!!!
Die MZI's haben keine Rolle gespielt. Bin aber etwas skeptisch/negativ den     1
MZI's gegenüber eingestellt. Sind die Netze nicht für Robben gefährlich?
Die MZIs sind sicherlich ökolgisch sinnvoll und die beiden Stationen vor       1
Renesse sind nicht wirklich störend. Wennich mir aber vorstelle dass dies
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weiter ausgebaut wird und der Strand vor Renesse zu einem Fanggebiet  wird,
würde mich dass irgenwann abhalt
een klein beetje. Ik geef geen tien omdat ze mij wel altijd opvallen wanneer   1
ik over het strand loop.
Enigzins, ik had ze destijds niet ontdekt maar ik ben hier dan ook slechts 1   1
x geweest in deze periode, daar ik meestal naar het strand in nieuw
Haamstede ga.
Er moeten er niet nog meer komen, maar zo kan het nog wel.                     1
Géén enkele rol. Zijn in de huidige opzet en omvang totaal geen factor.        1
geen enkele, ijkt me een goede ontwikkeling                                    1
Geen rol gespeeld. Heb in Portugal meerdere kunstmatige mosselbanken gezien.   1
Zijn hier al jaren. Stoort niemand zich aan.
Geen. Ik lust graag mosselen dus hoe kan ik hier problemen mee hebben.         1
Haben keine Rolle gespielt da die MIZ wiet draussen liegn und die              1
Aktivitäten inStrandnähe nicht stören. Einzig eventuell die gelben Bojen
unterbrechen den freien Bilck in die Weite (übers Wasser) das ist aber
akzeptierbar wenn es nicht mehr werden.
hebben geen rol gespeeld omdat ik hun aanwezigheid niet opgemerkt heb          1
Het is wel goed te zien hoe wij aan mosselen uiteindelijk komen                1
het is wel jammer van het uitzicht...                                          1
Hoewel het opvallende netten zijn in een toeristische omgeving vinden wij de   1
mosselvangst zo belangrijk voor Zeeland dat dit geen grote rol speelt bij
onze waardering voor het strand
Ik heb er geen last van gehad, en het is toch alleen maar fijn als het op      1
een natuurlijke manier gedaan kan worden
Ik heb er geen mening over, omdat we er te weinig van weten.                   1
Ik heb mij afgevraagd wat de witte dingen waren maar deze spelen niet mee in   1
mijn waardering
ik weet of ze er waren, maar ik denk niet dat dit mijn waardering nadelig      1
zou hebben beinvloed
In het begin wel gedacht dat het depots waren voor zandwinning van de          1
strandsuppletie. Later erachter gekomen dat het MZI's waren. Als liefhebber
van mosselen doet dit je alleen maar goed.
Integendeel, ben een grote liefhebber van mosselen en op deze manier blijft    1
de aanvoer behouden!
ja ik vind het een verrijking                                                  1
ja van 8 naar 9. trekken wel de aandacht                                       1
ja, anders had ik hoger gewardeerd                                             1
Ja, de MZI's storen op geen enkele wijze en dus hebben zij geen negatieve      1
invloed op het totaalcijfer.
ja, het uitzicht is minder geworden en daarom geen 8 maar een 7                1
Ja, het zou een punt hoger zijn geweest bij meer ongerept uitzicht. En ook     1
een punt meer bij wat meer esthetiek bij de bouw van een deel van de
strandhoreca. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan is Zuid Zuid West.
Ja, maar dat scheelt een halve punt. De MZI's vallen naar mijn mening iets     1
te veel op wat ik irritant vind.
Ja, met een echt natuurlijk panorama kom ik meer tot rust.                     1
ja, omdat het veel andere mensen wel zal storen                                1
Jazeker, ik vind het belangrijk dat de mosselsector blijft bestaan, en als     1
de mzi's daar een bijdrage in kunnen leveren vind ik dat dus een uitstekende
zaak.
Lijkt een zandbank in de verte. Is mooi om naar te kijken.                     1
Mich stören die nicht, irgendwo müssen die Muscheln herkommen, die die         1
Menschen alle essen wollen.
nee                                                                          405
nee ;geen hinder van MZI's ondervonden                                         1
nee al vind ik het belachelijk dat er MZI 's nodig zijn, hier slaat de         1
natuurbeweging helemaal op hol, mosselvisserij hoort bij Zeeland, het moet
eindeloos heerllijk zijn na te denken over wat een ander moet doen zonder
dat het jezelf raakt.
nee dit heeft geen rol gespeelt ,omdat je er geen last van hebt en de mossel   1
cultuur in stand moet blijven ( wat het merendeel van de zeeuwen vind )
nee en het is ook nodig om het in evenwicht te houden                          1
Nee helemaal niet, ik denk zelfs dat een informatiebord over deze MZI's        1
verhelderend zal werken
nee helemaal niet. visserij hoort bij het strand. Ik kom zelf uit              1
scheveningen dus stoor me er helemaal niet aan.
Nee hoor, 'k vind het juist interessant en zeker als je uitleg krijgt op een   1
markt  op de vissersdagen!!!juist geweldig!!!
nee hoor, ik vind het goed dat het gebeurd maar het maakt me niet uit          1
Nee ik ken de mzi's niet, maar houd wel van mosselen.                          1
nee niet echt ik vind het leuk om gewoon op het strand te zijn dus ze zijn     1
geen storing voor mij
Nee nog niet, Wanneer ik er meer van weet en ze zie dan kan ik er mijn         1
mening over geven.
Nee omdat het me niet stoort en ik het een goed initiatief vind                1
nee totaal niet omdat ik me er niet aan stoor en er is zee genoeg om naar te   1
kijken of om over te kitesurfen.
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nee totaal niet. Ik heb ze gezien maar het was me helemaal niet opgevallen     1
wat het was. Ik heb er echt geen last van
nee want ik ben zelf een mossel liefhebben en op dee manier blijft kwaliteit   1
en brance behouden. kortom een win , win situatie
Nee wij storen ons er niet aan en zijn van mening dat het belangrijk is voor   1
de mosselvisserij.
nee ze zijn er gewoon,moet toch ergens                                         1
nee,  Het silhouet van boortorens, hijskranen, torenflats etc. storen wel in   1
een natuurlijke omgeving
nee, deze zijn er gewoon, geen meer of minder waarde                           1
Nee, dit is een goede en noodzakelijke ontwikkeling voor de mosselsector en    1
als eilandbewoner heb ik daar (nog) geen moeite mee.  Dit (nog) als
voorbehoud omdat onbekend is hoe de ontwikkeling en schaalgrootte gaat
verlopen.
Nee, geen invloed mits deze MZI's geen invloed hebben op de mui vorming en     1
hierdoor weer tot afkabbelen van het strand te maken heeft.
Nee, heb erg geen probleem mee, onderzoek tbv het milieu is nodig.             1
Nee, heeft geen rol gespeeld. Ik vroeg me wel af waar het voor was, en of      1
het tijdelijk zou zijn.  Het geeft het gebied wel een iets minder open
karakter.
nee, heeftv geen invloed op ns strandbezoek                                    1
nee, hoort bij de zee                                                          1
Née, hoot bij zee land den ik. Net als boerderijen bij het platteland.         1
Nee, ik denk dat ik ze wel gezien heb, maar me er niet aan gestoord heb. Ga    1
er vlgende keer eens op letten :)
nee, ik heb daar geen problemen mee                                            1
Nee, ik heb nog nooit van de MZI's gehoord en daarmee heeft het mijn beeld     1
van het strand niet veranderd.
Nee, ik stoor me daar niet aan. Zeker niet als dit een milieuvriendelijkere    1
methode  is.
nee, ik stoor me er niet aan. Ik vind het vrij onschuldig, ik vind een         1
boorplatform duizenden malen erger.
nee, ik stoor me er niet aan. Mijn mossel smaakt toch lekkerder als ik weet    1
dat die diervriendelijk/milieuvriendelijk is geproduceerd? Het aantal MZI's
mag van mij worden uitgebreid, en dat heeft geen enkele invloed op mijn
plezier op het strand.
Nee, ik stoor mij geheel niet aan deze installatie. Dit zal dus ook geen       1
invloed hebben op mijn opinievorming.
Nee, ik vind het een aanvulling voor de ontwikkelingen die Zeeland doet op     1
dit gebied.
Nee, ik vind het een goed initiatief en niemand heeft er last van.             1
Nee, ik vind het wel erg goed dat er aan het millieu wordt gedacht.            1
nee, ik vind het wel goed dat ze er zijn en ik ga me er zeker niet aan         1
storen.
Nee, in het geheel niet. Ik vind het alleen maar een positieve ontwikkeling    1
dat er via de MZI's aan duurzame mosselteelt wordt gedaan. Het doet dus
zeker géén afbreuk aan mijn 'strandbeleving', maar ik geef er ook niet meer
punten voor.
Nee, innovaties in de visserij zijn nodig en minder horizon vervuilend dan     1
bijvoorbeeld windmolens die prominent in het zicht staan. Maar innovatie en
vernieuwing (dus ook windmolens) horen bij onze toekomst dus daarom
accepteer ik dat ten volle
nee, is (nieuw) onderdeel van Zeeuwse cultuur                                  1
Nee, je ziet ze amper liggen het zouden ook boeien kunnen zijn voor een zand   1
bank. Als je het niet weet, weet je niet beter.
Nee, maar als ik het duin op ga bij de Jan van Renesseweg heb ik wel           1
toeristen naar de MZI zien wijzen en horen beweren dat daar de zeehonden
lagen. (bij hoog water).
nee, mij stoort het niet. ik hou van dieren (niet zozeer mosselen haha)        1
maargoed ik vind het fijn om te horen dat het nu wat diervriendelijker is.
nee, mosselen horen bij Zeeland!                                               1
nee, niet gezien                                                              50
Nee, niet gezien of niet van op de hoogte dat die er lagen                     1
Nee, niet opgevallen, ook niet bewust naar gekeken. Dus hebben geen invloed.   1
Was te koud om te zwemmen in die periode dus alleen over strand gewandeld
nee, niet storend                                                             28
Nee, omdat ik van belang vindt dat er duurzaam gevist wordt.                   1
Nee, omdat ik ze niet echt vind opvallen. Ze verstoren niet mijn wandeling.    1
Maar....als ze schadelijk zijn voor de natuur, dan maar geen mosselen.
Nee, tenzij deze van invloed zijn t.a.v. de breedte van het strand             1
nee, totaal niet, ook de mosselvangst hoort in zeeland                         1
Nee, totaal niet. Goed dat er een alternatief is gevonden!                     1
Nee, totaal niet. Ik vroeg mij weleens af wat die dingen waren maar het        1
speelt geen rol in mijn cijferwaardering.
Nee, uiteraard niet. Ik ondervind geen enkele hinder van de MZI´s              1
Nee, vallen niet op, geen last van. Goed initiatief                            1
Nee, want ik was me er toen niet van bewust dat ze er waren en ik zal er in    1
de toekomst ook geen last van hebben.
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Nee, want vinden het niet storend. Er zijn wel andere storende zaken , om je   1
druk over te maken. zoals honden en paarden poep
nee, was wel altijd nieuwsgierig wat dit voor dingen waren en vindt het nu     1
leuk om dat te weten
Nee, wij vroegen ons enkel af waartoe ze dienden.                              1
nee, wij vroegen ons wel af waarom daar zoveel van die gele boeien bij         1
elkaar lagen en zie dus nu op de foto dat het voor MZI's. zolang de kinderen
er geen gevaar mee op kunnen lopen vinden wij het natuurlijk prima.
Nee, wij waren tot nu niet op de hoogte van de aanwezigheid van MZI's. Zelfs   1
niet eerder van gehoord. Bij ons eerstvolgende bezoek zullen we er zeker
eens op letten maar we denken dat we ons niet al te veel zullen storen aan
de MZI's.
Nee, zag wel de gele dobbers, maar wist niet wat het was. Me er ook niet in    1
verdiept.
Nee, ze storen me niet, horen voor mij in het landschap van Zeeland            1
nee, ze storen mij niet. Ik heb ze gezien en nu ik de foto zie en de uitleg    1
weet ik dat het mzi's zijn.
nee, zijn geen ernstige hinder voor strandbezoek                               1
nee, zijn volgens de foto vanaf het strand nauwlijks te zien.                  1
nee,ik ben vegetarier en zou het liefst zien dat er geen vis gegeten wordt     1
maar als het dan toch moet dan het liefst zo milieuvriendelijk
nee. Dat is een deel zee waar je niet eens mag / kan komen. Ik stoor mij       1
hier dus niet aan.
Nee. Duurzame mosselvangst juich ik toe maar heeft niets te maken met mijn     1
keuze voor dit gebied.
Nee. Het maakt geen verschil voor mij als er in de verte een groep boeien in   1
het water liggen. Trouwens mosselen zuiveren het water juist positief dus.
Nee. Ik eet graag mosselen, en zou het jammer vinden als door allerlei         1
beperkingen de "mossel" markt zou verdwijnen.
Nee. ik vind dat de totale omgeving je volledig overlaad met natuurlijk rust   1
en of spanning dat een paar gele stippen in zee je aandacht volledig voorbij
gaat.
Nee. Maar het is belangrijk dat MZI's in dit gebied worden uitgebreidt en      1
niet in de Oosterschelde, gezien ze in de Oosterschelde meer hinder zullen
veroorzaken voor de plezier- en beroepsvaart.
Nee. Totaal geen erg in en geen enkel probleem mee.                            1
nee. zolang ze niet te dicht aan de waterlijn komen is het ok.                 1
Nee; duurzame visserij draagt m.i. bij aan een gezond recreatieklimaat; ik     1
sta zeer positief t.o.v. de MZI's.
nee; geen idee wat de consequenties zijn                                       1
neen! als mensen zich hieraan storen is de oplossing niet die dingen           1
weghalen maar die mensen psychologische hulp bieden
neen, de streek is prachtig.  de MZI's veranderen voor mij de ganse 'sfeer'    1
niet.
Neen, hebben geen indruk op me gemaakt of ben te ver er vandaan gebleven.      1
neen, maar wel pos dat duurzaam mosselen kweken zo goed geregeld is            1
neen, ofmisschien wel een beetje omdat ik twijfel aan de invloed op het        1
vogelbestand.
Neen, zeker niet, stoort me totaal niet, windmolens daarentegen storen me      1
wel....
Nein, sie haben keine Rolle gespielt. Ich habe sie gesehen und ein Freund      1
vermutete, dass es sich um die MZI´s handelt. Sie haben uns nicht
beeinträchtigt ich find es sehr gut, dass eine nachhaltige Muschelzucht
betrieben wird.
nein, wie gesagt, egal, sonst würde mich auch der "funkturm" stören, oder      1
die holzpfähle am strand von burgh hamstede
niet in negatieve zin. eerder omgekeerd omdat ik ze wel eens wil zien.         1
Nou nee, die zitten op zon grotew afstand dat je daar helemaal gaan last van   1
heb.
Sie haben bislang keine Rolle gespielt, da ich sie bislang nicht kannte und    1
sie von Westenschouwen aus wahrscheinlich nicht zu sehen sind.
Totaal niet en bedankt voor de uitleg dat dit MZI waren en succes verder       1
Totaal niet,al ruim 10jaar komen wij op Schouwen,opeen camping in het          1
voorseizoen. kijken nu al weer uit naar volgend jaar,daar spelen de MZI geen
rol in.
überhaupt nicht, so etwes gehört heute dazu. Da wäre eine windkraftanlage      1
viel störender.
Wel enigzins. Een zee zonder drijvers is toch altijd mooier dan met            1
drijvers.
Wir haben die Bojen immer gesehen wußten bis jetzt nicht wofür sie sind. Wir   1
finden das mit den MZI's sehr interessant und würden auch gerne mehr darüber
wissen - auch wenn wir noch nie Muscheln gegessen haben.
Ze hebben geen rol gespeeld. Ik ken ze al jaren, maar wist niet zeker waar     1
ze voor gebruikt werden.
Zeker niet, liever behoud van de mossel, als een industrie gebied voor de      1
mooie Zeeuwse kust.
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vraag 7a  - leeftijd respondent

2 2,5 19 2,2 13 2,8

26 32,9 164 19,2 68 14,5

50 63,3 590 69,2 332 70,9

1 1,3 79 9,3 55 11,8

79 100,0 852 100,0 468 100,0

jonger dan 20 jaar

20-40 jaar

40-65 jaar

65 jaar of ouder

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

man

vraag 7a  - leeftijd respondent

8 1,7 21 2,3

122 26,5 190 20,4

306 66,5 640 68,7

24 5,2 80 8,6

460 100,0 931 100,0

jonger dan 20 jaar

20-40 jaar

40-65 jaar

65 jaar of ouder

-Totaal-

abs. %

vrouw

abs. %

Totaal

vraag 7b  - gemiddelde leeftijd respondent

43,5 48,1 49,8 45,6 47,7

watersporter
niet-water

sporter man vrouw Totaal

vraag 8  - geslacht respondent

44 55,7 435 50,1 13 61,9 68 35,8

35 44,3 434 49,9 8 38,1 122 64,2

79 100,0 869 100,0 21 100,0 190 100,0

man

vrouw

-Totaal-

abs. %

watersporter

abs. %

niet-watersporter

abs. %

jonger dan 20 jaar

abs. %

20-40 jaar

vraag 8  - geslacht respondent

332 52,0 55 69,6 479 50,5

306 48,0 24 30,4 469 49,5

638 100,0 79 100,0 948 100,0

man

vrouw

-Totaal-

abs. %

40-65 jaar

abs. %

65 jaar of ouder

abs. %

Totaal
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