Krachtige Kust
Kwalitatieve analyse van drie open vragen
over de inrichting van de kust van provincie
Zuid-Holland

De rust, de ruimte en de vrije natuur die de kust biedt wil men vooral behouden. Ook de
openbare toegankelijkheid van de kust wordt erg gewaardeerd.

“De rust en de leegte in een overvolle randstad. Ook in de duinen.”
“Vrije en rustige stranden, onbebouwd. Op enkele tijdelijke
strandtenten na.”
“De ruimte, de leegte, geen bebouwing, ruimte voor natuur.”
“De rust en ruimte. Dat het een natuurgebied is. Dat het voor
iedereen is.”
“De rust die van de zee uit gaat. Het enige gebied waar je door de
leegte en vergezicht je hoofd leeg kan maken.”
“Het weidse uitzicht en natuurlijke uitstraling.”
“Het aanzicht van de kust. Duinen en stranden en het gebied achter
de duinen moet niet worden volgebouwd met (recreatie)huizen. De
leegte en ruimte van strand en zee is bijzonder.”
“Openheid, natuur, het gevoel van ongereptheid. En de afwisseling
tussen de luwe en drukke delen (met commercie en verblijf).”
“De ongerepte natuur. Er zijn nog maar weinig plekken langs het
strand waar het echt rustig is. Dat moet vooral zo blijven.”
“Een kust waarbij alleen voor de boulevards van intensieve recreatie
sprake is. Dus geen strandhuisjes buiten de badplaatsen”

Open vraag: wat wilt u behouden ten aanzien van de kust?
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De meeste mensen zijn van mening dat er weinig of niets toegevoegd hoeft te worden aan de
kust. Men noemt daarentegen vaak dat de natuur de ruimte moet krijgen. Wel wordt regelmatig
naar voren gebracht dat de kwaliteit van de paden en wegen verbeterd kan worden.

“Zo min mogelijk. De kust wordt gevormd door de natuur.”
“Niets. Laat het zoals het is. Zorg dat het veilig is en houdt het schoon
en netjes, maar verder niets toevoegen.”
“De OV en fietsverbindingen kunnen hier en daar beter.”
“Herstel, bescherming en verdere ontwikkeling van de natuurlijke
kwaliteiten van de kust. Ruimte, rust en stilte.”
“Meer verharde platen/wandelpaden, zodat ook minder-/invaliden en
mensen met wandelwagens naar het strand kunnen.”
“In principe niets. Eventueel wel sportmogelijkheden op het strand en
in de duinen. Strandhuisjes kan wel, maar beperkt en tijdelijk. Zeker
geen permanente bewoning.”
“Een effectieve manier om mensen hun afval weer mee van het strand
nemen.”
“Aparte routes voor wielrenners in de duinen. Nu is er teveel ergernis
en zijn er gevaarlijke situaties met gewone fietsers (15km per uur) en
wielrenners (50 km per uur) op een fietspad.”
“Meer natuur, goed gereguleerde recreatie en mooie duurzame
strandtenten.”

Open vraag: wat wilt u toevoegen aan de kust?
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Een grote meerderheid wil minder bebouwing aan de kust. Vooral strandhuisjes en
hoogbouw doen volgens velen afbreuk aan het open en weidse karakter van de kust. Over de
aanwezigheid van strandtenten is men iets positiever.
“Vakantiehuisjes en zeker geen permanente woningen.”
“Hotels, torenflats en andere hoogbouw. En strandhuisjes. Die
zouden verboden moeten worden. Hier en daar een strandtent is
natuurlijk prima en fijn.”
“Minder bebouwing in de duinen. Vervanging van lelijke panden
voor panden die passen op de rand van de natuur. Minder
verspreiding van recreatie over de gehele kuststrook. Minder
honden en poep in de duinen.”
“Minder bebouwing en commercialisering.”
“Geen strandhuisjes meer toestaan, beperken aantal
strandtenten”
“Minder belastende grote evenementen en lelijke bebouwing
zoals in Scheveningen”
“Minder vuil en geen massatoerisme.”
“Minder afval op de stranden. Wellicht toch meer
vuilnisbakken.”
“Bebouwing in de duinen en windmolens die (te) dicht bij de kust
staan (horizonvervuiling).”

Open vraag: waarvan zou u minder willen zien ten aanzien van de kust?
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Onderzoeksverantwoording

Online vragenlijst
De provincie Zuid-Holland heeft via berichten op social media en een korte advertentie op Facebook inwoners uitgenodigd om
een korte online vragenlijst op www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust in te vullen over de kust van Zuid-Holland. De link was
actief tussen 23 april en 31 mei 2018. Er zijn 945 reacties ontvangen.
Deze vragenlijst bevatte de volgende drie (open) vragen:
• Wat wilt u behouden ten aanzien van de kust?
• Wat wilt u toevoegen aan de kust?
• Waarvan zou u minder willen zien ten aanzien van de kust?
Aanpassingen in de wordclouds
Bij slide 2 is het woord ‘kust’ niet in de wordcloud getoond. Uit een analyse van de antwoorden bleek dat het woord bijna altijd
fungeerde als onderdeel van een zin. Het woord ‘bebouwing’, dat redelijk vaak genoemd wordt, wordt vrijwel altijd in negatieve
zin genoemd (‘minder bebouwing’, ‘geen bebouwing’, en dergelijke).
Bij slide 3 zijn de woorden ‘strand’ en ‘kust’ niet in de wordcloud getoond. Uit een analyse van de antwoorden bleek dat zeer
weinig respondenten expliciet meer strand en/of kust willen. Deze woorden fungeerden bijna altijd als onderdeel van een zin.
Bij slide 4 zijn de woorden ‘strand’, ‘kust’ en ‘duinen’ niet in de wordcloud getoond. Uit een analyse van de antwoorden bleek dat
zeer weinig respondenten expliciet minder strand, kust en/of duinen willen. Deze woorden fungeerden bijna altijd als onderdeel
van een zin.
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