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VOORWOORD
Steeds vaker wordt het deeltijdwonen geopperd als kansrijk concept voor gebieden die te maken
hebben met krimp. Deze berichtgeving is terug te vinden in onderzoeksrapportages, artikels en
publicaties in kranten. Mij werd het deeltijdwonen geïntroduceerd door de kennismaking met het
project ‘LeefTij2039’. Dit project is onderdeel van De Kering 2039. De Kering 2039 omvat tien
projecten opgesteld door het Sociaal Economisch Advies Platform Schouwen-Duiveland (SEAP) met
als hoger doel het verhogen van de attractiviteit van Schouwen-Duiveland.
Het belang van deeltijdwonen wordt door velen al onderschreven, maar onderzoek naar de wensen
van deze doelgroep zijn nog niet gemaakt. Sinds de aanvang van de mastertrack Real Estate
Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven verblijf ik deeltijd op
Schouwen-Duiveland, waar ik geboren en getogen ben. Als afsluiting van de opleiding wordt een
afstudeeronderzoek uitgevoerd. Mijn tijdens de studie opgedane kennis toepassen in het gebied
waar ik graag verblijf vond ik daarbij de ideale afstudeermogelijkheid.
Tijdens mijn afstudeerproject ben ik door veel mensen begeleid en geïnspireerd om tot het voor u
liggende resultaat te komen. Speciale dank gaat daarbij uit naar Jos Smeets en Dave Havermans die
mij hebben begeleid vanuit de opleiding. Hun sturing en inspiratie binnen een professionele en
wetenschappelijke context hebben mij erg geholpen.
Extern ben ik begeleid door de projectgroep ‘LeefTij2039’. Hiervoor wil het SEAP bedanken voor de
ondersteuning en het faciliteren van mijn onderzoek. De deelnemende partners Martin Loeve (SEAP),
Danny de Vries (De Vries Communicatiecentrum), Ricardo de Winter (Gemeente SchouwenDuiveland), Ellen Goossens (Gemeente Schouwen-Duiveland), Cees van Rabenswaaij (Provincie
Zeeland) en Ed Troost (Voorzitter Recron Schouwen-Duiveland) wil ik hierbij graag bedanken voor
hun enthousiasme en inzichten vanuit hun specialisme. Mijn externe begeleiders Martin Loeve en
Ricardo de Winter wil ik daarbij extra bedanken voor hun fijne samenwerking gedurende het gehele
afstudeerproject. Ook wil ik Danny de Vries van de Vries Communicatiecentrum extra bedanken voor
het beschikbaar stellen van een werkplek gedurende mijn afstuderen.
Daarnaast wil ik graag het thuisfront bedanken voor hun geduld en medewerking. Ook gaat een
dankwoord uit naar de respondenten die bereid waren mee te werken aan de diepte-interviews,
zonder hun medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Tenslotte wil ik u als lezer alvast bedanken voor het lezen van deze eindrapportage van mijn
afstudeerproject. Ik heb gedurende het afstudeerproject mijzelf kunnen verrijken met kennis op het
gebied van voornamelijk seizoensfluctuatie, krimp en deeltijdwonen maar ook bestuurlijke en
organisatorische processen gerelateerd hieraan. Ik hoop dat ik de opgedane kennis met deze
afstudeerscriptie door kan geven aan u als lezer.

Nescio Midavaine
Westenschouwen, November 2011
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SAMENVATTING
Aanleiding / doel- en probleemstelling
Krimp en seizoensfluctuatie hebben een negatieve impact op een gebied. Steeds vaker verschijnt de
term deeltijdwonen, als mogelijk antwoord op krimp en seizoensfluctuatie. Onduidelijk is wat deze
deeltijdbewoner wenst als woon- / leefomgeving. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van
mogelijkheden voor deeltijdbewoning in een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt met
seizoensfluctuatie, ten einde de woon- en leefsituatie te verbeteren. Hiervoor is de volgende
probleemstelling opgesteld:
Welke mogelijkheden zijn er voor deeltijdwonen in een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt
met seizoensfluctuatie?
Binnen dit onderzoek is als case Schouwen-Duiveland gebruikt. Het onderzoek is opgedeeld in een
definitie-, analyse- en oplossingsfase.
Definitiefase
In de definitiefase zijn seizoensfluctuatie, krimp, trends en het DNA van Schouwen-Duiveland
onderzocht. Seizoensfluctuatie, een jaarlijks (sterke) onder en overbezetting van toerisme, heeft
vooral negatieve gevolgen zoals inefficiënt gebruik van faciliteiten, variabele werkgelegenheid en
kwaliteitsstandaard. Een markt die te maken heeft met seizoensfluctuatie kan zich het beste
profileren als deze nabij grote steden ligt. Dit geldt voor Schouwen-Duiveland door de nabijheid van
de steden Rotterdam, Roosendaal en Antwerpen. Diversificatie en modificatie van de verblijfsmarkt
kunnen bijdragen aan het afvlakken van seizoensfluctuatie. Doelgroepen die kunnen profiteren van
de kwaliteiten van het gebied kunnen aangetrokken worden. Schouwen-Duiveland kan dit benutten
door het aantrekken van alternatieve doelgroepen die kunnen profiteren van de kwaliteiten, zoals
het hoogwaardig landschap, natuur en wateraanbod. Naast seizoensfluctuatie heeft de verblijfsmarkt
ook met krimp te maken. Krimp, een afname van het aantal huishoudens en verandering van de
samenstelling van de bevolking in een bepaald gebied, heeft negatieve sociale en financiële
gevolgen. Dit wordt veroorzaakt doordat krimp vaak gepaard gaat met het wegtrekken van hoger
opgeleiden en financieel draagkrachtigen. Vergrijzing en ontgroening zijn daarom vaak gerelateerd
aan krimp. Op Schouwen-Duiveland is veel vergrijzing en ontgroening. Om de dynamiek te behouden
in een krimpende (woning)markt moet op krimp geanticipeerd worden. De grootste bedreiging voor
Schouwen-Duiveland is het ontstaan van een groot kwantitatief woningoverschot. Tweedewoning
bezit wordt steeds meer erkend als kans voor het behouden van de dynamiek in een krimpende
woningmarkt. Plannenmakers voor tweedewoningbezit eisen landschappelijke kwaliteiten en een
goed fysieke en digitale bereikbaarheid. Schouwen-Duiveland voldoet aan deze eisen. Een vorm van
tweedewoningbezit is deeltijdwonen. Deeltijdwonen kan ertoe leiden dat er een betere balans in
demografische opbouw ontstaat zodat het voorzieningenniveau op peil gehouden kan worden.
Trends zorgen voor verandering in wensen. Zo leiden verschillende sociaal-culturele ontwikkelingen
als individualisering, informalisering, intensivering, internationalisering en informatisering tot een
toenemende vraag naar kwaliteit, diversiteit en authenticiteit. Deeltijdwonen sluit aan bij deze
sociaal culturele ontwikkelingen.
Uit de definitiefase komt naar voren dat er voor de case Schouwen-Duiveland twee manieren zijn
om te anticiperen op krimp, seizoensfluctuatie en trends. Enerzijds zorgt de substantiële vergrijzing
en ontgroening voor de mogelijkheid tot het initiëren van kansrijke direct daaraan gerelateerde
ontwikkelings- en transformatieopgaven, zoals thematische verblijven voor ouderen. Anderzijds
dient er geanticipeerd te worden op de vergrijzing en ontgroening door het aantrekken van de
leeftijdgroep 30-60 jaar zodat onbalans in de demografisch opbouw van de bevolking wordt
vermeden. Balans in demografische opbouw is noodzakelijk om de economische dynamiek, kwaliteit
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en diversiteit van de wooneconomie op peil te houden. Binnen dit onderzoek is deeltijdbewoning, als
kans om de balans in demografisch opbouw van de bevolking te behouden, onderzocht. De
onderzochte deeltijdbewoners zijn mensen die in de (omliggende) stedelijke agglomeraties werken
en een gedeelte van de week verblijven en die het zich kunnen permitteren, op het gebied van werk
en inkomen, het andere deel van de week in een kwalitatief betere omgeving te verblijven, zoals
Schouwen-Duiveland. Volgens het WoON 2009 data bestand zijn er ruim 1.300 deeltijdwoningen op
Schouwen-Duiveland. WoON 2009 geeft aan dat 74,8% van de deeltijdbewoners in tweedewoningen
tussen de 30-60 jaar is. De gemiddelde leeftijd van deeltijdbewoners in tweedewoningen is 44 jaar. In
recreatiewoningen en caravans zijn deeltijdbewoners respectievelijk 96,3% en 80,3% tussen de 30-60
jaar. De gemiddelde leeftijd van deeltijd bewoners in recreatiewoningen en caravans is 49 jaar.
Analysefase
Om de meningen en wensen van deeltijdbewoners te onderzoeken zijn in de tweede fase van het
onderzoek, de analysefase, 15 diepte-interviews onder deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland
afgenomen en geanalyseerd. Deze deeltijdbewoners wonen in tweede woningen, recreatiewoningen
en caravans. In de diepte-interviews zijn de meningen over hun verblijfservaring, betrokkenheid,
binding, bereikbaarheid, zorg- en scholingsvoorzieningen en wensen in relatie met de woning en
woonomgeving besproken. De deelnemende deeltijdbewoners aan de diepte-interviews waren
gemiddeld ouder en hoger opgeleid in vergelijking met het WoON 2009 voor Schouwen-Duiveland.
Uit de interviews kwam naar voren dat de meeste deeltijdbewoners zich verbonden voelen met
Schouwen-Duiveland en dat ze op jongere leeftijd kennisgemaakt hebben met de omgeving door een
kampeervakantie. Verder moet de beleidsvisie volgens de deeltijdbewoners gericht zijn op behoud
en kwaliteitsverbetering. De bereikbaarheid met de auto en via telecommunicatie vinden ze
voldoende, in tegenstelling tot het openbaar vervoer. De deeltijdverblijver wenst rust en
ontspanning op Schouwen-Duiveland, in een vrijstaande woning in een natuurlijke omgeving met
voldoende sociale controle en nabij voorzieningen. Het verblijf dient voldoende groot te zijn met een
slaap en sanitaire voorziening op de begane grond. Daarnaast wensen ze een extra slaapkamer of
gastenverblijf voor bezoek. Tenslotte worden de aanwezigheid van faciliteiten op het gebied van
zorg, school, (culturele)binnen activiteiten en aanbod van werkgelegenheid als onvoldoende ervaren.
Oplossingsfase
In de oplossingsfase is het DNA van Schouwen-Duiveland met behulp van een SWOT-analyse
vergeleken met de wensen van deeltijdbewoners vanuit de diepte-interviews. Hiervoor is een
opdeling gemaakt in een ruimtelijke- en functionele terugkoppeling en juridische haalbaarheid. Bij de
ruimtelijke terugkoppeling, waarbij de eigenschappen van de fysieke en sociale verblijfsomgeving
behandeld zijn, komt naar voren dat Schouwen-Duiveland zich kan presenteren als sociaal en veilig
leefklimaat die goed bereikbaar is en daarnaast een hoogwaardig landschap, natuur en wateraanbod
heeft. Ook biedt het een goed (deeltijd)vestigingsklimaat door het hoge voorzieningenniveau voor
dagelijkse consumptie, het grote aanbod van koopwoningen en het bekend staan als woon- /
recreatiegemeente. Aandachtspunten zijn de onvoldoende beoordeling van zorg-, openbaar vervoeren slechtweervoorzieningen. Bij de functionele terugkoppeling, waarbij de wensen omtrent het
verblijf worden vergeleken komt naar voren dat het woningaanbod de gewenste kwaliteit, diversiteit
en authenticiteit mist. De deeltijdverblijver wenst rust en ontspanning op Schouwen-Duiveland, in
een vrijstaande woning in een natuurlijke omgeving met voldoende sociale controle en nabij
voorzieningen. Vooral aan koopwoningen in het lagere segment (prijsklasse €180.000,-- tot
€220.000,--) is een tekort. Deze koopwoningen zouden geschikt zijn voor de deeltijverblijvers mits
deze vrijstaand zijn, voldoende inhoud hebben (>250m3) en over een slaapvertrek en sanitaire ruimte
op de begane grond beschikken. De juridische haalbaarheid tenslotte laat zien dat deeltijdbewoners
onduidelijkheid over regelgeving ervaren. Deeltijdbewoners vinden deeltijdwonen relatief duur,
waarbij de prijzen van recreatiewoningen (op parken) met tweedewoningen vergeleken worden.
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Doordat recreatiewoningen aanzienlijk goedkoper zijn worden deeltijdbewoners gebonden aan deze
verblijfplaatsen op bijvoorbeeld vakantieparken.
Conclusie
Seizoensfluctuatie kan afgevlakt worden door modificatie en diversificatie van de verblijfsmarkt. Om
de dynamiek in een krimpende markt te houden dient geanticipeerd te worden op krimp. SchouwenDuiveland kan door het faciliteren van deeltijdwonen anticiperen op een (toekomstig) teruglopende
verblijfsmarkt met seizoensfluctuatie. De mogelijkheid om deeltijd te wonen is door het karakter van
de woningmarkt op Schouwen-Duiveland vooral weggelegd voor welgestelden. Daardoor zijn de
deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland veelal ouderen (50-64 jaar) met een hoog
opleidingsniveau. Deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland geven aan dat er voor (toekomstige)
deeltijdbewoners waaronder volwassenen (30-49 jaar) te weinig aanbod is van woningen in het
lagere segment. Naast nieuwe concepten die vooral gericht zouden moeten worden op volwassenen,
zodat een betere balans in demografische opbouw verkregen wordt, kan marktverbreding toegepast
worden. Marktverbreding kan toegepast worden door huidige deeltijdbewoners in te zetten als
ambassadeurs van deeltijdwonen op Schouwen-Duiveland.
Aanbevelingen
Het onderzoek laat zien dat deeltijdwonen een goede mogelijkheid is om te anticiperen op krimp en
seizoensfluctuatie. Uit het onderzoek komen verschillende aanbelingen naar voren. Zo is voor
recreatieondernemers van verblijfsaccommodaties de uitdaging om voor deeltijdbewonen
aansluitende concepten te ontwikkelen en de verblijver op Schouwen-Duiveland te wijzen op de
voordelen van deeltijdverblijf.
De gemeente Schouwen-Duiveland dient in te zetten op het beleidsmatig bevorderen van de
kwaliteit, diversiteit en authenticiteit van het aanbod op de woning en verblijfsmarkt. Hierbij dient de
gemeente goed te regisseren op het vlak van benodigd woningaanbod in kwalitatief en kwantitatief
opzicht. Aanbevolen wordt om, gezien het te voorzienen kwantitative overschot op de woningmarkt,
mogelijkheden te creeren om woningen te onttrekken van de woningmarkt.
Verder wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de wensen van volwassenen
deeltijdbewoners. Dit kan gedaan worden in de omgeving waarvandaan Schouwen-Duiveland een
groter vestiging dan vertrekkersaantal kent, zoals Groot-Rijnmond en Zuidoost-Zuid-Holland.
Daarnaast kunnen enquêtes uitgezet worden onder deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland om
een representatief wensenpatroon van deeltijdbewoners te krijgen. Ook kan een enquête uitgezet
worden onder forenzen van en naar Schouwen-Duiveland zodat onderzocht kan worden waarom
deze groep geen gebruik maakt van deeltijdwonen. In vervolgonderzoek kan het model zoals
gebruikt in dit onderzoek toegepast worden.
Tot slot kan gesteld worden dat deeltijdwonen een serieuze mogelijkheid vormt om te anticiperen op
krimp en seizoensfluctuatie.
.
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SUMMARY
Cause / aim and problem definition
Seasonal fluctuation and the declining population have a negative impact on an area. More often the
term part-time living appears as a possible solution to anticipate on a declining population and
seasonal fluctuation. The desires of part-time residents are not obvious according to their living
environment. The aim of this research is to get insight in this information, with the higher purpose to
improve the living situation. Therefore the following problem definition is formulated:
What are the possibilities for part-time living in an area which faces a (coming) declining
population and seasonal fluctuation?
Within this research the case Schouwen-Duiveland is used. The research is divided in a definition-,
analysis- and solution phase.
Definition phase
In the definition phase seasonal fluctuation, declining population, trends and the DNA of SchouwenDuiveland is researched. Seasonal fluctuation, a (strong) yearly under- and overcrowding of tourism,
has negative effects like inefficient use of facilities, variable employment and quality standards. Areas
near large cities can take advantage in the decreasing of seasonal fluctuation. Schouwen-Duiveland
can take advantage of the situation nearby the cities of Rotterdam, Roosendaal and Antwerpen.
Negative effects of seasonal fluctuation can be limited by diversification and modification of
(tourism) accommodations. Groups which can profit of the characteristics of an area can be
attracted. For that purpose Schouwen-Duiveland can attract people which can profit of
characteristics like the qualitative landscape, nature and water environments. Besides seasonal
fluctuation Schouwen-Duiveland also has to cope with a declining population. Declining population
leads to negative social and financial effects, mostly caused by the migration of people, with are
higher educated and financially capable, to other areas. Therefore ageing and the relative declining
of the amount of youth in an area are mostly related to a declining population. A (housing)market
therefore has to associate with a declining population to maintain a dynamic (housing) market. The
main threat caused by the declining population for Schouwen-Duiveland is the rise of a large
quantitative surplus of dwellings. The second home market is recognized as a chance to remain the
dynamics of the housing market in a declining population. Planners for second home ownership
require a qualitative landscape and a good physical and digital accessibility. Schouwen-Duiveland can
for fill these requirements. A part-time dwelling is a form of second home ownership. Part-time living
can lead to a better demographical balance which can lead to a higher standard of facilities. Trends,
stable developments, leads to a change in desires. Different social-cultural developments like
individualization, informalization, intensification, internationalization and computerization leads to
an increasing demand for quality, diversity and authenticity. Part-time living fits with these
developments.
The definition phase shows us that there are two ways for the case Schouwen-Duiveland to
anticipate on a declining population, seasonal fluctuation and trends. On the one hand, substantial
ageing and the relative decline of youth in an area can lead to developments and transformations
directly related to this, like thematic residents for elderly. On the other hand there should be
anticipated on ageing by attracting people aged from 30-60 years to get a better balance in the
demographic structure of the population of Schouwen-Duiveland. Demographic balance is needed to
maintain the economical dynamic, quality and diversity on the housing market. Within this research
part-time living as chance to remain the balance in demographic structure is researched.

8

Leeftij 2039

A part-time resident, is someone who lives and works in a (surrounding) city during the week and live
a few days on Schouwen-Duiveland. According to the WoON 2009 data file there are 1300 part-time
dwelling on Schouwen-Duiveland. WoON 2009 shows that 74,8% of the part-time residents in second
homes are in-between the 30-60 year. The average age of part-time residents in second homes is 44
years. In recreational dwellings and mobile homes the part-time residents are respectively 96,3% and
80,3% in-between 30-60 years old. The average age of part-time residents in recreational dwellings
and mobile homes is 49 years.
Analyze phase
In the second phase of the research, the analysis phase, 15 in-depth interviews under part-time
residents on Schouwen-Duiveland are taken and analyzed. These part-time residents are living in
second homes, recreational homes and caravans. Within the in-depth interviews, opinions about
their experience, involvement, bond, statement about accessibility, health care and educational
facilities and wishes and requirement in relation to the dwelling and the dwelling-environment are
discussed. The part-time residents from the in-depth interviews are in average older and higher
educated in comparison with the WoON 2009 for Schouwen-Duiveland. The interviews indicate that
most part-time residents have a bond with Schouwen-Duiveland. Thereby the introduction to
Schouwen-Duiveland is obtained at a younger age by camping vacations. According to the part-time
residents the policy has to be aimed on maintenance and quality improvement. The accessibility by
telecommunication and car are sufficient, in contrast with the accessibility by public transport. The
part-time residents wishes to live in a quiet and leisurely environment with sufficient social control.
The dwelling should be detached and located in a natural environment nearby facilities. The dwelling
should have a sleeping and bath facility on the ground level. Moreover they wish a bedroom or
accommodation for guests. The facilities in terms of healthcare, education, (cultural)indoor activities
and employment is judged as insufficient.
Solution phase
In the last phase of het research, the solution phase, the DNA of Schouwen-Duiveland is compared
with the wishes of the part-time residents from the analysis phase by a SWOT-analyze. Herefore a
separation in spatial-, functional- and legal conditions is made. Within the spatial conditions, which
contain characteristics of the physical and social environment, Schouwen-Duiveland is presented as a
social and safe living environment, which has a good accessibility and a high qualitative landscape,
nature and water environments. Besides that, it offers a good environment for part-time living by;
the large supply of facilities, the in terms of percentage large supply of owner-occupied properties in
comparison with rental accommodations and the reputation of being known as a living- / recreation
municipality. Negative aspects are health care, public transport and all weather facilities which are
judged as insufficient. By the functional conditions, which contain wishes of the dwellings and their
surroundings, the lack of quality, diversity and authenticity of the housing market is mentioned. The
part-time residents in Schouwen-Duiveland wish a quiet and leisurely place in a detached dwelling in
a natural environment with sufficient social control nearby facilities. The housing market of
Schouwen-Duiveland has a shortage of owner-occupied properties from €180.000,-- to €220.000,--.
These properties would be, if detached with a volume >250m3 a bedroom and bathroom on the
ground floor, appropriate for part-time living. To conclude, part-time residents experience the legal
conditions as unclear. They would like to live within the local society but are financially forced to live
in a leisure park. Therefore new opportunities for part-time dwellings outside a park with the
advantages of a park could be succesfull.
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Conclusion
Schouwen-Duiveland can anticipate on a (coming) declining population and seasonal fluctuation by
facilitating part-time living. Due to the characteristics of the housing market of Schouwen-Duiveland
possibilities for part-time living are almost only accessible for wealthy people. Therefore the parttime residents on Schouwen-Duiveland are mostly elderly (50-64 years) with a high education level.
Part-time residents on Schouwen-Duiveland state that for (new) part time residents like adults (30-49
years) the supply of appropriate dwellings within their financial reachability is not sufficient. Beside
new concepts which should have a focus on attracting adults, to get a better balance in
demographical structure, their has to be a focus on market broadening. Market broadening can be
done by using the part-time residents of nowadays as ambassadors of part-time living on SchouwenDuiveland.
Recommendations
The research indicates that part-time living is a reasonable possibility to anticipate on a (coming)
declining population and seasonal fluctuation. The research leads to different recommendations.
Recreational entrepreneurs of accommodations have to cope with the challenge to develop a
suitable concept for part-time living. Moreover they have to show the visitors of SchouwenDuiveland the advantages of part-time living.
The municipality of Schouwen-Duiveland has to regulate the improvement of quality, diversity and
authenticity of the housing market. Thereby the municipality needs to have an regulating position in
translating of the qualitative and quantitative needs of the housing market. It is recommended that
the municipality at least investigates which are the possibilities to create opportunities to reject stock
from the housing market.
It is recommended that further research is done in which the wishes of adult part-time residents is
researched. This research should be done in places like Groot-Rijnmond and Zuidoost-Zuid-Holland.
These are places on which Schouwen-Duiveland has more new inhabitants as leaving inhabitants.
Also a poll can be spread under part-time residents on Schouwen-Duiveland to get representative
wishes of part-time residents. To conclude it is recommended that polls are spread under commuters
to understand why this specific group doesn’t use the advantages of part-time living. In futher
research the model as used in this research can be reapplied.
To conclude this report shows that it can be stated that part-time living is a serious possibility to
anticipate on a declining population and seasonal fluctuation.
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1. AANLEIDING, PROBLEEMSCHETS EN
ONDERZOEKSOPZET
DEEL 1 - INTRODUCTIE

“Het merendeel van de Nederlandse huiseigenaren kiest voor verhuizen naar een dorp. Ook
populair is het platteland of aan de kust.” (VEH, 2009)
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1. AANLEIDING, PROBLEEMSCHETS EN ONDERZOEKSOPZET
In dit eerste inleidende hoofdstuk, wordt de aanleiding tot het onderzoek (§ 1.1.), de
probleemschets (§ 1.2.), de doel- en probleemstelling (§ 1.3.), de onderzoeksopzet en leeswijzer (§
1.4.) en de begrippenlijst (§ 1.5.) gegeven.
1.1. Aanleiding
De afgelopen 30 jaar nam het aantal inwoners in Nederland toe met ruim 20 procent. In september
2011 heeft Nederland 16,7 miljoen inwoners (CBS, 2011). Prognoses laten een stijging zien tot 17,8
miljoen inwoners in 2040. Vanaf 2040 zal het bevolkingsaantal naar verwachting langzaam
teruglopen, tot 17,7 miljoen in 2060. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de blijvend lage
vruchtbaarheid (ver onder het vervangingsniveau), de toenemende sterfte (de babyboomgeneratie
komt te overlijden) en het (verwachte) bescheiden positieve buitenlandse migratiesaldo. Nederland
transformeert daarmee, demografisch gezien, van een groeiend naar een krimpend land. Dit heeft
gevolgen voor de woningmarkt (CBS, 2011). De druk op de woningmarkt werd naast het groeiend
aantal inwoners de afgelopen decennia ook versterkt door de toename van het aantal huishoudens.
Het gemiddelde aantal personen per huishouden nam in Nederland de afgelopen decennia af van 5
(1950) tot 2,24 (2010) personen per woning (Vrom-raad, 2010). Het aantal huishoudens in 2010 is 7,3
miljoen en zal toenemen tot 8 miljoen in 2025 waarna het aantal zal stabiliseren op 8,1 á 8,2 miljoen
vanaf 2030. De demografische verandering en de daling van vruchtbaarheid zorgen voor krimp.
Bovendien werkt het vertrek van huishoudens uit perifere gebieden en trek naar steden en plaatsen
met meer voorzieningen en werkgelegenheid, krimpversterkend voor bepaalde gebieden. De krimp
die hierdoor wordt ingezet heeft vooral gevolgen in de bevolkingssamenstelling en daarmee de
huishoudensamenstelling. In perifere en landelijke regio’s zal vergrijzing en ontgroening optreden
(Snellen et al. , 2006). Wat opvalt is dat als gekeken wordt naar deze cijfers, dat krimp gemiddeld
eerder inzet in gebieden waar mensen het liefst willen wonen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen
Huis komt namelijk naar voren dat:
“Als werk en geld geen rol zouden spelen bij de keuze van een woonplaats, het merendeel van de
Nederlandse huiseigenaren kiest voor verhuizen naar een dorp”. “Ook populair is wonen op het
platteland of aan de kust” (VEH, 2009).
Een voorbeeld perifeer gebied aan de kust is Schouwen-Duiveland, dat naast krimp ook te maken
heeft met seizoensfluctuaties op de verblijfsmarkt. Door (sociaal-culturele) trends ontstaat
(markt)vraag naar combinaties van wonen, werken en recreëren. Men verblijft op de meest
aantrekkelijke plek, gelet op de combinatie van activiteiten en werkzaamheden die op dat moment
aan de orde zijn. Een gebied zoals Schouwen-Duiveland kan hierop inspelen door de woningmarkt
mede af te stemmen op de wensen van deeltijdbewoners. Hiervoor dient inzichtelijk gemaakt te
worden wat de wensen zijn van deeltijdbewoners.
1.2. Probleemschets
Krimp en seizoensfluctuatie hebben een negatieve impact op een gebied. Krimp staat voor een
afname van het aantal huishoudens en verandering van de semanstelling van de bevolking in een
bepaald gebied. Een gebied dat daarnaast te maken heeft met seizoensfluctuatie kent tussen de
verschillende seizoenen een onregelmatige bezettinggraad in verblijversaantallen. Dat brengt
verschillende nadelige gevolgen met zich mee, zoals het inefficiënt gebruiken van faciliteiten.
In de media verschijnt regelmatig een bericht over deeltijdwonen, als zijnde een mogelijke oplossing
om, om te gaan met krimp (en seizoensfluctuatie).
“Deeltijdwonen wordt toegestaan in kleine kernen in de gemeente Sluis” (PZC, 01-03-2011)
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Door onder ander het VROM wordt genoemd dat deeltijdwonen een steeds grotere rol gaat spelen in
de maatschappij. Het VROM refereert daarbij naar trends zoals digitalisering en individualisering. Een
antwoord op de vraag wat de wensen zijn van deze deeltijdbewoners is echter nergens terug te
vinden. Zo is niet duidelijk of de huidige woningmarkt aansluit op de wensen van de
deeltijdbewoners. Als hierin een mismatch bestaat van bijvoorbeeld kwaliteit van de woningmarkt,
kan een gebied hierop inspelen door een tijdige kwalitatieve transformatie van de woningmarkt.
1.3. Doel- en probleemstelling
Doelstelling
Het doel van het onderzoek is het verkennen van mogelijkheden voor deeltijdbewoning in een
(toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt met seizoensfluctuatie. Ten einde de woon- en leefsituatie
te verbeteren.
Probleemstelling / onderzoeksvraag
Uit de doelstelling volgt de volgende onderzoeksvraag:
Welke mogelijkheden zijn er voor deeltijdwonen in een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt
met seizoensfluctuatie?
Binnen dit onderzoek wordt als case Schouwen-Duiveland gebruikt.
Deelvragen
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1) Wat zijn de oorzaken, gevolgen en kansen van een (toekomstig)teruglopende verblijfsmarkt
met seizoensfluctuaties?
2) Wat is krimp en welke kansen biedt het?
3) Welke trends en kansen biedt een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt met
seizoensfluctuaties?
4) Welke kansen bieden de genoemde ontwikkeling op Schouwen-Duiveland?
5) Welke wensen hebben deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland met betrekking tot hun
woon- en leefsituatie?
6) Welke overeenkomsten doen zich voor met betrekking tot de uitwerking van de gewenste
woon- en leefsituatie voor deeltijdbewoning op Schouwen-Duiveland?
1.4. Onderzoeksopzet / Leeswijzer
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen namelijk de definitie-, analyse-, oplossings- en de
conclusie en aanbevelingsfase (figuur 1: Onderzoeksmodel).
Definitiefase In deze eerste fase worden de problemen gedefinieerd. Er wordt daarbij een
antwoord gezocht op deelvraag 1 t/m 4. Hoofdstuk 2. Seizoensfluctuatie in een (toekomstig)
teruglopende verblijfsmarkt, behandeld wat de oorzaak, gevolg en kansen zijn van een (toekomstig)
teruglopende verblijfsmarkt met seizoensfluctuatie. In hoofdstuk 3. Krimp, worden de oorzaken,
gevolgen en kansen van krimp behandeld. Hoofdstuk 4. Trends in een (toekomstig) teruglopende
verblijfsmarkt met seizoensfluctuatie, behandeld de trends op het gebied van wonen, werken en
recreëren. Het laatste hoofdstuk van de definitiefase, hoofdstuk 5. DNA van Schouwen-Duiveland,
beschrijft de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van Schouwen-Duiveland.
Analysefase In de analysefase wordt deelvraag 5 beantwoord. Dit gebeurd aan de hand van
diepte-interviews met deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland. Door het analyseren van de
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wensen van deeltijdbewoners kunnen gezamenlijk gedeelde woon- en leefsituatie van
deeltijdbewoners omschreven worden in hoofdstuk 6. Deeltijdbewoners.
Oplossingsfase Met de doelgroep en de gewenste woon- en leefsituatie in zicht wordt in hoofdstuk
7. Terugkoppeling gekeken naar de haalbaarheid in ruimtelijk, functioneel en juridisch opzicht.
Onderzoeksmodel
Hfst. 2

Hfst. 3

Seizoensfluctuatie

Definitiefase

Krimp
Hfst. 5

Hfst. 4

------c===>
Trends

[

<~

Hfst. 6

DNA
Schouwen-Duiveland

Analysefase

Deeltijdbewoners

Hfst. 7

Oplossingfase

Ruimtelijke, functionele
en juridische
terugkoppeling

Hfst. 8
Conclusies en
aanbevelingen
Figuur 1: Onderzoeksmodel
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1.5. Begrippenlijst
Deeltijdwoning

Een tweede woning die naast het hoofdverblijf (nagenoeg)
wekelijks gebruikt wordt en waarvan leden uit het
huishouden onder de beroepsbevolking vallen en betaalde
arbeid verrichten. (Onder de analyse van de data WoON
gedefinieerd als verblijf die naast het hoofdverblijf wekelijks
gebruikt wordt en waarvan de verblijvers betaalde arbeid
verrichten (>1 uur). De onderzoeksdefinitie van deeltijdwonen
wijkt af van de definitie volgens de gemeente SchouwenDuiveland. De gemeente Schouwen-Duiveland definineert
deeltijdwoning als: een tweede woning die niet recreatief
bestemd is.

Krimp

Een afname van het aantal huishoudens en verandering van
de samenstelling van de bevolking in een bepaald gebied.

Recreatiewoning

Een tot bewoning bestemd gebouw dat voldoet aan alle
criteria die gelden voor woningen, maar waarvoor daarnaast
geldt dat de woning of voor vakantiedoeleinden is bestemd
of gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen
terrein (CBS, 2011).

Seizoensfluctuatie

Een jaarlijks (sterke) onder en overbezetting van toerisme,
die kwantificeerbaar is in de bezettinggraad van de
verblijfsmarkt in een bepaald gebied.

Trends

Ontwikkelingen die al enige tijd gaande zijn en waarvan het
vermoeden bestaat dat zij in de (nabije) toekomst weinig aan
kracht zullen inboeten. Dit in tegenstelling tot hypes, waarbij
iets gedurende hele korte tijd bovenmatige (media)aandacht
krijgt. (RVW, 2010)

Tweede woning

Een verblijf dat men door eigendom of anderszins min of
meer permanent voor zichzelf beschikbaar heeft naast het
hoofdverblijf. (Snellen et. al.).

Verschil recreatiewoning –
tweede woning

Tussen recreatiewoningen en tweede woningen zit enige
overlap. Recreatiewoningen die permanent verhuurd worden
behoren niet tot tweede woningen. Tweede woningen
zonder recreatieve bestemming behoren niet tot
recreatiewoningen (Planbureau voor de Leefomgeving,
2008).
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2. SEIZOENSFLUCTUATIE IN EEN
(TOEKOMSTIG) TERUGLOPENDE
VERBLIJFSMARKT
DEEL 2- DEFINITIEFASE
“Het merendeel van de Nederlandse huiseigenaren kiest voor verhuizen naar een dorp. Ook
populair is het platteland of aan de kust.” (VEH, 2009)
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Foto achterkant titelpagina: Jachthaven Burghsluis in het hoogseizoen
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2. SEIZOENSFLUCTUATIE IN EEN (TOEKOMSTIG) TERUGLOPENDE VERBLIJFSMARKT
In hoofdstuk 2 wordt een antwoord gegeven op de vraag wat seizoensfluctuatie is (§ 2.1.) en wat
de oorzaken (§ 2.2.), gevolgen (§ 2.3). en kansen (§ 2.4.) ervan zijn. De sociaal economische
ontwikkeling van een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt wordt voornamelijk bepaald
door seizoensfluctuaties. De verblijfsmarkt bestaat uit plekken om te wonen, werken en / of
recreëren. Aangezien binnen de verblijfsmarkt de toeristische sector en daarmee de plekken om
te recreëren de grootste seizoensfluctuaties vertonen, wordt deze uitgelicht.
2.1. Definitie seizoensfluctuatie
Seizoensfluctuatie binnen de verblijfsmarkt is een breed gedragen (erkend) begrip, zowel in de
praktijk als in de wetenschappelijke literatuur. Seizoensfluctuatie bestaat niet alleen binnen de
toeristische sector, maar is een verschijning binnen veel sectoren. Ondanks dat seizoensfluctuatie
binnen de toeristische sector erkend is, wordt beargumenteerd dat deze binnen de wetenschap
slecht begrepen wordt (Higham & Hinch, 2002 in: Koenig, 2005). Binnen de literatuur is daarnaast
geen eenduidige definitie van seizoensfluctuatie gerelateerd aan de toeristische sector terug te
vinden. Wel kan er gesteld worden dat de definities van seizoensfluctuatie die algemeen gebruikt
worden in literatuurstudies gerelateerd zijn aan: een systematische jaarlijkse verschijning. Butler
(1994) beschrijft seizoensfluctuatie als een tijdelijke onbalans in toerisme, die mogelijk tot
uitdrukking komt in de dimensie van elementen zoals bezoekersaantal, uitgave van bezoekers,
verkeersintensiteit, werkgelegenheid en bezoekersaantallen van attracties. Binnen dit rapport zal het
begrip seizoensfluctuatie in de toeristische sector gedefinieerd worden als:
Een jaarlijks (sterke) onder en overbezetting van toerisme, die kwantificeerbaar is in de bezettingsgraad van de verblijfsmarkt in een bepaald gebied.
2.2. Oorzaken seizoensfluctuatie
De oorzaken van seizoensfluctuatie in de toeristische sector worden beschreven in veel
literatuurstudies. De eerste vergelijkbare studie over seizoensfluctuatie werd geschreven door BarOn
(1975 in: Koenig, 2005). Hij beschreef daarin dat er een onderscheid is tussen natuurlijke en formele
factoren die seizoensfluctuatie veroorzaken. Natuurlijke factoren zijn eigenschappen van een
bepaald gebied zoals; temperatuur, neerslag, daglicht en verandering in seizoenen. Formele factoren
zijn volgens Hinch en Hickey (1997 in: Koenig, 2005) sociale normen en gewoontes van een
samenleving; menselijke beslissingen gebaseerd op religieuze, culturele, ethische, sociale en
economische overwegingen welke verenigd zijn in religieuze-, school- en bedrijfsvakanties. Onder
formele factoren vallen daarmee werk-, school- en religieus gerelateerde tijdsindelingen zoals
zomervakantie en kerstmis. Schoolvakanties en vaak hieraan gerelateerde bedrijfsvakanties hebben
grote invloed op seizoensfluctuaties.
Verschillende auteurs maken een opdeling in oorzaakcategorieën van seizoensfluctuatie. Hylleberg
(1992 in: Koenig 2005) maakt een categorie indeling in (1) weersomstandigheden (e.g. temperatuur
en zonuren), (2) kalender effect (e.g. feestdagen zoals kerstmis) en (3) tijdsplanning (e.g.
schoolvakanties en bedrijfsvakanties). Butler (1998) categoriseert de oorzaken van toeristische
seizoensfluctuatie in (1) natuurlijke seizoenen (e.g. zomerseizoen), (2) geformaliseerde seizoenen
(e.g. zomer vakantie, kerstmis). Daarnaast benoemt hij (3) sociale druk en trends, (4) sport seizoenen
en (5) traditie als significante toevoegingen op seizoensfluctuaties.
Baum en Hagen (1997 in: Koenig, 2005) en Frechling (1996 in: Koenig 2005) geven overeenkomstige
redenen als Butler (1994). Zij geven het klimaat en daarmee de verbandhoudende
weersomstandigheden als eerste oorzaak aan, gevolgd door de sociale gewoontes. Vervolgens geven
ze zakelijke gewoontes zoals conferenties en sport evenementen als reden. Als vierde wordt het
kalender effect geclassificeerd. Het kalender effect staat voor meer weekenden in een maand.
Tijdens deze weekenden worden faciliteiten binnen de toeristische sector beter benut. Hierdoor
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neemt in bepaalde (kalender)maanden de seizoensfluctuatie toe. Als laatste oorzaak worden
voorzieningenbeperkingen genoemd. Een klassiek voorbeeld hiervan is het sluiten van de scholen
omdat arbeidskrachten op het land nodig waren.
Lundtorp et. al. (2001) heeft met de gegeven oorzaken van seizoensfluctuatie een onderscheid
gemaakt in factoren die aanleiding geven tot vakantie (de duw factoren) en factoren die zorgen voor
het aantrekken van toerisme (de aantrek factoren). Volgens Butler (1998) is het niet zeker of de
toerist kiest om in het hoogseizoen te reizen, omdat hij dit wil (de aantrek-factoren) of omdat hij
hiertoe genoodzaakt is (duw-factoren) (Butler en Mao, 1997 in: Koenig, 2005).
Tabel 1: Oorzaken van seizoensfluctuatie in de toeristische sector – duw en aantrek factoren
Duw-factoren
Aantrek-factoren
Geformaliseerde seizoenen (schoolKlimaat
bedrijfsvakanties
Kalender effect
Sport seizoen – zeilen, vissen, golven
Gemakzucht en traditie
Evenementen
Sociale druk en trends
Toegankelijkheid- reiskosten en tijd
Klimaat
Bron: Lundtorp et. al. (2001) gebaseerd op Baum (1997), Frechling (1996) en Butler (1994)
Butler en Mao (1997) stellen dat er tussen duw-factoren onderling alswel tussen duw- en aantrekfactoren interactie bestaat. Daarnaast stellen zij dat de natuurlijke waarde en het klimaat de basis
zijn voor een toeristisch seizoen en dat de evenementen en activiteiten grotendeels het aantal en het
karakter van de toerist bepalen.
2.3. Gevolgen seizoensfluctuatie
De gevolgen van seizoensfluctuatie zijn in vergelijking met de oorzaken van seizoensfluctuatie meer
locatiegebonden. De gevolgen kunnen positief en negatief van aard zijn, maar worden vaker als
negatief belicht in de literatuur. Gevolgen kunnen grofweg ingedeeld worden in ecologische,
economische en sociaal-culturele gevolgen. Tijdens de pieken van seizoensfluctuatie worden veelal
de grenzen van de capaciteit van een gebied bereikt of overschreden. De capaciteit van een bepaald
gebied wordt enerzijds bepaald door de capaciteit van het aantal toeristen welke het verblijfsgebied
en de bevolking wil ontvangen. Anderzijds door de capaciteit die bij overschrijding zijn attractiviteit
verliest. Hierdoor is het belangrijk om te kijken naar het karakter van de toerist en het karakter van
de bestemming en zijn populatie. Daarmee is de economische, fysische en sociale impact van
toerisme het resultaat van de interactie tussen het toerisme en de bestemming en de lokale
bevolking, met elk hun eigen capaciteit (O’Reilly, 1986).
Direct gerelateerd aan capaciteit is het niet efficiënt gebruiken van faciliteiten. Inefficiëntie wordt
bijvoorbeeld bereikt door het afwisselend over- en onderbenutten van verblijfsvoorzieningen.
Hierdoor treedt verlies van winstpotentie op. Daarnaast leidt seizoensfluctuatie tot variabele
werkgelegenheid en kwaliteitsstandaard. Deze gevolgen zijn vooral economisch van aard.
Enkele literatuurstudies zien in seizoensfluctuatie positieve gevolgen voor het ontvangende gebied.
Zo is er door seizoensfluctuatie volgens Hartmann (1986 in: Koenig, 2005) tijd voor revalidatie,
restauratie en het voorbereiden van inwoners op het volgende seizoen. Volgens Hartmann (1986 in:
Koenig, 2005) is het rustige seizoen de enige kans voor de sociale en ecologische omgeving om
volledig te herstellen. Deze periode is voor de ontvangende omgeving nodig om de identiteit te
behouden.
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van seizoensfluctuatie zijn twee studies beschreven. Box 1:
Seizoensfluctuatie en landgebruik, mogelijke oplossingen tegen capaciteitsprobleem door Kytzia et.al.
(2010) laat zien op welke manier het capaciteitsprobleem met betrekking tot landgebruik het beste
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opgelost kan worden. Box 2: Gebiedsontwikkeling met behulp van toerisme in een periferie gebied
laat zien in hoeverre een gebied kan profiteren van seizoensfluctuatie met betrekking tot
voornamelijk werkgelegenheid.
Box 1: Seizoensfluctuatie en landgebruik, mogelijke oplossingen tegen capaciteitsprobleem
Volgens Kytzia et.al. (2010) kunnen de problemen gerelateerd aan capaciteit met betrekking tot
landgebruik door verschillende scenario’s opgelost worden. In zijn studie naar krimpende regio’s met
een groeiende toeristische sector voorzag hij een bedreiging van de negatieve effecten van
grondgebruik, afname van culturele identiteit, machtsstructuur en visuele ingrepen in het
traditionele berglandschap. Volgens Watson et.al. (2000 in Koenig, 2005) is de transitie van
landgebruik een van de grootste bijdragers aan de wereldwijde klimaatverandering. In de studie van
Kytzia worden drie scenario’s belicht welke gerelateerd zijn aan bekende marketing strategieën
(scenario 1 en 2) en aanhoudende ontwikkelingen (scenario 3).
1. Afname seizoensfluctuatie door in plaats van een tijdelijk hoge bezettingsgraad gedurende het
hele jaar een hogere gebruiksgraad te bereiken.
2. Toename van toerisme met een hogere bestedingsgraad, welke leidt tot een toename van efficiënt
landgebruik. Hotels hebben daarbij een bezettingsgraad van 80% gedurende het hele jaar.
3. Toename van capaciteit; wat een slecht scenario
is met betrekking tot de efficiëntie van
landgebruik.
Uit het onderzoek komt naar voren dat scenario 1
het meest profijt oplevert voor de regionale
economie in vergelijking tot scenario 2 waarbij luxe
hotels voornamelijk in eigendom zijn en
geëxploiteerd worden door externe partijen van
buiten het gebied.
Kanttekeningen bij het onderzoek zijn dat het
belastte grondoppervlak per verblijfstype moeilijk
eenduidig vast te stellen is. Daarnaast zijn de
scenario’s gebaseerd op effectiviteit in plaats van
efficiëntie en haalbaarheid. Tenslotte is het een
data-intensief onderzoek dat daardoor niet
geschikt is voor veel gebieden. Kytzia et.al. (2010)
Figuur 2: Davos, bron: gewinenmiranda.nl
2.4. Benutten kansen van seizoensfluctuatie
Gebieden die onderhevig zijn aan seizoensfluctuatie zullen daar minder onder leiden als deze dicht
bij stedelijke centra’s liggen en minder gespecialiseerd zijn in een seizoensgebonden attractiviteit
zoals een skioord of badplaats. Dit wordt veroorzaakt doordat er een meer diverse vraag is in
contrast met perifeer of afgelegen toeristische gebieden. (Butler, 1998 in: Koenig, 2005) (WTO, 1984
in: Koenig, 2005)
Volgens Fitzpatrick Associates (1993) is het belangrijkste om seizoensfluctuatie te beperken door
gebruikers, lees potentiële doelgroepen, kennis te laten nemen van de voordelen en de
beschikbaarheid. Daarbij is het volgens Yacoumis (1980 in: Koenig, 2005) een belangrijke strategie
om extra gebruikers te trekken door product modificatie en diversificatie. Diversificatie buiten het
hoofdseizoen zou volgens McEnnif (1992 in: Koenig, 2005) moeten liggen in het aantrekken van
nieuwe en alternatieve doelgroepen waaronder senioren, zaken-, congres- en sabbaticalmensen.
Daarnaast worden deelnemers aan culturele-,
sport-, muziek-, educatie-evenementen als
doelgroepen gezien. Deze doelgroepen zijn afgeleid uit het bestaande aanbod en faciliteiten uit het
hoofdseizoen, lokale werkgelegenheid en voorzieningen, die minder gevoelig zijn voor
seizoensfluctuatie (Clarke, 1981).
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2.5. Conclusie
Seizoensfluctuatie dat binnen de literatuur beschreven wordt als systematisch jaarlijkse verschijning,
heeft gebiedsspecifieke positieve en of negatieve oorzaken, gevolgen en kansen. Efficiëntie op het
gebied van landgebruik wordt bereikt door het terugdringen van seizoensfluctuatie. Diversificatie en
modificatie kunnen leiden tot het terugdringen van seizoensfluctuatie. Door de aantrek factoren uit
te breiden en vooral ook de potentiële doelgroepen kennis te geven van de voordelen en
beschikbaarheid, kan seizoensfluctuatie afgevlakt worden.
De voornaamste oorzaken van seizoensfluctuatie zijn onderverdeeld in formele- en natuurlijke
factoren, aangevuld door kalendereffecten, sociale druk en trends, sportseizoenen en traditie. Deze
factoren kunnen op hun beurt weer ingedeeld worden in duw- en aantrekfactoren. Er bestaat een
relatie tussen de onderlinge oorzaken waardoor deze elkaar kunnen beïnvloeden.
De gevolgen van seizoensfluctuatie, grofweg onder te verdelen in ecologisch, economisch en sociaalcultureel, kunnen positief of negatief van aard zijn. Negatieve gevolgen van seizoensfluctuatie zijn
inefficiënt gebruik van faciliteiten, variabele werkgelegenheid en kwaliteitsstandaard. Positief gevolg
is dat het gebied zich kan herstellen van de piekbelasting. De gevolgen van seizoensfluctuatie zijn te
beperken door diversificatie en modificatie van de verblijfsmarkt.
Box 2: Gebiedsontwikkeling met behulp van toerisme in een periferie gebied
Clarke (1981) beschrijft in zijn studie de gevolgen van het ontwikkelen van toeristische gebieden, in
een perifeer gebied, als middel om de regionale economie een stimulans te geven. Hiervoor volgde
hij de ontwikkelingen van een door de staat gefinancierde metamorfose van de LanguedocRoussillon in Zuid-West Frankrijk. Met de ontwikkeling van de toeristische sector ontstond de
gedachten bij Franse autoriteiten om de toeristische industrie te stimuleren in het gebied
Languedoc-Roussillon om zodoende de plaatselijk verzwakte economie te versterken en daarmee de
emigratie en hoge werkloosheid tegen te gaan.
Hiervoor werd door de overheden voorbereidingen
getroffen voor het bouwrijp maken van de
gebieden waarna de grond verkocht of verpacht
werd aan private ontwikkelaars. In 1979 hadden de
investeringen geleid tot het complementeren van
een groot omvattend leisure project met 17
plezierjachthavens en 7 nieuwe plaatsen. School-,
bedrijfsvakanties en klimaatfactoren veroorzaken
in het gebied seizoensfluctuatie, met een
bezettingsgraadschommeling van 14% in januari
tot 75% in augustus. De te verwachten economische impuls beperkte zich tot seizoenswerkgeFiguur 3: Port Camargue, bron:
legenheid. Het inkomen gegenereerd uit de regio
arkotour.ch
had daarnaast een lage vermenigvuldigingsfactor van 1.3, omdat de inkomsten wegstromen naar
elders buiten de regionale economie. Dit werd veroorzaakt doordat investeringsmogelijkheden
buiten het bereik van de lokale bevolking viel. Door Clarks werd geconcludeerd dat het uitgangspunt
daardoor niet behaald is. Hij gaf aan dat het, ter stimulering van de lokale economie, beter is een
goede balans tussen toerisme, landbouw en industrieën te creëren. Ook gaf hij aan dat investeringen
in alternatieve vormen van toerisme meer profijt opleveren voor de regio, waaronder ‘boeren
huizen’ die lokaal eigendom zijn (Clarke, 1981).
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3. KRIMP
DEEL 2 – DEFINITIEFASE

“In Nederland zal de autochtone bevolking afnemen vanaf 2020 en de allochtone bevolking
zal groeien van 20,6% in 2011 naar 29,9% in 2055” (CBS, 2010)
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Foto voorkant titelpagina: Aanzicht op Zierikzee
Foto achterkant titelpagina: Zierikzee
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3. KRIMP
Krimp in een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt wordt voornamelijk bepaald door de
demografische ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt naast de definitie (§ 3.1.) een antwoord
gegeven op de vraag wat de oorzaken (§ 3.2.), gevolgen (§ 3.3.) en kansen (§ 3.4.) zijn van krimp.
3.1. Definitie krimp
Met een groeiende wereldbevolking van 6,95 miljard inwoners (april 2011) naar ruim 8,9 miljard
(prognose) in 2050 zou krimp onwaarschijnlijk zijn (CBS, 2008). De bevolkingsgroei treedt echter niet
overal evenredig op. Zo kent Europa krimp tegenover een groeiend bevolkingsaantal in Afrika
gevolgd door Azië. Daarnaast is er grote verscheidenheid in regionale bevolkingsdichtheid.
Urbanisatie treedt op, waardoor bijna de helft van de wereldbevolking in 2030 in steden woont. Als
er een afnemend aantal inwoners is in een bepaald gebied spreekt men van krimp. Krimp kan
gerelateerd zijn aan de daling van het aantal inwoners of huishoudens. Ook kan krimp gerelateerd
zijn aan procentuele samenstelling van de bevolking. Bijvoorbeeld de regionale procentuele afname
van personen met bepaalde karaktereigenschappen, zoals leeftijd of etniciteit. Daarnaast kan krimp
ontstaan naar afname van huishoudensamenstelling gerelateerde factoren zoals de omvang, de
levensfase, opleidingsniveau of het inkomen (Snellen et. al., 2006). Binnen dit rapport zal het begrip
krimp gedefinieerd worden als:
Een afname van het aantal huishoudens en verandering van de samenstelling van de bevolking in
een bepaald gebied.
3.2. Oorzaken krimp
Krimp kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Deze factoren zijn demografische
ontwikkelingen, ruimtelijke ontwikkelingen, bevolkingspolitiek, economische ontwikkelingen en
bijzondere calamiteiten.
Demografische ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen kunnen door afname (in aantal inwoners) en verandering in
samenstelling van de bevolking krimp veroorzaken. Krimp in samenstellende delen kan bijvoorbeeld
veroorzaakt worden naar leeftijd (vergrijzing / ontgroening) of naar etniciteit (verkleuring).
Vergrijzing / ontgroening
Vergrijzing, de toename van het aandeel 65-plussers, is een fenomeen dat optreed in het merendeel
van de westerse wereld, waaronder Europa. Volgens prognoses kent Europa tussen 2005 en 2030
bijna een verdubbeling van het aantal 60-plussers (CBS, 2005). De vergrijzing kent verschillende
oorzaken waaronder de stijgende levensverwachting en het geboorteoverschot tussen het einde van
de Tweede Wereldoorlog en het begin van de jaren zeventig. De vergrijzing wordt versterkt door de
daling van de vruchtbaarheid, de bevolking krijgt gemiddeld minder kinderen als het
vervangingsaantal. Hierdoor treedt ontgroening op. Ontgroening is het verschijnsel van het
teruglopen van het aantal jongeren in de bevolking. De periode van ontgroening is grotendeels
voorbij zoals te zien in figuur 4.: Bevolkingsopbouw in Nederland (x1.000) naar leeftijd en geslacht,
2009. Het aantal jongeren blijft constant. De Europese bevolking zal naar verwachting nog groeien
tot 520 miljoen inwoners is 2035, waarna krimp inzet. Deze krimp zal plaatsvinden door
bevolkingsdaling en huishoudendaling (Beek et.al., 2010).
Verkleuring
Een andere substantiële demografische ontwikkeling is de toename van het aantal allochtonen
tegenover een afname van het aantal autochtonen. In cijfers kent Nederland vanaf 2040 een
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bevolkingsafname, waarbij de autochtone bevolking zal afnemen vanaf 2020 en de allochtone
bevolking zal groeien van 20,6% in 2011 naar 29,9% in 2055 (CBS, 2010).
Ruimtelijke ontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ook van invloed zijn op krimp. Dit zijn ontwikkelingen waardoor
bepaalde regio’s verschillen in aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld veroorzaakt door placemarketing,
zoals het vermarkten van Eindhoven als “Brainport” of Wageningen als “City of Life-sciences”. Het
wegtrekken van huishoudens uit perifere gebieden en trek naar steden en plaatsen met meer
voorzieningen en werkgelegenheid is een ruimtelijk verschijnsel dat zich voordoet onder met name
jongeren en kansrijken (beroepsbevolking). Hierdoor wordt de ontgroening en vergrijzing versterkt in
landelijke gebieden.
Bevolkingspolitiek
De bevolkingspolitiek van de overheid kan ook krimp veroorzaken. De éénkindpolitiek zoals in 1979
ingevoerd in China is hiervan een goed voorbeeld.
Economische ontwikkelingen
Economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld verplaatsing van productie intensieve processen naar
lagelonenlanden, kunnen invloed hebben op het aantal inwoners in een bepaald gebied.
Bijzondere calamiteiten
Bijzondere calamiteiten zoals, een oliecrisis, oorlog of hongersnood leiden tot krimp (Kei-centrum,
2011).
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Figuur 4.: Bevolkingsopbouw in Nederland
(x1.000) naar leeftijd en geslacht, 2009.
Bron: CBS Statline, 2010.

Vrouwen

3.3. Gevolgen krimp
De gevolgen van krimp kunnen zowel negatief als positief van aard zijn. Een negatief gevolg van
krimp is dat de dynamiek op de woningmarkt weg kan vallen. Dit verschijnsel kan zich voordoen bij
bevolkingsdaling samengaand met huishoudendaling, waardoor er een verminderde vraag op de
woningmarkt zal zijn. De minst gewilde woningvoorraad in onaantrekkelijke regio’s is het meest
gevoelig voor krimp. Bij een bevolkingsdaling neemt het draagvlak van voorzieningen af. Daarnaast
heeft krimp sociale gevolgen, doordat kansrijken en hoger opgeleiden eerder wegtrekken, omdat zij
hier meer mogelijkheden toe hebben, resulterend in een procentuele groei van minder
draagkrachtige. Hierdoor ontstaat een eenzijdige bevolkingssamenstelling met weinig dynamiek en
vernieuwing. Dit heeft daarnaast tot gevolg dat de economie van het gebied terugloopt (Keicentrum, 2011). De financiële gevolgen zijn net als de andere gevolgen van krimp, locatie afhankelijk.
Voor de minder draagkrachtige, zoals starters op de woningmarkt, kan krimp als positief gezien
worden. Marktwerking zorgt voor een goedkoper aanbod. Deze goedkopere woningen zullen vooral
bestaan uit woningen uit het minst gangbare woningaanbod. Het aanbieden van een startersubsidies
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voor klushuizen om jonge gezinnen aan te trekken kan een oplossing zijn voor het vermarkten van
deze goedkopere woningen (Meteren, 2010).
3.4. Benutten kansen van krimp
De krimp vraagt om aanpassing van het woningbeleid. Weinig andere krimpregio’s die anticipeerden
op de krimp als bedreiging, en krimp om diezelfde reden probeerden tegen te gaan, slaagden hierin.
Zo zorgde nieuwe woningbouwprojecten en bedrijventerreinen bij gemeentes niet voor het
tegengaan van krimp. Hieruit is te leren dat het beter is te anticiperen op krimp, waardoor de kansen
van krimp benut kunnen worden. Daarmee moet ingespeeld worden op een kleinere woningvraag,
een andere woningvraag en op afstemming tussen gemeenten onderling.
- Anticiperen op een kleinere woningvraag kan door selectieve sloop, de nieuwbouw te
matigen en verminderen van huurwoningen door verkoop. Verkoop van huurwoningen is
interessant, omdat huurwoningen vooral doelgroepen aantrekken die gevoelig zijn voor
huishoudendaling. Daarnaast worden huurwoningen voornamelijk gebruikt door ouderen
en lageropgeleiden. Huurders zijn veel flexibeler in verblijfplaats waardoor zij zich
makkelijker op de woningmarkt kunnen verplaatsen als huiseigenaren. Zo zal een
huiseigenaar die zijn woning niet kan verkopen vaak niet verhuizen (Verwest, 2008).
- Anticiperen op andere woningvraag kan door herstructurering, waarbij een kwaliteitsslag
gemaakt kan worden. Hierdoor wordt de woningvoorraad beter afgestemd op de
veranderde woonvoorkeuren en de hedendaagse woonbehoefte. Zo kan ingezet worden
op nieuwe woonconcepten om huidige en nieuwe bewoners aan de regio te binden.
Voorbeeld hiervan is de Blauwe stad in Oost-Groningen. Bij de Blauwe stad werd vooral
ingezet op de verbetering van de woonomgeving.
- Anticiperen op regionale ontwikkeling in plaats van lokale ontwikkelingen. Door
afstemming te maken tussen de verschillende lokale partijen, lees gemeentes, kan een
goed regionaal plan ontwikkeld worden, dat sterker staat als lokale ontwikkelingen en
daarmee wellicht onderling concurrerende gemeentes.
Tweede woningen worden voor sommige krimpregio’s gezien als kansrijk (Laar, 2010). Volgens
hoogleraar Latten (2010) zorgt het toelaten van nieuwe leefstijlen in krimpende regio’s, waaronder
kosmopolieten, voor een impuls in de regio. Nieuwe leefstijlen kunnen bijvoorbeeld gehuisvest
worden in deeltijdwoningen, welke het beste aansluiten bij de vraag, in periferie zones. Zo levert de
doelgroep van de deeltijdwoning als tweedewoning meer klandizie op voor de middenstand en zorgt
deze voor meer sociale cohesie als bij recreatiewoningen. Gegevens over deeltijdwoningen
waaronder pied-à-terres zijn niet beschikbaar in Nederland, omdat deze of onder tweede woningen
of als permanente woningen geregistreerd staan. Woon- en servicehotels voor expats en
gastarbeiders hebben eveneens een versterkende betekenis voor het voorzieningenniveau in een
wijk (VROM-raad, 2009).
Tweede woningen in krimp regio’s zijn vooral in trek in gebieden die aansluiten bij de eisen van
plannenmakers (potentiële kopers van een tweede woning). Deze eisen zijn naar belang
achtereenvolgens:
landschappelijke
omgeving,
bereikbaarheid,
sportmogelijkheden,
watersportmogelijkheden en recreatieve mogelijkheden. De marktomvang in Nederland is niet
eenduidig vast te stellen door de verschillende definities van tweede woningen die gebruikt worden.
Als de beschrijving van het CBS gebruikt wordt, die stacaravans / campers / beleggingspanden /
tuinhuisjes / woningen voor werk uitsluiten, zijn er in 2009 ongeveer 103 duizend tweede woningen.
Dit aantal groeit jaarlijks met 2% (CBS, 2009). De top drie van binnenlandse vestigingslocatie van
nieuwe potentiële tweede woningbezitters is Friesland (39%), Zeeland (36%) en Drenthe (20%) (NRIT,
2010 in: Laar, 2010). Metz ziet de stijging van tweede woningbezit als trend en verwacht dat deze
afneemt als gevolg van het meer flexibeler willen zijn en het willen hebben van een groter
vrijheidsgevoel. Daarnaast verkiezen veel Nederlandse plannenmakers tweedewoningbezit in parken
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(67%) boven een tweede woning buiten (33%) parken. Door individuele verspreide woningen onder
te brengen in een vereniging van eigenaren zou verspreid bezit gestimuleerd kunnen worden (Laar,
2010).
In vergelijking met omliggende Europese landen is het tweedewoningbezit in Nederland nog relatief
laag. Landen als Denemarken (8,3%), België (7,9%), Frankrijk (10%), Spanje (16,7%) en Italië hebben
een hogere percentage van huishoudens met een tweede woning (Gordijn, 2004). In Nederland is de
gemiddelde prijs van tweede in bezit €275.000,-- tegenover een gemiddelde prijs door
plannenmakers van €190.000,-- (NRIT, 2010 in: Laar, 2010).
Een beeld van de gemiddelde tweedewoningbezitter kan opgedeeld worden in twee groepen.
Enerzijds de jonge tweede woningbezitter en anderzijds de oudere tweedewoningbezitter. De jonge
tweedewoningbezitter is jonger dan 40 jaar, samenwonend en/of getrouwd, verdient boven modaal
en heeft weinig vrij tijd, mede door sociale verplichtingen aangaande kinderen. De oudere
tweedewoningbezitter is ouder dan 40 jaar, eveneens getrouwd en/of samenwonend, verdient
boven modaal is (bijna)gepensioneerd en vermogend. (RUG, 2007 in: NRIT, 2010 in: Laar, 2010).
3.5. Conclusie
Krimp kan zich het beste laten omschrijven als een afname van het aantal huishoudens en de
verandering van de samenstelling van de bevolking in een bepaald gebied. De oorzaken kunnen
demografisch, ruimtelijk of economisch van aard zijn en / of gerelateerd aan bevolkingspolitiek en
bijzondere calamiteiten.
De gevolgen van krimp kunnen zijn dat de dynamiek van de woningmarkt wegvalt door minder vraag
waarvoor het minst gangbare woningaanbod hier het meest gevoelig voor is. Door krimp kan
daarnaast een negatieve spiraal ontstaan waarbij kansrijken wegtrekken, waardoor de voorzieningen
afnemen en de economie terugloopt. Daarmee heeft krimp negatieve sociale en financiële gevolgen.
Een positief gevolg van krimp is dat starters een kans krijgen op de woningmarkt. Daarnaast biedt de
tweedewoning eventueel als deeltijdwoning een kans van krimp voor het behouden van de dynamiek
op de verblijfsmarkt.
Box 3: Plan Perkpolder
Perkpolder Beheer BV is een bedrijf opgericht door een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Hulst, de provincie Zeeland en de ontwikkelaars AM en Bouwfonds Ontwikkeling voor het gebied
rond het oude veerplein van Perkpolder. Vanaf 2012 zijn de eerste bouwactiviteiten gepland. Het 300
hectare omvattende plan betreft de aanleg van een jachthaven (350-500 ligplaatsen),
deeltijdwoningen (200 van de 250 woningen) een golfbaan (18 holes) en nieuwe natuur (75 hectare).
Naast Perkpolder wordt deeltijd wonen voor Scheldekwartier, Goese Schans en Kruseveer als
marktkans gezien (Nijssen, 2008).
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4. TRENDS VAN EEN (TOEKOMSTIG)
TERUGLOPENDE VERBLIJFSMARKT MET
SEIZOENSFLUCTUATIE
DEEL 2 – DEFINITIEFASE

“Social networking inzetten voor social notworking. Sociale media wordt ideaal ingezet om
aanleiding te geven tot authentieke, analoge, duurzame en puurzame ervaring.” (Peters,
2004)
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4. TRENDS VAN EEN (TOEKOMSTIG) TERUGLOPENDE VERBLIJFSMARKT MET SEIZOENSFLUCTUATIE
Naast ontwikkelingen op (sociaal)-economische (hfst 2.) en demografische vlak (hfst. 3.) zijn
belangrijke trends op het gebied van sociaal culturele ontwikkelingen waarneembaar. In dit
hoofdstuk worden deze trends (§ 4.1.) beschreven op het gebied van wonen (§ 4.2.), recreëren (§
4.3.), werken (§ 4.4.) en mobiliteit (§ 4.5.).
4.1. Definitie trends
Richard Florida beschrijft in zijn boek The Rise of the Creative Class (2002) de veranderingen tussen
1950 en 2000. Hierbij geeft hij aan dat er fysiek weinig veranderd is. ‘Onzichtbaar’ heeft er volgens
Florida wel een flinke transformatie voorgedaan. Een verandering van moderne, hiërarchische
samenleving naar een gedifferentieerde, flexibele, postmoderne samenleving. Deze verandering in
samenleving zorgt voor sociaal culturele ontwikkelingen. Hieronder vallen; waarden en normen,
religieuze overtuigingen, etnische culturele verschillen, integratie en identiteit (VROM-raad, 2009).
Schnabel (2000) omschrijft binnen de Nederlandse samenleving vijf beeldbepalende sociaal culturele
veranderingen de vijf i’s (Tabel 2.: vijf beeldbepalende sociaal culturele veranderen). Deze vijf i’s zijn
trends, onder trends worden hier verstaan:
Ontwikkelingen die al enige tijd gaande zijn en waarvan het vermoeden bestaat dat zij in de (nabije)
toekomst weinig aan kracht zullen inboeten. Dit in tegenstelling tot hypes, waarbij iets gedurende
hele korte tijd bovenmatige (media)aandacht krijgt. (RVW, 2010)
Schwarz et.al. (2010) classificeren de veranderingen in de samenleving onder een nieuwe stroming
als opvolger van het (post)modernisme. Deze stroming noemen zij sustainism (box 4). Relaties met
de theorie van Schnabel zijn te vinden in onder andere de relatie lokaal & mondiaal en ecologisch en
digitaal. Veranderingen in de maatschappij zoals de slowbeweging (box 5) alswel de transformatie
van behoeftemaatschappij naar belevingmaatschappij (box 6) en hungry city’s (box 7) houden nauw
verband met de sociaal culturele veranderingen en kunnen ook ondergebracht worden onder de
sustainism stroming.
Tabel 2: Vijf beeldbepalende sociaal culturele veranderingen
Sociaal culturele veranderingen
Kenmerken
Individualisering
Kwalitatieve individualisme: vrijheidsprincipe,
relatie tussen individu en maatschappij
Kwantitatief individualisme: gelijkheidsprincipe,
relatie tussen individu en staat (onthiërarchiering)
Informalisering
Informatisering
Internationalisering
Intensivering

Flexibelere netwerksamenleving door meer vrijheid en
gelijkheid door individualisering
Hogere mate van beschikbaarheid van kennis door
individualisering en informalisering
Afname van betekenis van grenzen, afstanden en
tijdverschillen door informatisering
Toename belevingscomponent (intenser en intensiever) ten
opzichte van gebruikscomponent

Bron: gebaseerd op Schnabel (2000)

33

Leeftij 2039

4.2. Trends op het gebied van wonen
Op de woningmarkt zijn trends en kansen terug te vinden die onder andere gerelateerd zijn aan de
vijf beeldbepalende sociaal culturele veranderingen.
De VROM-raad beschrijft deze belangrijke trends die afgeleid zijn van woonconcepten.
Zo is individualisering te koppelen aan de trend van de behoefte om te wonen met gelijkgestemden,
al dan niet in privaat beheerde woondomeinen;
- Door individualisering is er een afname van solidariteit en gaan mensen meer wonen
naar eigen wensen, ambities en mogelijkheden. Hierdoor clusteren groepen met mensen
omtrent een bepaald thema bijvoorbeeld naar beroep, hobby, etniciteit en / of
levensfase. Deze clustering komt volgens de VROM-raad (2009) tot stand vanwege een
groter veiligheidsgevoel, geborgenheid en identiteit.
Box 8: Europarkstad in Leusden
Europarkstad in Leusden is een concept uit 1970 en is gebouwd om het principe van het wonen met
gelijkgestemden, thematisch wonen. De wijk in Amersfoort bevat 476 woningen in de koopsector
kenmerkt zich als new village een wijk expliciet opgezet rondom principes als zelfbeheer en
gemeenschapvorming. Binnen Europarkstad zijn verschillende collectieve voorzieningen zoals een
zwembad en een tennisbaan. Het groenonderhoud is in beheer van de wijk zelf, waarvoor een
financiële bijdrage van de gemeente tegenover staat. Na ruim 40 jaar floreert de wijk, mede door de
grote sociale cohesie tevens versterkt door het wonen om pleinen (www.europarkstad.nl).

Box 9: Buitenplaats de Wilde Roos in Loosdrecht
Deze buitenplaats is een vertaling van enerzijds wonen met gelijkgestemden en speelt daarnaast in
op de trend van deeltijdwonen (transnationaal wonen / meerhuizigheid). Een park met 61
residenties, gelegen in een natuurlijke omgeving maar toch centraal gelegen maakt het aantrekkelijk
voor doelgroepen waaronder expats. Het beveiligde vijf sterren park heeft een servicemanager die
alles omtrent het wonen kan faciliteren. De bos-, zoom- of waterresidentie in oppervlaktes van
100m2 tot 140m2 met perceel oppervlakte van ongeveer 500m2 worden verkocht rond de
driehonderdzeventig duizend euro (v.o.n. excl. b.t.w.) (www.buitenplaatsdewilderoos.nl).
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De tweede trend houdt vooral verband met internationalisering en informatisering. En zorgt voor de
opkomst van transnationaal wonen en verschillende vormen van ‘meerhuizigheid’;
- Door internationalisering en informatisering ontstaat een toename van het
mobiliteitsgehalte van bedrijven, de arbeidsmarkt, vakantiebestemmingen,
kenniswerkers en toegang tot informatie. De trend van internationalisering vraagt om
vernieuwende woonconcepten die de ‘nieuwe’ nomaden kunnen faciliteren. De nieuwe
doelgroep wordt gefaciliteerd door verschillende vormen van meerhuizigheid en tijdelijk
wonen. Huisvesting in zowel het lagere woningmarktsegment (Oost-Europese
gastarbeiders) als wel het hogere woningmarktsegment (huisvesting expats) (Regioplan,
2007). Institutionele belemmeringen en rigide wetgeving beperken het woningaanbod
voor deze doelgroep. Onder gepensioneerde is volgens schatting van NIDI (2011) 4% van
de 60-plussers gedurende een deel van het jaar verblijvende in het buitenland. 7% van de
60-plussers verblijft permanent in het buitenland. Een toename wordt verwacht omdat
van de personen tussen de 55 en 64 jaar 4% na pensionering permanent naar het
buitenland wil vertrekken, terwijl 15% een deel van het jaar in het buitenland wil
doorbrengen. Volgens Engbersen (2010) kan de oudere migrantengroep ervoor zorgen
dat tienduizenden huurwoningen de komende twee decennia leegstaan, omdat de
huurders elders verblijven. De woning wordt aangehouden vanwege de kinderen en
vanwege de Nederlandse gezondheidszorg. Turkse ouderen zijn vaak zes tot zeven
maanden uithuizig (vooral in de maanden van april tot oktober).
Tabel 3: Woonvormen die transnationaal wonen en meerhuizigheid faciliteren.
Type woning
Beweegreden
Traditionele tweede woningen, stacaravans,
Op een relatief goedkope en makkelijke manier
volkstuincomplexen en strandhuisjes
ontsnappen aan dagelijkse hectiek
Eenvoudige huisvesting voor gastarbeiders
Openstellen van Europese grenzen zorgt voor
arbeidsimmigranten
Luxe koop- en huurwoningen voor expats
Internationalisering van de arbeidsmarkt
Pied-à-terre / woonhotels
Mogelijkheden om in weekenden verder weg te
wonen met hogere kwaliteitseisen
Fluïde wonen voor hoogopgeleiden aan
Wonen waar projecten lopen
mondiale sociale en professionele netwerken
Wegtrekkende autochtonen
Rustzoekende, ontevreden over Nederlandse
samenleving
Shared wonen: delen van woonruimte
Delen van kosten
Bron: VROM-raad, 2009
De derde trend heeft relaties met informalisering, individualisering en intensivering en laat zich
omschrijven als de verdienstelijking van het wonen;
- Met de verdienstelijking van het wonen wordt bedoeld, een toenemende vraag naar
comfort en gemak, waarbij wonen samen gaat met zorg- en dienstverlening. Door de
vergrijzing, zal de doelgroep die hulpbehoevend is toenemen. Daarnaast zorgt de
transformatie van behoeftemaatschappij naar een belevingsmaatschappij voor een
transformatie van de woning. Van een plaats voor fundamentele behoeftes verandert de
woning naar een plek om te werken, recreëren of zorg te ontvangen. Nieuwe vormen van
dienstverlening komen daarmee de woning en/of de woonomgeving binnen.
De verdienstelijking van het wonen is vaak gerelateerd aan zorg. Er kan een onderverdeling gemaakt
worden in twee woonzorg-woning typen namelijk, verzorgd wonen en overige woonvormen.
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-

Verzorgd wonen: (ouderen)woning die ondersteund wordt door een verpleging- of
verzorgingsteunpunt;
Overige geschikte woningen: zelfstandige woningen die door bepaalde aspecten
onderscheidend zijn voor zorg- hulpbehoevende ondersteuning;

Nieuwe woonzorgconcepten worden gezien de cijfers bewust meer gekozen. Zo waren er in 1980 per
honderd 80-plussers bijna 50 verzorgingshuisplaatsen tegenover minder dan 20 in 2007 (Ctg, 2007 in:
VROM-raad, 2007). Van de totale woningvoorraad zijn er 1,5 miljoen aangemerkt als nultredewoning
en 129.000 als ‘verzorgd wonen’.

Box 10: BedZed in London
Project in de wijk Beddington.
BedZed is een project met zowel
huur- als koopwoningen met
bedrijfruimten. De wijk is 100%
energieneutraal. De wijk
stimuleert duurzame energieverbruik maar ook duurzame mobiliteit
zoals gedeelde auto en sociale cohe
sie. Bron:
http://www.bioregional.com/whatwe-do/our-work/bedzed/
Box 11: Van woonconsument naar woonprosument
De individualisering maar vooral informalisering zorgt dat de
woonconsument steeds meer inzicht in de markt krijgt en hier ook
steeds meer over wil bepalen.
VROM-raad (2009) bevestigt dit met het geven van voorbeelden
hiervan. Zij beschrijven een transformatie van woonconsument naar
woonprosument. Collectief opdrachtgeverschap, klushuizen zoals in
Rotterdam, zelf beheren onderhouden en verbouwen zoals
Eurowoningen in Leusden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij de IKEAproducten waarbij de consument zelf onderdeel uitmaakt van het
waardecreatie project, tevens ontwikkelaar van het BoKlok-concept.
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4.3. Trends op het gebied van recreëren
De sociaal culturele trends hebben invloed op de manier van recreëren die in deze paragraaf worden
beschreven.
Recreanten worden flexibeler
De recreant is flexibel en wisselt (‘zapt’) daardoor tussen verschillende belevingswerelden binnen
hun gedragspatroon. Het afstemmen van ervaringen op de aan te trekken leefstijl is daarmee steeds
belangrijker (Kenniscentrum Recreatie, 2008).
Toenemende vraag naar kwaliteit
Door de afname van vrije tijd zal de vraag naar een intensere en intensievere beleving toenemen. De
vraag naar kwaliteit, comfort en luxe, evenals rust en eenvoud neemt toe. Samenhorigheid,
ontspanning en een zekere mate van luxe wordt hierbij nagestreefd (CBS, 2010). De luxe wordt hier
niet gezien als enkel luxe in de vorm van het aangeboden product maar hoofdzakelijk om aandacht,
rust, vrijheid en flexibiliteit. De vraag naar luxe neemt toe, een vakantieverblijf moet daarbij vaak
luxer zijn als in de thuissituatie. Deze luxevraag geldt ook op technologisch vlak, zoals internet en
multimedia voorzieningen. Tegenover de toenemende vraag naar kwaliteit staat de groei van de
allochtone bevolking, die minder hoge eisen stellen aan de kwaliteit. Kanttekening hierbij is dat het
gedragspatroon steeds meer naar dat van de autochtone bevolking verschuift.
Toenemende vraag naar diversiteit en authenticiteit
Naast een toenemende vraag naar kwaliteit is er een toenemende vraag naar belevingswaarde. De
recreant wil in korte tijd intens en intensief beleven. (Unieke) concepten die een hoge
belevingswaarde hebben, (traditioneel / modern / authentiek), met goede voorzieningen zijn
publiekstrekkers.
Toenemende vraag naar gecombineerde verblijfsrecreatie
Er is een toenemende vraag naar verblijfsrecreatie in combinatie met:
- Rust, ruimte en natuur (Raad voor de Wadden, 2008 in: Thijs, 2011a);
- Wellness en gezondheid, 12% van de Nederlandse bevolking heeft matige of ernstige
lichamelijk beperkingen wat versterkt wordt door de vergrijzing. Daarnaast bestaat er
onder 30- tot 59- jarige grote behoefte naar wellness voorzieningen zoals sauna’s, baden
en thermen, fitness en sportfaciliteiten;
- Verkoeling (waterrecreatie);
- Slechtweervoorzieningen.
Opvallend is dat duurzaam toerisme geen substantiële bijdrage levert aan de groei van de
verblijfsrecreatieve markt (Kenniscentrum Recreatie, 2008). De duurzaamheidsmarkt omvat 1% van
het totaal (NBTC-NIPO Research, 2010). De Duitse toerist hecht echter wel grote waarde aan
duurzame kenmerken, waaronder keurmerken voor schone stranden.
Verblijfsduur
Landelijk is er een afname in verblijfsduur door een toename van korte (2-4 dagen) en middellange
(5-8 dagen) vakanties. Deze korte vakanties stegen tussen 1980 en 2010 met respectievelijk 98% en
138% (NBTC-NIPO Research, 2010 in: Thijs, 2011a).
Seizoensduur / seizoensverlenging
Het binnenlandse verblijfstoerisme groeit naar bestemming en seizoen steeds meer naar elkaar toe
in verhouding winter-/ zomerperiode. In 2003 was er een overschot van ruim 1 miljoen korte
vakanties in de zomerperiode op een totaal van ruim 9 miljoen. Tegenover een overschot van bijna 1
miljoen wintervakanties in 2009 (CVO (TNS-NIPO) in: Thijs, 2011b).
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Daarnaast zorgt de klimaatverandering, door toename van het aantal warmere dagen, voor het
aantrekkelijker worden van het voor- en naseizoen. In het hoofdseizoen zal daarbij meer vraag
komen naar bestemmingen met mogelijkheden tot waterrecreatie. Slechtweervoorzieningen kunnen
bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het voor- en naseizoen.
Box 12: Kwaliteit, diversiteit en authenticiteit
Outdoors lodge in Holten, foto titelpagina hfst 4. Een concept dat het goede van een camping een
hotel en bungalow combineert. De belevingsfactor vormt de succesfactor volgens de ontwikkelaars.
Bron: www.outdoorsholten.nl
Box 13: POP-up restaurant
Het POP-up restaurant is een restaurant welke geplaatst wordt in een willekeurig landschap. Dit is
een duidelijk voorbeeld van een op authenticiteit en diversiteit gebaseerd concept. Het unieke
concept is afkomstig uit de USA, ontwikkeld en uitgevoerd door landschapskunstenaar John Denevan
in 1998. Denevan exploiteert het concept nu met zijn bedrijf outstandinginthefield.com. In Nederland
is het concept overgenomen door buitengewooninhetland.nl.
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4.4. Trends op het gebied van werken
Op het gebied van werken bestaan verschillende opkomende trends. De belangrijkste trend is het
telewerken.
Het ‘Nieuwe werken’ waaronder telewerken
Telewerken, voornamelijk kenniswerk op afstand van het bedrijf, wordt ondersteund door zakelijke
trends alsmede technologische trends. Zakelijke trends liggen vooral op het vlak van het blijven
aantrekken van kenniswerkers die steeds hogere eisen aan hun werkplek stellen. Gezien de
toekomstige krapte op de arbeidsmarkt en de relatief goedkope arbeidskrachten binnen de
Nederlandse kenniseconomie is dit een trend waar op ingespeeld moet worden. Voordelen van
telewerken zijn:
-

-

-

Beperken vastgoedkosten, vastgoed valt onder bedrijfskosten op de tweede plek. Een
onnodige post, omdat de ruimte slechts 30% van de tijd effectief gebruikt wordt. Bij
telewerken kunnen bedrijven, door tijd en plaatsonafhankelijkheid, inspelen op de trend
van coworken, werkplekken aangeboden in gedeelde kantoorruimte om zo effectief
ruimtegebruik te stimuleren, gefaciliteerd door bedrijven zoals Hotdesks, Shared Office
Space en desk Sharing;
Betere work-life balans, 60% van de zakelijke respondenten geeft aan een beter work-life
balans te hebben door telewerken (Regus, 2010);
Bereidheid tot grotere arbeidsparticipatie van werknemers. 80% van de telewerkers is
bereid meer te uren te werken als gecontracteerd tegen 30% voor niet telewerkers.
41,1% geeft aan dat het personeel productiever is (Regus, 2010);
Grotere aantrekkingskracht kenniswerkers door verruiming ‘werkgebied’; vrouwen,
jongeren, gehandicapten en werknemers met een lange reistijd zijn eerder bereid om te
telewerken (Peters et.al., 2004). 1 op de 5 werkgevers geeft aan door telewerkers
personeel aan te trekken op meer afgelegen locaties (Regus, 2010).

Er blijkt een grote bereidheid voor telewerken onder werkgevers alsmede werknemers. In Nederland
geeft 55% van de werknemers aan de voorkeur te hebben aan telewerken, waarbij slecht 24% de
mogelijkheid wordt geboden (Peters et.al., 2004). Gegevens door Peters et.al. (2004) zijn afgeleid uit
een studie onder 849 computergebruikende werknemers in Nederland. De gegevens door Regus
(2010) volgen uit een onderzoek onder 17.000 zakelijke respondenten wereldwijd.
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4.5. Trends op het gebied van mobiliteit
De trends op het gebied van wonen, werken en recreëren houden verband met trends op het gebied
van mobiliteit.
Voor mobiliteit geldt dat tijd belangrijker is geworden dan afstand, comfort belangrijker dan de prijs
en vrijheid belangrijker dan doelmatigheid (Schnabel, 2000). Mobiliteit is aan verschillende factoren
gekoppeld. Tijd, gemak, gevoel maar ook welvaartsgroei, technische innovaties en
bevolkingssamenstelling beïnvloeden het mobiliteitsgedrag. De mobiliteit zal nationaal gezien
toenemen tot 2040 door het met pensioen gaan van de babyboomgeneratie, die aanzienlijk mobieler
is als de voorgaande generatie. Daarnaast zal door de verbetering in sociaal economische positie het
daaraan gerelateerde mobiliteitsgedrag meebewegen. Milieus welke minder bewust omgaan met
mobiliteit en meer voor gemak kiezen zullen groeien tegenover milieus welke bewust de auto laten
staan. Zo zal de allochtone bevolkingsgroep steeds mobieler worden. Kenmerken die steeds meer
gewaardeerd worden, sluiten het meest aan bij autogebruik namelijk; status, gemak, snelheid,
flexibiliteit, onafhankelijkheid. Als niet ingespeeld wordt op deze trends dan zal door de
demografische ontwikkelingen en leefstijlen de populariteit van de auto stijgen tegenover een
afname in populariteit van het openbaar vervoer en de fiets. De elektrische fiets kan terrein winnen
als dit vervoersmiddel een imagoverbetering ondergaat, omdat het nu vooral geassocieerd wordt
met fysieke / conditionele beperkingen (RVW, 2010).
WLO-Global Economy scenario (GE) voorpelt een totale mobiliteitsgroei tot 2020 van 18,5%, waarvan
4% toe te schrijven is aan de groei van de groep 65-plussers en 4,6% aan verandering in kenmerken
van ouderen als arbeidsparticipatie, inkomen en autobezit. De groei percentages zijn vrijwel
uitsluitend tot te schrijven aan automobiliteit (Allaert, 2007).
4.6. Conclusie
Trends welke invloed hebben op het gebied van wonen, recreëren, werken en mobiliteit houden
verband met vijf sociaal-culturele ontwikkelingen. Deze sociaal-culturele ontwikkelingen zijn:
individualisering, intensivering, informalisering, informatisering en internationalisering. Deze
ontwikkelingen komen tot uitdrukking in vernieuwende woon-/ leefconcepten waaronder, het
wonen met gelijkgestemden (thematisch wonen), het transnationaal wonen / meerhuizigheid
(flexibel wonen) en de verdienstelijking van het wonen. Hierbij wordt recreëren steeds vaker
gecombineerd met het wonen. Binnen de recreatie zijn diverse trends zichtbaar zoals het flexibeler
worden van de recreant en een toenemende vraag naar kwaliteit, diversiteit, authenticiteit. Deze
trends zijn in toenemende mate in combinatie met rust, ruimte en natuur, wellness en gezondheid,
verkoeling en slechtweervoorzieningen. Binnen de recreatiesector is daarnaast een trend van
afnemende verblijfsduur te zien en een afname van de seizoensschommeling door
seizoensverlenging.
Op het gebied van werken zorgt de trend van telewerken voor de positieve ontwikkeling van meer
plaats en tijdsonafhankelijkheid. De mobiliteit zal mede door deze trends toenemen, waarbij de auto
het meest aan populariteit wint.
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5. DNA VAN SCHOUWEN-DUIVELAND
DEEL 2 – DEFINITIEFASE

“Slechts weinigen op Schouwen-Duiveland verdienen hun brood met werken”
(Oevering, 2004)
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Afbeelding voorzijde titelpagina: Nieuwe kerk Zierikzee
Afbeelding achterzijde titelpagina: Koren op het strand bij de Brouwersdam
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5. DNA VAN SCHOUWEN-DUIVELAND
In dit laatste hoofdstuk van de definitiefase worden de kwantitatieve en kwalitatieve
eigenschappen van Schouwen-Duiveland beschreven. Schouwen-Duiveland wordt allereerst
geïntroduceerd (§ 5.1.), waarna een beschrijving van de omvang van de toeristische sector volgt
(§ 5.2.). Vervolgens worden de kwantitatieve eigenschappen van de recreatieve verblijver (§ 5.3.),
de werkgelegenheid (§ 5.4.), de demografische opbouw (§ 5.5.), de migratiestromen (§ 5.6.), de
woningmarkt (§ 5.7.), de seizoensfluctuatie (§ 5.8.) en het beleid op Schouwen-Duiveland (§ 5.9.)
van Schouwen-Duiveland beschreven.
5.1. Algemeen
Schouwen-Duiveland, een Zeeuwse gemeente met ruim 34.000 inwoners, is een regio met
seizoensfluctuatie en verwachte krimp. Tussen 1940 en 1980 groeide Schouwen-Duiveland op het
gebied van bevolkingsaantallen en aantal verblijvende toeristen. Dit werd mede veroorzaakt door
verbeterde infrastructuur, waaronder verbindingen met het vaste land na de watersnoodramp. Na
deze groei periode is sinds 1980 een omslag te zien, jongeren trekken weg, de bevolkingsgroei vlakt
af en het aantal toeristische overnachtingen neemt af met een licht herstel door de recessie in 2009
en 2010.
Door niet of nauwelijks in te spelen op nieuwe ontwikkeling, zoals de veranderde vraag naar
verblijfvormen voor toeristen en permanente bewoners, is het eiland niet voldoende voorbereid op
de toekomst. Zo zal gekeken moeten worden naar kansen van flexibel en thematisch verblijf, waarbij
wonen, werken en recreëren gecombineerd kunnen worden. Schouwen-Duiveland kan, gelet op zijn
ligging nabij grote stedelijke agglomeraties, gezien worden als een grote “groen-blauwe oase” in een
verstedelijkt gebied. Inspelend op de sociaal-culturele ontwikkelingen kan Schouwen-Duiveland zich
profileren als regio om te ontspannen en te genieten van rust, ruimte en natuur. Hierbij kan gekeken
worden naar mogelijkheden voor transformatie van de woningvoorraad, gericht op het opvangen
van de piekbelasting (ongeveer 80.000 inwoners) in de zomermaanden, naar meer evenredige
spreiding door het jaar heen (tussen 45.000 en 60.000 inwoners). De piekbelasting is samengesteld
uit ruim 34.000 vaste inwoners, 8.000 tweedewoning gebruikers (4.000 tweede woningen), 18.000
recreatiewoning gebruikers (9.000 recreatiewoningen), 32.000 caravan gebruikers (16.000 caravans)
en bijna 8.400 boot gebruikers (4.200 boten). Dit geeft een gemiddelde eilandbezetting van 34.000
eigen ‘vaste inwoners’ + ¼ x 66.400 (permanente ‘parttime inwoners’) = 50.600 inwoners. Hierdoor
ontstaat een gezonde economische basis. Met een huidige inwonersaantal van 34.000 mensen ligt er
een grote transformatieopgave voor voorzieningen zoals slechtweervoorzieiningen en zorgvoorzieningen.
5.2. Omvang toeristische sector
Op Schouwen-Duiveland is de toeristische sector een 14 ~ - - - - - - - - - - - - - - - belangrijke sector. Tegenover een gemiddelde bijdrage van 2,9% 12 - t - - - - • BBP toeristische sector
door de toeristische sector in Nederland aan het bruto 10
• Werkge legenheid
binnenlands product (BBP) en 4,1% aan totale werkgelegenheid
toerlstische sector
wijkt Schouwen-Duiveland positief af met percentages van 8%
en 12,6% (CBS,2009)(KVK, 2009). LISA (2009 in: Toeristische
trendrapportage,
2010)
geeft
zelfs
een
werkgelegenheidspercentage voor Schouwen-Duiveland van
15,6% gerelateerd aan toerisme en recreatie. Hiervan komt het
Nederland (%)
Schouwen-Duiveland (%)
grootste deel voor rekenening van de horeca (49%), gevolgd
door logiesverstrekking (29%). Naast de toeristische sector
Figuur 5: BBP en werkgelegenheid
(12,6%) wordt het banenpercentage gevormd door de detailhandel (14,6%), zakelijke dienstverlening
(12,3%) en landbouw (10,5%) (RIBIZ, 2008 in: KVK, 2009). Als gekeken wordt naar de multiplier door
-j-----
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toerisme dan is 31% van de werkgelegenheid, 21 % van de omzet en 24% van de toegevoegde
waarde op Schouwen-Duiveland gerelateerd aan toerisme (ERBO, CBS in: in de peiling, 2008). Het
multiplier effect geeft de mate van economische betekenis van elke geïnvesteerde euro in een sector
in de lokale economie. Door het multiplier effect te geven, wordt niet alleen de directe besteding
maar ook de indirecte besteding in kaart gebracht. Het verhogen van het multiplier effect vormt
daarmee een minstens zo belangrijk beleidsdoel voor het stimuleren van een lokale economie als het
aantrekken van meer gasten en hogere bestedingen. Het multiplier effect verhogen kan door
bezoekers langer in de regio vast houden, streekeigenheid te stimuleren (Janzen, e.a., 1999 en de
Vlieger, e.a. 1999 in: Janssen & Jansen, 2008), samen te werken in waardeketens (Mommaas, 2000
in: Janssen & Jansen, 2008) en gezamelijke arrangementen te ontwikkelen (Janssen & Jansen, 2008).
5.3. Kwantitatieve eigenschappen van (recreatieve) verblijvers
Om een gemiddeld profiel te kunnen maken van de recreant op Schouwen-Duiveland wordt deze in
deze paragraaf kwantitatief bekeken. Van de ruim 4,3 miljoen toeristische verblijven op SchouwenDuiveland is 74% van Nederlandse afkomst. Hiervan vormen achtereenvolgens Noord-Brabant (40%),
Zuid-Holland (20%) en Gelderland (11%) de grootste doelgroepen. Deze gebieden kennen onderling
weinig spreiding in geformaliseerde seizoenen. De 26% buitenlandse gasten, waarvan 67% Duitsers
en 24% Belgen, hebben overeenkomstige spreiding in geformaliseerde seizoenen. Deze
overeenkomstige spreiding van de grootste doelgroepen versterkt de seizoensfluctuatie.
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Figuur 6: Leeftijdsopbouw recreant (CVO, 2009)
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Figuur 7: verblijfsduur recreant (CBS, 2011)

Indien we analyseren naar karaktereigenschappen van de doelgroepen is te zien dat deze minder
afhankelijk is van geformaliseerde seizoenen, vanwege de grote groep senioren. 34% van de
Nederlandse doelgroep is ouder dan 65 jaar. Daarentegen is 15% tussen de 0-12 en 9% tussen de 18
en 24 jaar (CVO, 2009 in: Thijs, 2011b).
De verblijfsduur is gemiddeld 6,2 dagen in Nederland tegenover gemiddeld 6,1 dagen op SchouwenDuiveland (CVO, 2009 in: Toeristische trendrapportage, 2010). Hierbij is de top drie in Nederland van
de verblijfsvormen van binnenlandse vakanties, zomerhuisjes / vakantiebungalows (31%), caravan /
vouwwagen / camper (24%) en hotels (17%). De nummer één en drie laten een trend van
terreinwinst zien ten opzichte van de nummer twee. Als gekeken wordt naar de
accommodatievoorkeur van de recreatieve verblijver op Schouwen-Duiveland dan is de verdeling 3%
in hotels en pensions, 31% toeristisch kamperen, 15% vast kamperen, 48% vakantiewoningen en 2%
zeil- of motorboten. De grootste groei zit daarbij in vakantiewoningen tegenover een afname van het
verblijf in vaste kampeerplaatsen en hotels en pensions (Leisureresult, 2009).
De bezettingsgraad van hotels (landelijk: 44,4%, Zeeland: 47,1%) is gemiddeld genomen het hoogst,
gevolgd door vakantiehuisjes / bungalows (landelijk: 35,6%, Zeeland: 30,8%) en
groepsaccommodaties (landelijk: 24,1%, Zeeland: 27,8%). Kampeerterreinen (landelijk: 11,4%,
Zeeland: 16,9%) hebben gemiddeld de laagste bezettingsgraad (CBS, 2010)(Bijlage II: Bezettingsgraad
van verblijfsaccommodaties in Zeeland).
Het aantal overnachtingen in Zeeland is gedaald met 20% tussen 2002 en 2009 (CBS, 2010)(CVO,
2009 in: Thijs 2011b).
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5.4. Werkgelegenheid
De werkgelegenheidsfunctie, verhouding werkplekken tegenover beroepsbevolking, is op SchouwenDuiveland 96,0. Dit betekend dat er minder banen zijn dan beroepsbevolking. De Nederlandse
werkgelegenheidsfunctie ligt met 104,4 hoger tegenover een lager gemiddelde voor landelijke
gebieden van 77,0. Verwacht wordt dat door de vergrijzing en ontgroening de
werkgelegenheidsfunctie zal stijgen. Naast de potentiële beroepsbevolking speelt ook de
arbeidsparticipatiegraad mee. In Zeeland zal de beroepsbevolking vanaf 2011 tot 2020 stabiel blijven
en daarna jaarlijks dalen met ongeveer 1.000 personen (onverkende paden, 2008).
De beroepsbevolking is en blijft in Zeeland hard nodig om de gewenste economische dynamiek en
kwaliteit en diversiteit van de wooneconomie te behouden. Het aantrekken van deze doelgroep
(vanuit hoofdzakelijk Zuid-Holland voor Schouwen-Duiveland) is daarmee een van de speerpunten
van de provincie Zeeland (Nieuwe verbindingen, 2007). Telewerken evenals de mobiliteitstoename
zijn trends waarop Schouwen-Duiveland in kan spelen. De al aanwezige groei van de zakelijke
dienstverlening zou gerelateerd kunnen worden aan deze trends.
5.5. Demografische opbouw
Schouwen-Duiveland kent een terugloop in bevolkingsaantal van 34.206 (2011) naar 29.6531 (2040)
(Primos, 2009). Naast de door Primos voorspelde bevolkingsafname van 13% heeft SchouwenDuiveland een substantiële afwijking in omvang van bevolkingsgroepen met Zeeland. Zo is er een
procentuele grotere toename van bevolkingsgroepen van 75 jaar en ouder, 65-74 jaar en 45-64 jaar
in vergelijking met de bevolkingsgroepen van 0Percentage
14 jaar, 15-29 jaar en 30-44 jaar (Primos,
alname
2009)(Bijlage III: Bevolkings- en woningbehoefte LJ 0 - 5
Schouwen-Duiveland).
5-10
20
Schouwen-Duiveland kent een relatief hoog -- 2010 -- 38
percentage van meerpersoonshuishoudens met
1oenarne
kind (36,8%) en zonder kind (33,5%). Daar [ 7 O· 5
tegenover staat een relatief laag percentage - 5 · 10
10-20
eenpersoonshuishoudens (29,8%) (CBS, 2008). - 20 - 37
De verandering in demografische opbouw die - provincies
onder andere wordt veroorzaakt door
vergrijzing, ontgroening en migratiestromen
zorgt voor een toename aan aantal huishoudens
op Schouwen-Duiveland ondanks het
krimpende bevolkingsaantal. In 2040 zal het
aantal huishoudens gegroeid zijn tot 14.9241
waarvan 37,4%1 eenpersoonshuishoudens
(Primos, 2009).
Figuur 8.: Bevolkingsgroei 2010-2040 per gemeente.
Bron: PBL/CBS 2010
Vergrijzing
Schouwen-Duiveland is een meer vergrijsde gemeente in vergelijking met het Nederlandse en zelfs
Zeeuwse gemiddelde. De grijze druk, ofwel de verhouding tussen het aantal inwoners ouder dan 65
jaar en het aantal inwoners tussen 20 en 65 jaar is op Schouwen-Duiveland hoger dan het landelijk
gemiddelde. Zo is de grijze druk op Schouwen-Duiveland 35% tegenover een Nederlands gemiddelde
van 24,5%2. Zo is het aandeel 75-plussers 9,7% van de bevolking tegen een landelijk gemiddelde van
6,9%. In 2030 zal het aandeel 75-plussers zijn toegenomen tot 19,5% tegenover een landelijk
gemiddelde van 11,5%. Daarmee stijgt het aantal 75-plussers met 84,8% van 3.278 naar 6.058
inwoners op Schouwen-Duiveland (Primos, 2011).
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Figuur 9: Demografische opbouw
Schouwen-Duiveland 2011
(rood = vrouw, blauw = man)
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Bron: GSD, 2011

Figuur 10: Demografische opbouw SchouwenDuiveland prognose 2025
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Ontgroening
De groene druk, verhouding aantal jongeren (van 0 tot 20 jaar) en het aantal mensen in de
leeftijdscategorie 20 tot 60 jaar, wijkt niet significant af voor Schouwen-Duiveland in vergelijking met
het Zeeuws gemiddelde. In de leeftijdcategorie vanaf ongeveer 17 jaar neemt het aantal inwoners
procentueel af, waarna het rond de leeftijd van 35 jaar weer toeneemt, dit is in mindere mate
kenmerkend voor landelijke gemeentes. Bij een gemiddeld ouderschap rond de 30 jaar lijken de
bevolkingsaantallen te correleren met het aantal kinderen. Een hoger percentage in de
leeftijdscategorie vanaf 35 jaar correleert met een hoger percentage kinderen. Het aantrekken van
de doelgroep 30 tot 40 jarige kan daarmee een positief effect hebben op de groei van de doelgroep
in de leeftijdcategorie 0 tot 10 jaar.

1

Als kanttekening kan hierbij vermeld worden dat PLB/CBS een gelijkblijvend bevolkingsaantal geeft
van 34.200 (2012) tot 34.200 (2040). De bevolkingsomvang zal daarbij in de periode 2015 tot 2030
stijgen tot 35.600 waarna deze krimpt tot 34.200 in 2040. Het totaal aantal huishoudens stijgt daarbij
van 15.200 (2012) tot 16.300 in 2040, hierbij stijgt het aantal huishoudens in de periode 2012-2030
tot 17.000 waarna deze daalt tot 16.300 in 2040 (PLB/CBS, 2011). Het aantal
eenpersoonshuishoudens stijgt tot een omvang van 41,1% (CBS, 2011).
2

Als kanttekening kan hierbij gezegd worden dat PBL/CBS een procentuele verschuiving van het
aantal personen in de leeftijdscategorieën 0-19 jaar, 20- 64 jaar en 65+ tussen 2012-2040 beschrijft
van respectievelijk 21,6% naar 18,7%, 56,4% naar 48,5% en 22,5% naar 33,0%. Primos geeft voor de
laatste categorie, 65+, een toename van 21,1% (2010) tot 39,5% (2040).
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5.6. Migratiestromen
Ondanks een licht sterfteoverschot van 100-200 personen per jaar (CBS, 2011) is er een redelijk
gelijkblijvende balans van het aantal geboorte- en sterftegevallen tussen 2010-2020 op SchouwenDuiveland. In de periode 2020-2040 zal er een groter sterfteoverschot zijn van 200-400 personen per
jaar. Om een balans te houden in de demografische opbouw zal er beroepsbevolking aangetrokken
moeten worden tot Schouwen-Duiveland. Migratiestromen worden mede veroorzaakt door het
aanbod op de woningmarkt, zie paragraaf 5.7. Woningmarkt.
De migratiestromen zijn onder te verdelen in binnenlandse en buitenlandse migratie. Migratie naar
een landelijk gebied zoals Schouwen-Duiveland zijn voornamelijk ‘vutters’, middenklasse en
huishoudens die weinig binding hebben qua werkplek (Daalhuizen e.a., 2003 in: Oevering, 2004). De
wens om in het landelijk gebied te wonen, leeft bij veel mensen. Inperking vindt plaats door
voornamelijk het geringe aanbod van (zorg)voorzieningen en werk (Oevering, 2004).
De migratiestromen worden mede veroorzaakt door vestigers of vertrekkers die in Zeeland wonen en
elders in Nederland werken of vice versa. Deze pendelaars groeiden van 22.000 in 1998 naar 27.000
in 2005. In 2008 is deze groep zelf gegroeid tot 28.000 waarvan er 8.000 personen buiten de
provincie wonen en binnen de provincie werkende tegenover 20.000 in Zeeland wonende en buiten
de provincie werkende (City Result, 2010). Gegevens over forenzenstromen van Schouwen-Duiveland
over de provinciegrenzen zijn niet beschikbaar. De Kamer van Koophandel beschrijft SchouwenDuiveland als zijnde meer een woon- (en recreatie-)gemeente dan een werkgemeente vanwege het
hoge verwachtte negatieve pendelsaldi. Binnen de provinciegrenzen is het pendelsaldi van
Schouwen-Duiveland -500 (KVK, 2009). Daarmee hebben Schouwen-Duiveland en Zeeland een
negatieve uitgaande arbeidspendel. Het aantal pendelaars kan gereduceerd worden als sprake is van
deeltijdverblijf. Een voorbeeld van deeltijdverblijf is iemand die wekelijks drie dagen in Rotterdam
werkt en aldaar verblijft en de overige vier dagen verblijft op Schouwen-Duiveland om daar te
wonen, werken en recreëren.
Door de negatieve aspecten van deeltijdbewoning, waaronder het niet permanent verblijven op een
locatie met als gevolg vaak verwaarlozing van goederen en/of leefbaarheid en prijsopdrijving voor
eigen bevolking, werd dit tegengewerkt door de overheden. Momenteel worden steeds meer
positieve aspecten toegeschreven aan deze woonvorm. Zo helpt deeltijdwonen verpaupering
voorkomen. Daarnaast neemt door de betere fysieke en digitale bereikbaarheid, de
gebruiksfrequentie toe. Deeltijdwonen moet daarom volgens de provincie bevordert worden op
gewenste locaties. Waar dit gestimuleerd moet worden, met welke woningbouwconcepten en of er
mogelijkheden voor gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen voor thuiswerkers geboden moeten
worden, is nog niet duidelijk (Broekhuis et.al., 2008)(Nijssen, 2008).
Figuur 11: Migratie-, geboorte- en
Migratiesaldo per 1.000 inwoners op
Schouwen-Duiveland, Zeeland en Nederland (2008)

Figuur 12: Binnenlandse-, buitenlandse-,
migratie en geboorteoverschot
1970-2030
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Binnenlandse migratie
Tot 2004 had Schouwen-Duiveland een aanzienlijk positief binnenlands migratiesaldo. Vanaf 2004 is
er een aanzienlijk vertrekoverschot, met 61 personen in 2008. Dit vertrekoverschot kwam tot stand
door 919 vestigers tegenover 980 vertrekkers. Tussen de verschillende gebieden zijn daarbij grote
verschillen in vestigings- of vertrekoverschot. Het vestigingsoverschot vanuit Groot-Rijnmond betrof
81 personen gevolgd door Zuidoost-Zuid Holland met 47 personen. Het vertrekoverschot betrof 114
naar overig Zeeland en 36 naar West-Noord-Brabant. De vestigers zijn merendeels ouder dan 55 jaar.
Zij vestigen zich voornamelijk op Schouwen-Duiveland vanwege de rust en veiligheid gecombineerd
met zorg. Veel van deze 55-plussers tot de leeftijd van 75 plus wil ook weer vertrekken. De grootste
groep vertrekkende zijn jongeren van 15- tot 24 jaar, vaak vanwege studie of werk buiten SchouwenDuiveland (CBS, 2009 in: Hoorn, 2009). Onderzoek door SCOOP (2008) wijst uit dat afstand en reistijd
tot onderwijsvoorzieningen in Zeeland een belangrijke rol spelen bij opleidingskeuze onder jongeren.
Op Zeeuwse schaal is de verwachting dat tussen 2006 en 2030 het aantal 0- tot 14-jarigen in Zeeland
daalt met -15% (landelijk -8%). Het vertrekoverschot van jongeren tussen de 15 en 20 jaar is -3% en 1% onder de 20 tot 25 jarigen. De prognose is dat het aantal vestigers jaarlijks bijna 300 meer zijn als
het aantal vertrekkers in de periode tot 2012-2040 (PLB/CBS, 2011). Als gekeken wordt naar het
vertrekoverschot van 61 personen in 2008, het vestigingsoverschot van 11 personen (0,03%) in 2009
en 89 personen (0,26%) in 2010 lijkt een het beschreven jaarlijkse vestigingsoverschot volgens de
nieuwe prognoses ambitieus (GSD,2011).
Zeeland heeft in 2008 een vertrekoverschot van -415 personen. De migratiestroom heeft daarbij een
vertrekoverschot naar Noord-Brabant (-299), gevolgd door Noord-Holland (-88) en Gelderland (-79)
en een vestigingsoverschot vanuit Zuid-Holland (199 personen) (CBS, 2010 in: compendium voor de
leefomgeving, 2011) (CBS, 2009).
Figuur 13: Migratie van en naar
Schouwen-Duiveland , 2008
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Figuur 14: Ontwikkeling leeftijdsgroepen in
Zeeland tot 2050
Figuur 7: Omwikkeling leehij dsgroepen i n Zeeland tot 205-0
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Buitenlandse migratie
Prognose door de provincie Zeeland voor het buitenlandse migratiesaldi tussen 2007-2030 voor de
gemeente Schouwen-Duiveland heeft een positief overschot van 600 personen. Daarmee ligt het
aanzienlijk lager als het aantal in Middelburg (4.500), Vlissingen en Terneuzen (2.800 personen).
Volgens de prognose van het PLB/CBS ligt de verhouding emigranten – immigranten gelijk, maar
wijkt deze af in de periode 2012-2015 en 2019 en 2020 met jaarlijks 1.000 meer immigranten als
emigranten (PBL/CBS, 2011). Als de prognose aangehouden wordt zou dit tot 2030 een positief
migratiesaldi van 6.000 personen inhouden.
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5.7. Woningmarkt
Gemiddeld genomen ontbreekt het de woningvoorraad van Schouwen-Duiveland aan kwaliteit,
diversiteit en authenticiteit.
De woningvoorraad op Schouwen-Duiveland bestaat uit 19.673 wooneenheden (gemeente
Schouwen-Duiveland, 2011) waarvan 15.715 (Primos, 2011) bestemd voor permanente bewoning. De
resterende 3.958 betreffen hoofdzakelijk tweede woningen. Naast tweede woningen telt Schouwen
Duiveland met 4.469 eenheden de gemeente met de meeste recreatiewoningen in Nederland (CBS,
2010). De woningvoorraad op Schouwen-Duiveland is gemiddeld ouder dan het Nederlands
gemiddelde, door veel vooroorlogse woningen in tegenstelling tot woningen uit de periode 19711990. Daarnaast bestaat het aanbod uit aanzienlijk meer koopwoningen (70%) als huurwoningen
(30%), landelijk liggen deze percentages respectievelijk op 57% en 43% (CBS, 2010). SchouwenDuiveland heeft een woningoverschot van 320 woningen in 2010 die volgens prognoses op zal lopen
tot een overschot van bijna 1.700 woningen in 2040. Dit betekend dat er in 2040 een leegstand
ontstaat van bijna 10%3 (Primos, 2009). Hiermee ligt het leegstandspercentage ruim boven de
frictieleegstand van ongeveer 2%. Het huidige bouwbeleid leidt zelf tot een prognose leegstand van
ruim boven de 10% (Tij van de Toekomst) of meer dan 19% (volgens huidige planningslijsten) in 2040.
Schouwen-Duiveland heeft een (theoretische) uitbreidingscapaciteit van nul (2011) tot bijna -1.700
woningen in 2040 (Primos, 2009). Het gemeentelijk beleid geeft een planningsbehoefte van 670
woningen tot 2040 (GSD, 2011). Hierbij zal de planningsruimte na 2020 invulling moeten krijgen in
herstructurering en functieverandering om zo tot kwaliteitsverbetering van de bestaande
woningvoorraad te komen (Tij van de toekomst, 2011). De planningslijsten geven een aantal van
1.700 woningen. Rekeninghoudend met een overplanning van 30% van niet tot stand komende
bouwplannen wordt er gezien de demografische gegevens teveel gebouwd (Hoorn, 2010). Afgeleid
van de bevolkingsprognoses door Primos zouden tot 2040 ruim 1.4004 eenheden van de
woningvoorraad op Schouwen-Duiveland onttrokken moeten worden. Daarentegen laten
praktijkvoorbeelden zien dat een bouwstop krimp kan versterken (Dam et.al., 2006 in: Verwest,
2008). Een praktijkvoorbeeld hiervan vormt de stad Essen. Voor Essen gold in de jaren tachtig een
(nieuw)bouwstop. Hierdoor konden de inwoners hun volgende stap in wooncarrière niet maken
waardoor ze noodgedwongen de stad moesten verlaten (Khadekar & Van Haeften, 2007 in: Verwest,
2008). Nieuwbouwplannen matigen is wel effectief, omdat bij bijbouwen extra krimp in de regio
optreedt. Het leegstandspercentage kan deels opgevangen worden door het verruimen van de
Gebruiksverordeningen Tweede Woningen omdat deze een groei laat zien van ongeveer 94
woningen per jaar (periode 2011-2016). Van de reguliere woningvoorraad (buiten parken) kunnen
daarvan 295 woningen als tweede woning invulling krijgen (Thijs, 2011a).
Als de woonwensen van de lokale bevolking tegenover de vraag en aanbod van typen woningen op
Schouwen-Duiveland gezet worden dan valt op dat het aanbod van huurwoningen (> € 511,--) en
koopwoningen tussen de €180.000,-- en €220.000,-- euro niet aan de vraag kan voldoen. Daarnaast is
er een tekort in aanbod van seniorenwoningen (nultredewoningen). Ook kan er niet voldaan worden
aan de vraag naar appartementen in alle prijsklassen. (Figuur 15: Vraag en aanbod naar typen
woningen & Figuur 16: Kenmerken woningvoorraad (2008).
3

Hiervoor geldt dat is gerekend met de cijfers volgens de prognose van Primos (2009). Als de
prognose van PBL/CBS gebruikt wordt, zal een woningoverschot van 520 woningen ontstaan in 2040,
een prognose leegstand van ruim 3%.
4
Hiervoor geldt dat is gerekend met de cijfers volgens de prognose van Primos (2009). Als de
prognose van PBL/CBS gebruikt word, zullen ruim 140 woningen onttrokken moeten worden tot
2040 om de woningmarkt gezond te houden.
5
Hierbij zijn de aantallen afgeleid van de voorkeur van plannenmakers voor tweedewoningbezit,
zijnde wonen en op een park 67% tegenover 33% buiten een park ( 3.4. Benutten kansen van krimp).
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Op Schouwen-Duiveland zijn volgens prognoses in 2010 voldoende woningen van het type ‘geschikt’
wonen. Geschikte woningen zijn zelfstandige woningen waaraan diverse kenmerken aangeven dat ze
meer geschikt zijn voor ouderen en andere hulpbehoevenden. Vanaf 2015 zal er, bij een
gelijkblijvend woningaanbod, een tekort van dit woningtype ontstaan die op Schouwen-Duiveland tot
2030 zal oplopen tot 511 woningen (Primos, 2011). Het aanbod van verzorgd wonen zal bij een
gelijkblijvend aanbod uitlopen van een tekort van 150 woningen in 2010 tot een tekort van 536
woningen in 2030 (Primos, 2011). Geschikte woningen voor extramurale zorg nabij verpleging- of
verzorgingsteunpunten kunnen op Schouwen-Duiveland invulling geven aan deze vraag. De vraag
naar intramurale plaatsen blijft constant ondanks de vergrijzing. Het aanbod zal zich wel moeten
transformeren naar somatische en psychogeriatrische plaatsen in plaats van verzorgingstehuizen. In
2030 is vraag naar 367 plaatsen tegenover 79 plaatsen in 2010. Somatische plaatsen nemen toe naar
443 plaatsen tegenover 71 plaatsen in 2010 (horizonline, 2011) (VROM-raad, 2007).

--

Figuur 15: Vraag en aanbod naar typen woningen
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Gebruiksbestemming verblijven
Volgens Oevering (2004) wordt één op de drie recreatiewoningen permanent bewoond.
Hoofdwoning, tweede woning en recreatiewoning zijn steeds minder van elkaar te onderscheiden
door gelijkheid in gebruik en comfort. Met behulp van WoON 2009 kan achterhaald worden in
hoeverre tweede woningen, recreatiewoningen, caravans en boten deeltijd gebruikt wordt.
In bijlage IV: Data-analyse WoON 2009, is aan de hand van het WoON 2009 data bestand een
uiteenzetting gemaakt van deeltijdbewoners in tweedewoning, recreatiewoningen, caravans en
boten. Hierbij is de representativiteit gecontroleerd waaruit blijkt dat de data, in mate van de
representativiteit, achtereenvolgens de tweede woningen, caravans, recreatiewoningen en boten
zijn. Er kan daarbij gesteld worden dat de gegevens van boten dermate afwijkt van de werkelijkheid
dat deze niet gebruikt wordt als basis voor de diepte-interviews. Van de andere verblijfstypes zijn aan
de hand van WoON 2009 wel berekeningen gemaakt die meegenomen worden in de diepteinterviews. Zo is het aantal deeltijdbewoners, de gemiddelde leeftijd, het percentage
deeltijdbewoners tussen de 30-60 jaar, het percentage tweepersoonshuishoudens en het
opleidingsniveau berekend. Deze gegevens zijn samengevoegd in tabel 4: Aantal deeltijdbewoners
per type verblijf.
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Tabel 4: Aantal deeltijdbewoners per type verblijf
Type verblijf
aantal
Gem.
% 30-60 jaar
% 2-p huish. Opleiding %
leeftijd
Tweede woning 497*
44
74,8
39,9
Universitair 35
Recreatiewoning 556
49
96,3
42
HBO 28,4
Caravan
314
49
80,3
45,5
MBO 32,6
Boot**
2.485
49
80
46,2
MBO 31,7
* Wekelijks verblijf ligt op 1.500 woningen tegenover een aantal van 2.500 die aangeven de tweede
woning als woning te gebruiken.
** De ‘verblijvers’ op boten kunnen niet gespecificeerd worden op daadwerkelijk verblijf maar zijn
geselecteerd op wekelijks bezoek aan de boot.
Bron: geanalyseerd op basis van gegevens WoON 2009
Verhuisgeneigdheid
Figuur 17: Type woning waar men naar toe wil verhuizen
De verhuisgeneigdheid, plannen hebben
2%
• rijtjeshuis,
eengezinswoning (waaronder
om binnen twee jaar te verhuizen, van
hoekwoning)
• bovenappartement (waaronder flat ,
inwoners van Schouwen-Duiveland is
of benedenwoning) met lift
enkele procenten lager als het landelijke
appartement (waaronder flat ,
0 boven- of benedenwoning) zonder
gemiddelde. Desalniettemin is het aantal
lift
inwoners met verhuisplannen binnen 5
12% • twee-onder-een-kap woning
O vrijstaande woning
jaar 18%, waarvan 5% binnen één jaar.
•
seniorenwoning
Huurders of bewoners met lage
0 aanleunwoning/zorgwoning
inkomens, vooral starters, zijn daarbij
meer verhuisgeneigd
(Woonkennis, 2008) (Bakker, 2009).
Bron: Bakker, 2009
Bijzondere woonmilieus
In een analyse door van Gastel (2008) komt naar voren dat 4,2% van bewoners van bijzondere
woonmilieus (woonmilieus met hoge kwaliteit van omgeving en woningbouw) van plan is binnen
twee jaar te verhuizen. Dit percentage is opvallend lager als het gemiddelde van Nederland evenals
van Schouwen-Duiveland. De gemiddelde leeftijd is 62 jaar tegenover een gemiddelde leeftijd van
40,6 jaar in Zeeland. Daarnaast zijn vestigers in bijzondere woonmilieus gemiddeld meer
nieuwkomers. Koploper is het woonmilieutype dorps met 70% nieuwkomers. Kwaliteit van de
omgeving is daarbij de voornaamste reden van vestiging. Deze analyse bestond uit 92
tweedewoningbezitters. Opvallende kenmerken is dat het percentage gepensioneerden met 43,5%
lager is onder tweede woning bezitters dan bij permanente bewoners namelijk 53,6%. De
gemiddelde leeftijd is lager tegenover een hoger opleidingsniveau.
Recreatieve woningmarkt
Als gekeken wordt naar de trends op het gebied van recreëren dan staat Schouwen-Duiveland nog
aan het begin van een transformatieopgave. Dit is te zien aan de verhouding grondgebonden-niet
grondgebonden verblijven, van 21% tegenover 77%. Grondgebonden verblijven zijn beter afgestemd
op de trends op het gebied van recreëren. Op Schouwen-Duiveland is van de grondgebonden
verblijven 74% vrijstaand en 24% geschakeld. Niet grondgebonden verblijven bestaan uit caravans,
stacaravans en chalets (Gemeente Schouwen-Duiveland, lijst recreatiewoningen 2003 in: Thijs,
2011a).
Woningmarkt aansluitend aan woontrends
Als gekeken wordt naar de woningvoorraad en delen hiervan die gerelateerd zijn aan woontrends,
dan zijn er weinig praktijkvoorbeelden te vinden op Schouwen-Duiveland.
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Wonen met gelijkgestemden is beperkt tot villapark het Grevelingenhout, enkele ouderencomplexen
en enkele (toekomstige)ontwikkelingen voor starters.
- Het B.I.E.B. project (bouwen in eigen beheer) een project voor starters. Het
burgerinitiatief B.I.E.B. wordt ondersteund door de gemeente Schouwen-Duiveland,
woningbouwcorporatie Zeeuwland en projectontwikkelaar Marsaki.
- Het Grevelingenhout, villapark nabij golfbaan (18-holes) met genoeg groenvoorzieningen
en waterpartijen, deels tweedewoningen.
Voor transnationaal wonen en / of ‘meerhuizigheid’ zijn geen projecten op Schouwen-Duiveland.
Wel wordt gesteld dat deze trend invulling heeft gekregen in permanente woningen of niet
permanente woningen (VROM-raad, 2009). Dit wordt ook onderbouwd door de analyse van het
WoON 2009 bestand.
Verdienstelijking van het wonen komt voor bij ontwikkelingen zoals:
- Zorgcomplex Borendamme Allévo. Complex met 8 groepswoningen, 95 zelfstandige
appartementen, grand café en gezondheidscentrum.
- Het appartementencomplex “De Wieken” van eilandzorg Schouwen-Duiveland,
appartementengebouw met 32 huurappartementen verdeeld over vier woonlagen.
Appartementen zijn bedoeld voor cliënten die zware zorg behoeven. Alarmering en
domotica worden in het complex toegepast.
5.8. Seizoensfluctuatie
Seizoensfluctuatie wordt veroorzaakt door verschillende duw- en aantrekfactoren. Om een goed
inzicht te krijgen in de duw- en aantrekfactoren is voor Schouwen-Duiveland een duw- en
aantrekoverzicht gemaakt.
Omdat er binnen de wetenschap nog niet voldoende onderzoek is gedaan om de interactiewaarde
tussen duw- en aantrekfactoren te kunnen kwantificeren, worden deze als gelijkwaardig aan elkaar
gezien. Voor elke regio en daarmee ook Schouwen-Duiveland zijn de duwfactoren nauwelijks te
beïnvloeden. Zo heeft een regio een nihile invloed op het kunnen veranderen van school- en
bedrijfsvakanties, het klimaat, sociale druk en trends, gemakzucht en tradities van de doelgroep.
Wel kan er ingespeeld worden op het positioneren van Schouwen-Duiveland met betrekking tot de
gevoelsmatige afstand tot de stedelijke agglomeraties Rotterdam, Breda en Antwerpen. Ofwel
Schouwen-Duiveland als landelijk gebied ‘in de luwte’ van de Randstad, de Brabantse steden en de
Vlaamse Ruit (Oevering, 2004). De trend is dat afstanden steeds meer vertaald worden in tijd,
daarvan kan Schouwen-Duiveland profiteren (City Result, 2010). Schouwen-Duiveland is te bereiken
in ongeveer één uur reistijd per auto vanaf Rotterdam, Roosendaal of Antwerpen.
Een interessanter aspect van de oorzaak van seizoensfluctuatie zijn de aantrek factoren, waarbij door
slimme positionering meer terreinwinst geboekt kan worden. Met de groei van de recreatiesector
zijn ook de keuzemogelijkheden gegroeid (box 14: De toeristische sector). Dit betekent dat een regio
zich competitief op moet stellen om doelgroepen te blijven aantrekken. Zo kan Schouwen-Duiveland
inspelen op de concurrentie met goedkopere (vlieg)vakanties. Of kan zich richten op het versterken
van de kwaliteit zodat het eiland ook in het naseizoen gepositioneerd wordt als goede keus. Het
naseizoen is daarbij vooral interessant voor de Duitse doelgroep die zoekt naar een goede
prijskwaliteit verhouding (NBTC expertsessie in: Thijs et.al., 2011b). Naast kwaliteit zijn diversiteit,
innovatie en authenticiteit zijn evenementen en activiteiten belangrijk om als recreatiebestemming
concurrerend te blijven.
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Duwfactoren;
- Inspelen op de doelgroep van senioren, die buiten geformaliseerde seizoenen kunnen
recreëren;
- Vermarkten van Schouwen-Duiveland als goed en snel bereikbare verblijfslocatie om de
psychologische afstand te verkleinen;
Aantrekfactoren;
- Prijskwaliteit verhouding bieden om te kunnen concurreren met goedkope
(vlieg)vakanties (NBTC expertsessie in: Thijs et.al., 2011b);
- Duurzaamheid, waterveiligheid en klimaatadaptatie gebruiken om innovatie in kwaliteit
en diversiteit te verhogen om toeristische basis sterk te houden (GSD, 2011);
- Benadrukken (sub)seizoenen zoals zeil-, surf-, fiets-, wandelseizoenen;
- Diversiteit bieden om onderscheidend te zijn;
- Authenticiteit bieden als tegenpool op het massale en onpersoonlijke;
- Evenementen stimuleren zoals Concert at Sea (80.000 bezoekers) en de Kunstschouw;
- Positionering op kortdurende verblijven, congressen, wellness en zorg in samenhang met
authenticiteit (GSD, 2011);
- Kwaliteiten promoten zoals natuur, landschap (21 kilometer strand, natuurgebieden,
historische kernen, agrarische hart), water (Noordzee, Oosterschelde, Grevelingen) en
kustklimaat (GSD, 2011).
De gevolgen van seizoensfluctuatie zijn voor Schouwen-Duiveland zowel positief als negatief van
aard. Enerzijds zorgt seizoensfluctuatie voor negatieve economische gevolgen waaronder variabele
werkgelegenheid en kwaliteitsstandaard. Zo zorgt een toename van verblijvers in een bepaald gebied
voor verhoging van de druk op bepaalde voorzieningen, zoals zorgvoorzieningen die berekend zijn op
grond van kengetallen van permanente bewoning. Capaciteit wordt daardoor vaak gerelateerd aan
de gevolgen. De capaciteit is op Schouwen-Duiveland een samenspel tussen veel factoren. De
verhouding van grondgebruik en economische betekenis ligt ver uit elkaar op Schouwen-Duiveland.
Zo staat tegenover 4,3% gebruikt recreatief grondoppervlak een economische betekenis van 70,81%.
De agrarische sector gebruikt 8% van het grondoppervlak tegenover 2% economische betekenis. Het
grondgebruik van de recreatieve sector lijkt daarmee ondergeschikt aan dat van bijvoorbeeld de
agrarische sector. Als echter gekeken wordt naar de betekenis van het landschap, de nummer één bij
eisen van plannenmakers, dan vormt deze één van de trekkers van Schouwen-Duiveland. Als we de
druk op het landschap als belangrijk te beperken gevolg zien, dan kan Schouwen-Duiveland volgens
Kytzia et.al. (2010) het beste afname van seizoensfluctuatie (minst belastend grondoppervlak) of
toename van luxe hotels (hoogste inkomsten), door hun hoge bezettingsgraad en relatief lage druk
om grondoppervlak, nastreven. Hotels zijn door het investeringsbeleid minder interessant voor de
regio in tegenstelling tot relatief kleine accommodaties zoals een Bed-and-Breakfasts, huisjes of
pensions die zorgen voor minder seizoensfluctuatie door diversiteit en authenticiteit (Box 1:
Seizoensfluctuatie en landgebruik, mogelijk oplossingen tegen capaciteitsprobleem ). Als positief
gevolg van seizoensfluctuatie wordt de mogelijkheid voor ecologisch herstelwerkzaamheden
gegeven.
5.9. Beleid op Schouwen-Duiveland
Het beleid van provincie en gemeenten zouden afgestemd moeten zijn op de toekomstige
ontwikkelingen.
Migratie
Volgens de prognoses van de provincie Zeeland zal de som van het binnenlandse migratiesaldi in de
periode 2007-2030 voor Schouwen-Duiveland op 2.500 mensen liggen. Hiermee is SchouwenDuiveland na Goes de grootst groeiende gemeente gerelateerd aan binnenlandse migratiesaldi in de
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provincie Zeeland (Onverkende Paden, 2008). De prognoses volgens PBL/CBS voorspellen een
jaarlijks positief binnenlands migratiesaldo van 300 personen wat neerkomt op 5.700 personen tot
2030. De som van buitenlandse migratiesaldi is voor Schouwen-Duiveland 600 in de periode 20072030. De prognoses in Onverkende Paden zijn gebaseerd op ontwikkelingen uit het recente verleden.
Het buitenlandse migratiesaldo is volgens prognoses van het PBL/CBS tot 2030 6.000 personen. Op
basis van de migratiestromen uit het recente verleden streeft het provinciaal omgevingsplan naar
een jaarlijkse bevolkingsgroei van 0,5% (1.900 inwoners) (Onverkende paden, 2008). Prognoses van
het PBL/CBS gaan uit van een jaarlijkse groei van 600 inwoners op Schouwen-Duiveland door binnenen buitenlandse migratiestromen. Beiden prognoses lijken gezien het recente verleden ambitieus.
Vergrijzing en ontgroening
De krimp wordt erkent met het afgestemde beleid van ‘meer’ naar ‘beter’ vanuit de Provincie
Zeeland. De kwaliteitsslag gevormd door een transformatiestrategie, in plaats van een
bouwstrategie, wordt als doel gezien. Hiervoor moet samenwerking tussen verschillende voorheen
wellicht concurrerende partijen gezocht worden. Voorbeelden hiervan zijn allianties tussen
bouwbedrijven, woningcorporaties, scholen en sportverenigingen.
De gemeente Schouwen-Duiveland past zijn beleid op de woningmarkt gematigd en vanaf 2020
volledig aan op de marktverandering. Door het uitstel tot 2020 zal er volgens prognoses een
leegstand ontstaan ruim boven de benodigde frictieleegstand.
5.10. Conclusie
Mogelijkheden om seizoensfluctuatie te beperken op Schouwen-Duiveland zijn voornamelijk te
vinden door de ligging nabij grote steden. Diversificatie, modificatie en innovatie zullen bijdrage aan
de afvlakking van seizoensfluctuatie. Alternatieve doelgroepen die kunnen profiteren van de
kwaliteiten van Schouwen-Duiveland kunnen daarmee worden aangetrokken.
Krimp en daarbij met name de vergrijzing en ontgroening vormen op Schouwen-Duiveland zowel
bedreigingen als kansen. Door de landschappelijke kwaliteiten en goede bereikbaarheid, fysiek en
digitaal, sluit een tweede woning goed aan bij de eisen van plannenmakers voor tweedewoningbezit.
Tweedewoningbezit zou hierbij invulling kunnen krijgen in de vorm van deeltijdwoningen. Hierdoor
kan een betere balans ontstaan in demografische opbouw om zodoende het voorzieningenniveau op
peil te houden. Invulling aan het concept deeltijdwoning moet daarbij verder onderzocht worden.
Schouwen-Duiveland is een kansrijke regio met betrekking tot de potenties van de verblijfsmarkt,
gezien de sociaal culturele ontwikkelingen. Om hierop in te spelen moet het zijn kwaliteiten
benutten. Deze kwaliteiten zijn de onder andere de landschappelijke kwaliteit. De woon- /
leefvoorzieningen dienen een transformatie te ondergaan naar een meer divers, authentiek en
kwalitatief aanbod. Door de positieve aspecten op het gebied van wonen, werken en recreëren in
combinatie met mobiliteit lijkt deeltijdwonen een goed concept voor Schouwen-Duiveland. Mede
doordat deeltijdwonen ervoor kan zorgen dat de sociale cohesie en het draagvlak voor voorzieningen
toeneemt. Deze deeltijdbewoner is iemand die in bijvoorbeeld de (omliggende) stedelijke
agglomeraties werkt en het zich kan permitteren, op het gebied van werk en inkomen, in een
kwalitatief betere omgeving te verblijven zoals Schouwen-Duiveland.
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A – CONCLUSIE DEFINTIEFASE
De definitiefase laat zien dat seizoensfluctuatie beperkt kan worden door het stimuleren van
accommodaties met een hoge bezettingsgraad, zoals hotels, zodat het landschap minder wordt
belast. Verder kan seizoensfluctuatie beperkt worden door minder seizoensgebonden
accommodaties zoals Bed-and-Breakfasts en pensions, die meer authenticiteit en diversiteit bieden.
Op krimp kan geanticipeerd worden door verkoop van corporatiewoningen omdat huurwoningen,
door het aantrekken van ouderen en lage inkomens, gevoelig zijn voor huishoudensdaling. Verder
kan er geanticipeerd worden op krimp door selectieve sloop en herstructurering in plaats van
nieuwbouw. Daarbij dient een kwaliteitsslag gemaakt te worden en samengewerkt te worden tussen
gemeentes.
Vanuit de definitiefase zijn voor de case Schouwen-Duiveland doelgroep(en) te bepalen. Zoals figuur
1a: Fragment onderzoeksmodel laat zien, wordt de benoemde doelgroep vervolgens in de
analysefase geanalyseerd. Hierdoor kunnen hun wensen met betrekking tot hun woon- leefsituatie
achterhaald worden.
Hfst. 2

Hfst. 3

Seizoensfluctuatie

Krimp

-----c===> <.-----Hfst. 4

Trends

Hfst. 6

Definitiefase

Hfst. 5
DNA
Schouwen-Duiveland

Analysefase

Deeltijdbewoners

Figuur 1a: Fragment onderzoeksmodel
De doelgroepen die uit de definitiefase naar voren komen zijn tweeledig. Enerzijds zorgt de
substantiële vergrijzing en ontgroening van Schouwen-Duiveland voor de mogelijkheid voor het
initiëren van kansrijke direct daaraan gerelateerde ontwikkelings- en transformatieopgaven. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ontwikkelen van thematische verblijven voor ouderen.
Anderzijds zorgt de vergrijzing en ontgroening voor een onbalans in de demografische opbouw van
de bevolking. Balans hierin is noodzakelijk om het voorzieningenniveau op peil te houden en de
gewenste economische dynamiek, kwaliteit en diversiteit van de wooneconomie op SchouwenDuiveland te behouden. Balans kan verkregen worden door het aantrekken van de leeftijdgroep van
30-60 jaar die de komende 20 jaar, ondanks de groei van het aantal buitenlandse immigranten, met
ongeveer 16% afneemt op Schouwen-Duiveland (landelijk -10%).
In de definitiefase komt naar voren dat deeltijdbewonen een belangrijke trend is, maar vooral ook
kan zijn voor Schouwen-Duiveland. Deeltijdwonen kan daarbij zorgen voor het aantrekken van de
doelgroep van 30-60 jaar. Door het analyseren van de wensen van 30 tot 60 jarigen die deeltijd op
Schouwen-Duiveland verblijven wordt onderzocht in hoeverre Schouwen-Duiveland mogelijkheden
biedt voor deeltijdwonen ten einde de woon- en leefsituatie te kunnen verbeteren. Van de huidige
deeltijdverblijvers is een overzicht gemaakt in tabel 4: Aantal deeltijdwoningen per type verblijf.
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6. DEELTIJDBEWONERS OP SCHOUWENDUIVELAND
DEEL 3 - ANALYSEFASE

“Één op de drie recreatiewoningen wordt permanent bewoond, hoofdwoning, tweede woning en
recreatiewoning zijn steeds minder van elkaar te onderscheiden door gelijkheid in gebruik en
comfort.” (Oevering, 2004)
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Foto voorkant titelpagina: Vuurtoren Nieuw-Haamstede
Foto achterkant titelpagina: Strand Westenschouwen
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6. DEELTIJDBEWONERS SCHOUWEN-DUIVELAND
In hoofdstuk 6 is, met als uitgangspunt de gegevens vanuit de definitiefase, een analyse gemaakt
aan de hand van afgenomen diepte-interviews onder deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland.
Na de introductie van de analysemethode (§ 6.1.), wordt de bepaling van het respondentenkader
beschreven (§ 6.2.) gevolgd door de methode (§ 6.3.) en de uiteindelijke bevindingen van de
diepte-interviews (§ 6.4.).
6.1. Diepte-interview
Een diepte-interview is een kwalitatieve niet-gestandaardiseerde onderzoeksmethode om
motivaties, gedachten en ideeën van de geïnterviewde te achterhalen. Hierbij verloopt het interview
zoveel mogelijk op de inbreng van de geïnterviewde. Doormiddel van een voorop opgestelde
gestructureerde gesprekspuntenlijst zorgt de interviewer ervoor dat alle aspecten van het
onderzoeksonderwerp besproken worden. Meerwaarde aan een diepte interview is dat niet alleen
het ‘wat’ en ‘hoe’ maar ook over het ‘waarom’ gegevens verzameld worden. Met behulp van de
gegevens uit de diepte-interviews dienen vergelijkbare variabelen gevonden te worden. Het diepte
interview vindt meestal 1 op 1 plaats. Doordat het aantal cases (interviews) veelal van beperkte
omvang is in vergelijking met de totale omvang van de populatie is deze niet representatief.
Daardoor is de uitkomstruimte niet generaliseerbaar voor de gehele populatie. Daarnaast vormt de
betrouwbaarheid, een meting onafhankelijk van toeval en controleerbaar door herhaalbaarheid, van
diepte-interviews een probleem doordat deze niet-gestandaardiseerd zijn.
Volgens Marshall en Rossman (1999) hoeven diepte interviews niet noodzakelijk herhaalbaar te zijn
om betrouwbaar te zijn doordat de werkelijkheid wordt gemeten van een situatie onderhevig aan
verandering. Aangenomen kan worden dat in diepte interviews de omstandigheden die onderzocht
worden complex en dynamisch zijn. De waarde van de niet-gestandaardiseerde methode ligt juist in
de flexibiliteit die je kunt gebruiken om de complexiteit van het onderwerp te onderzoeken. Zo kan
er bij diepte-interview doorgevraagd worden en kan het overal plaats vinden.
6.2. Bepaling respondentenkader diepte interview
Doel van de diepte interviews is om zo inzicht te krijgen in de diepere betekenis die
deeltijdverblijvers geven aan hun verblijf(omgeving). Hiervoor dienen huidige deeltijdbewoners op
Schouwen-Duiveland ondervraagt te worden. Zo dient gevonden te worden wat de wensen van het
verblijf op Schouwen-Duiveland zijn uitgesplitst naar verblijf en verblijfsomgeving en onder welke
condities men langer zou willen verblijven.
Ondanks dat er weinig tijd beschikbaar is dienen de diepte interviews een zo goed mogelijke
afspiegeling van de werkelijkheid te bieden. Dit wordt verkregen doormiddel van zo veel mogelijk
spreiding in respondenten binnen de populatie van deeltijdbewoners. Een realistische omvang gezien
de tijd en middelen die beschikbaar zijn, zijn 15 diepte-interviews. Om een zo reëel mogelijke
afspiegeling van de deeltijdverblijvers op Schouwen-Duiveland te krijgen (Tabel 4: Aantal
deeltijdbewoners per type verblijf)(Bijlage I: Het begrip deeltijdwonen) zullen de respondenten
merendeels hoger opgeleid moeten zijn en zoveel mogelijk bestaan uit verblijvers van
tweedewoningen en recreatiewoningen gevolgd door verblijvers in caravans. Deze deeltijdverblijvers
moeten vallen onder de categorie beroepsbevolking zijnde tussen de 18 en 64 werkend (minimaal 12
uur) en wekelijks verblijvend in dit verblijf. Het deeltijdverblijf moet tenslotte gelegen zijn op
Schouwen-Duiveland.
6.3. Methode diepte interview
Voor het vinden van geschikte respondenten wordt de sneeuwbalmethode gebruikt. Vanuit een
netwerk van betrokkenen wordt gevraagd of zij willen zoeken naar deeltijdbewoners, bij het
aandragen van deeltijdbewoners worden deze getoetst op de criteria. Deze deeltijdbewoners kunnen
vervolgens uit hun omgeving ook weer deeltijdbewoners voordragen. Als inleiding wordt door de
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interviewer uitleg gegeven over het onderzoek en over wat er gevraagd wordt van de respondent.
Vervolgens stelt de interviewer vijf openvragen die opgesteld staan op een gestructureerde
vragenlijst die als checklist fungeert voor het diepte interview (Bijlage VI: Gestructureerde vragenlijst
diepte-interview). De interviewer kan doorvragen op de antwoorden van de respondent. Als
afsluiting worden enkele korte vragen gesteld aan de respondent zodat er een karakter aan de
respondent gekoppeld kan worden.
Het uitgewerkte diepte-interview wordt opgedeeld in fragmenten. Binnen deze fragmenten worden
labels gezocht die aansluiten op de inhoud of een deel van de inhoud (Bijlage VII: Labels diepteinterviews). Deze positieve of negatieve labels worden vervolgens ruimtelijk geordend in een tabel
(Bijlage VIII: Ruimtelijke ordening labels). Hiermee wordt een duidelijk overzicht verkregen over de
bevindingen uit de diepte interviews.
6.4. Bevindingen naar aanleiding van diepte-interviews
In deze paragraaf staan de bevindingen van de respondenten afgeleid van de respons uit de
afgenomen diepte-interviews (Bijlage VII: Labels diepte interviews).
Profiel respondent
De respondenten zijn gemiddeld 54 jaar (tweede woningen), 57 jaar (recreatiewoning) en 50 jaar
(caravan). In vergelijking met het WoON 2009 bestand, met respectievelijk een leeftijd van 44, 49 en
49 jaar, ligt daarmee de leeftijd gemiddeld hoger voor de deeltijdverblijvers in tweedewoningen,
recreatiewoning en caravans op Schouwen-Duiveland. De hoogst genoten opleiding en de
huishoudengrote is voor de diepte-interviews hoger / groter in vergelijking met het WoON 2009
bestand. Een mogelijke oorzaak voor het hogere percentage hoger opgeleiden en leeftijd kan
verband houden met de hogere WOZ waarden bij de respondenten van de diepte-interviews. De
gemiddelde prijsklasse van de diepte-interviews is voor de tweede woning (€350.000,-- tot
€500.000,--), voor de recreatiewoningen (€250.000,-- tot €350.000,--) en voor de stacaravan
(<€150.000,--). De beroepsmatige achtergrond van de deeltijdbewoners varieert van medisch
assistent tot medisch specialist. Van DGA van 5 zorggerelateerde bedrijven tot directeur van een
bedrijf gespecialiseerd in import en distributie van badkamerkranen. Van werknemer bij een
maritieme aannemer tot geohyrdoloog en van liftmonteur tot general manager van een
scheepswerf.
Beleving van Schouwen-Duiveland
Deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland hebben veelal een binding gekregen met het eiland door
kennismaking met het gebied op jongere leeftijd. Vaak vond deze kennismaking met het eiland plaats
door kampeervakanties op Schouwen-Duiveland. “Ik kwam hier als kind vaak op de camping, later
hebben mijn ouders hier een woning gekocht” (Roel, 43). De hierdoor verkregen vertrouwdheid met
het gebied zorgde er op latere leeftijd voor om Schouwen-Duiveland te verkiezen als deeltijd
verblijfsplaats.
“De combinatie van het binnen handbereik zijnde gevarieerde aanbod van de zee, de Grevelingen, een
mooi bos en duingebied en de weidsheids” (Gerda, 55). “Dit biotoop gelegen binnen overzienbare tijd
van grote steden in combinatie met de hier heersende rust, vormt een goede balans met het hectische
stadsleven” (Erwin, 46). Zijn terugkomende redeneringen waarom gekozen wordt voor SchouwenDuiveland.
Binding met Schouwen-Duiveland
Een deeltijdbewoner voelt zich betrokken en heeft een mening over het de eilandelijke beleid. De
toon is daarbij overhellend naar negatief met betrekking tot de eilandelijke gemeentelijke
beleidsvisie voor Schouwen-Duiveland op het recreatieve vlak. “Het aantrekken van de bovenlagen
van de bevolking door transformatie van het recreatieve aanbod moet niet leiden tot verstoring van
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het evenwicht binnen het aanbod” (Willem, 52) is een terugkomende mening onder de
deeltijdbewoners. Deze mening is gebaseerd op de visie van het transformeren van (verouderde)
stacaravanparken naar bungalowparken. Naast het financieel onaantrekkelijk maken van het
recreatieve aanbod voor veel recreanten wordt ook het aanpassen van het karakter van het verblijf
als negatief bestempeld; “Mensen komen naar Schouwen op te kamperen, de luxe hebben ze thuis of
gaan ze voor naar het buitenland. Laat de mensen die luxe willen maar een huis kopen, maar niet van
die vakantiehuizen” (Ella, 55). “Dat hoor je veel mensen zeggen, de liefde voor Schouwen is gekomen
op ons vakantieplekje, met het kamperen of in de caravan” (Peggy, 61). Zo wordt er door de
deeltijdbewoners gesproken over een gewenste ontwikkeling op basis van de twee V’s: “Vooruitgang
en Voorzichtigheid” (Leo, 63). Hiermee bedoelen ze dat ze nu tevreden zijn met het huidige aanbod
maar vooral met de rust en de ruimte die bij ontwikkeling binnen het huidige aanbod behouden
blijft. Het aanbod moet dus even groot blijven maar de kwaliteit mag verbeterd worden. “Het bieden
van kwaliteit is wel belangrijk om mee te gaan met de tijd, zeker ook in de recreatiesector” (Roel, 43).
“Hou in het achterhoofd dat een tweede woning wel financierbaar moet blijven voor een brede
doelgroep” (Gerda, 55). Het financieel niet bereikbaar zijn van de deeltijdwoning wordt gedeeld door
de deeltijdbewoners als doemscenario voor het slagen van het concept deeltijdwonen. “Omdat het
werkkarakter van jongelui kansen biedt voor deeltijdbewoning in combinatie met de omgeving is dit
een kansrijke regio” (Leo, 63). “We hebben deze woning over kunnen nemen van mijn ouders. Anders
was het voor ons niet mogelijk geweest, financieel gezien” (Roel, 43). Het deeltijdverblijven kan
daarbij ook helpen om de als negatief ervaren seizoensschommeling te beperken. De
deeltijdverblijvers zijn positief over de belevingswaarde van het landschap in het voor- en naseizoen.
De piek en dal belasting van het aantal verblijvers op het eiland wordt door minder deeltijdbewoners
positief ervaren. “De piekbelasting zorgt voor overlast maar ook voor grappig en vermakelijke
situaties” (Floor, 71). “De stilte buiten het seizoen zorgt voor verveling en post apocalyptische
situaties” (Erwin, 46). De negatieve beoordeling van de seizoenen komt vooral voort uit de gedeelde
mening van overbelasting in een korte tijd en onderbezetting in het naseizoen. Vergelijking door de
deeltijdbewoners hoe het beter zou kunnen, worden daarbij gemaakt met plaatsen als Domburg
waarbij het gedurende het hele jaar gezellig druk is vanwege een meer gevarieerd aanbod van
verblijfplaatsen en een kwalitatief hoger voorzieningenniveau. “Mijn voorkeur ging in eerste instantie
uit naar Domburg. Maar nu ben ik blij dat ik hier zit, vooral ook vanwege de reistijd” (Hetty, 56). “In
het hoogseizoen wordt de zaak op de spits gezeten. Net teveel. Op het ogenblik, 6 tot 8 weken”
(Marianne, 64). “Ik vind dat elk seizoen zo z’n charmes heeft. In de zomer is het lekker druk en in de
winter kan het lekker stormen, dat vind ik prachtig. Ook het gezellige in de wintermaanden als de
familie mee komt naar Schouwen” (Roel, 43). Enkele deeltijdbewoners delen de mening dat de
gemeente wat terug moet doen voor de betaalde WOZ belasting en forenzenbelasting. Hierbij doelen
ze op; “Zichtbare tegenprestaties zoals een goed verzorgde groenvoorziening, dit is nu niet het geval,
het ziet er hier onverzorgd uit” (Lia, 64).
De verblijfsduur is gemiddeld gezien wekelijks drie à vier dagen. Deze dagen vallen voornamelijk in
en rond het weekend. Deze dagen worden vooral verkozen vanwege de werksituatie. Er is geen
duidelijk verschil in piek te zien in verblijfdagen tussen de seizoenen. Een deel geeft de voorkeur aan
frequenter verblijf in het zomerseizoen vanwege de activiteiten en voordelen van het seizoen zoals
minder verkeer op werkdagen. Een deel heeft geen voorkeur en een deel geeft de voorkeur aan het
voor- en naseizoen zodat de piekdrukte ontweken wordt. “Ik verblijf hier veel liever in het voor- en
najaar, in het hoogseizoen vind ik het te druk” (Hetty, 56). De verblijfsduur wordt door de
deeltijdbewoners als optimaal, of in balans zijnde, ervaren. “Ik vind de combinatie heel goed. Ik vind
het heerlijk om hier te zijn, maar thuis vind ik het ook fijn” (Lia, 64). “De combinatie Helmond-Renesse
is gewoon heel goed voor ons” (Jolanda, 50)
Op het al dan niet permanent willen of gaan verblijven wordt door enkele deeltijdbewoners meer
positief als negatief gereageerd. De meerderheid heeft plannen om permanent te gaan verblijven op
Schouwen-Duiveland. Het permanent verblijven zal dan hoofdzakelijk na pensionering plaatsvinden.
Daarbij wordt aangeven dat niet altijd het huidige verblijf aangehouden wordt. Voor permanent
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verblijf wordt gezocht naar een verblijf dichter bij voorzieningen, een appartement of een thematisch
verblijf voor ouderen. Ook geven enkele aan een groter verblijf te willen hebben. Deeltijdbewoners
die niet permanent willen verblijven hebben als reden; het beperkte zorgaanbod en/of het ideale
van de combinatie van het hebben van twee verblijven. “Ik heb zoveel sociale dingen waar ik nu
woon, dan denk ik dat het te saai wordt om hier te zitten” (Hetty, 56).
Er worden ook negatieve aspecten genoemd gerelateerd aan het deeltijdverblijf als voorwaarde voor
meer verblijf. Zo komen verschillende beperkingen in het voorzieningenaanbod, zoals het
zorgaanbod, het banenaanbod en het overdekte culturele aanbod naar voren als voorwaarde voor
meer verblijf. Andere geven aan dat de combinatie voor hun ideaal is vanwege het willen
onderhouden van hun sociale contacten bij hun hoofdverblijf. Ook komt regelmatig terug dat het
hoofdverblijf aangehouden wordt vanwege het hebben van zorgbehoevende ouder(s) in die
omgeving of het financieel niet haalbaar zijn van frequenter verblijf. “Als het werk verplaats kon
worden naar Schouwen. Ja, dan zou ik direct voor Schouwen kiezen” (Ria, 59).
Verbindingen op Schouwen-Duiveland
Door de deeltijdbewoners is op het gebied van bereikbaarheid een opdeling gemaakt in drie lagen.
Enerzijds de bereikbaarheid met de auto, anderzijds op het vlak van telecommunicatie en met het
openbaar vervoer. Over de bereikbaarheid met de auto wordt merendeels positief geoordeeld. De
afstand vanaf de deeltijdwoning tot het hoofdverblijf ligt gemiddeld iets boven een uur. Deze relatief
korte tijdsduur wordt als positief ervaren. “De bereikbaarheid met de auto is prima” (Anita, 49). De
(verbeterde) wegen worden over het algemeen als voldoende beoordeeld. “Het aanbod van
voorzieningen is voldoende en anders is Goes en Middelburg goed bereikbaar” (Willem, 51). “Ik mis
hier eigenlijk niks, als ik toch iets mis zit je zo op een plek als Zierikzee of Goes, het is allemaal goed
bereikbaar” (Jolanda, 50). Wel zijn er negatieve geluiden te horen over drukte tijdens zomerse dagen
en files door pendelaars.
De bereikbaarheid op het vlak van telecommunicatie wordt over het algemeen positief beoordeeld.
Over het algemeen is het bereik goed, en is er voldoende aanbod van providers. Bij enkele
deeltijdbewoners wekt het bereik en netwerkaanbod ergernis op. “Flexibel door telewerken. Maar
het is wel van de gekken dat je op een uur rijden van Rotterdam geen bereik hebt. Ik moet achter in
de tuin gaan staan om bereik te hebben” (Marianne, 64). Andere geven aan dat, dat ook wel weer de
charme van de plek was, wanneer in het verleden gezocht moest worden naar een punt waar je
bereik had.
Het bereik met betrekking tot het openbaar vervoer wordt over het algemeen negatief beoordeeld.
Daarbij zijn vooral de reistijd, het vaak moeten overstappen en het ontbreken van een trein
gehoorde meningen. De goede overstap mogelijkheden en de Interliner van Zierikzee naar
Rotterdam wordt wel als positief ervaren. Als nadeel van de Interliner wordt het niet dagelijkse
dienstschema genoemd. “We zijn dan ook blij dat al onze kinderen een rijbewijs hebben zo is dat
probleem vanzelf opgelost” (Moniek, 49).
Betrokkenheid met Schouwen-Duiveland
Integreren wordt over het algemeen door de deeltijdbewoners als lastig ervaren. “Er is een hele
sterke eilandcultuur van ons kent ons. Dat zit ook op politiek niveau, dat zit doordrongen in het hele
eiland en dat is jammer” (Edwin, 46). “Zeeuwen zijn meer op zichzelf, maar als je ze eenmaal in hun
hart hebben, kan je niet meer kapot. Het zijn mensen die stabiel zijn, zo en niet anders” (Ella, 55). De
deeltijdbewoners ervaren de Zeeuwen als stabiele, behoudende mensen. Om te integreren moet je
een stap zetten, maar niet te opdringerig zijn. Het duurt een behoorlijke tijd totdat je bij de
gemeenschap hoort, maar als je erbij hoort kan je niet meer kapot. “Zakelijk zijn ze ook stabieler wat
het samenwerken bevordert, een Zeeuw loopt niet voor een dubbeltje naar de buurman” (Jolanda,
50). De sociale betrokkenheid van de deeltijdbewoners verplaatst zich zoveel mogelijk naar de plaats
waar de deeltijdwoning staat. Sociale contacten vinden minder in club- of verenigingsverband plaats
in vergelijking met sociale activiteiten bij het hoofdverblijf. Daarnaast hebben de sociale contacten
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op Schouwen-Duiveland een vrijblijvender karakter. “Ik voel me hier meer ‘thuis’ als in Rotterdam.
Rotterdam is meer ‘thuisloos’. Iedereen is druk, er is geen binding in de buurt of bij de bakker, hier is
gelukkig nog wel eens tijd voor een gezellig praatje, het is meer ontspannen hier” (Roel, 43).
Wensen met betrekking tot de verblijfsvorm
De deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland zijn positief over de omgeving van hun verblijf. In de
omgeving kan een onderverdeling gemaakt worden op drie schaalniveau. De directe omgeving, de
semi-directe omgeving en de indirecte omgeving. Onder de directe omgeving wordt het verblijf in
zijn directe omgeving, zijnde een wijk, straat of andere clustering van verblijven bedoeld. Met de
semi-directe omgeving wordt bedoeld, de omgeving op dorp of stads(deel) schaal. Met de indirecte
omgeving worden eisen en wensen op gemeenteschaal of meer in het algemeen bedoeld.
Wensen van de directe verblijfsomgeving
Deeltijdbewoners die op een vakantiepark wonen ervaren dat er door verhuur van op het park
gelegen verblijven meer wisseling is in de sociale omgeving. “Als je terugkijkt hadden wij voor de
aanschaf van een verblijf in een woonwijk gekozen vanwege de vaste buren, waardoor je meer
betrokken wordt in de omgeving” (Leo, 63). De bungalowparken zijn vaak opgezet gebaseerd op
privacy hierdoor bieden ze een uitvalsbasis om met je familie en vrienden tot rust te komen zonder
dat je rekening hoeft te houden met buren. “Doordat je op een park zit heb je weinig vaste buren.
Het praten met de mensen die je hier tegenkomt is allemaal oppervlakkig, die denken dan dat ik ook
op vakantie ben, dat vind ik ook wel grappig” (Gerda,55). Op de campings van de gesproken
deeltijdbewoners is de opzet minder gebaseerd op privacy wat sneller leidt tot (oppervlakkig) contact
met de directe omgeving. “Nadeel van een vakantiepark is dat je daar moeilijker integreert, naast
elke week ander buren, lees vriend(innet)jes is dat niks voor kinderen” (Edwin, 41). Vakantieparken en
campings bieden overzichtelijke kosten, doordat je jaarlijks moet betalen voor de pachtcanon en / of
vereniging van eigenaren weet je waar je aan toe bent. “Een vakantiepark? Nee hoor, alles is
geregeld, rechttoe rechtaan” (Ria, 64). De eenmalige aanschafkosten liggen bij recreatieparken vaak
lager als in woonwijken. Daar tegenover staan (hoge) terugkomende parklasten, onder andere
vanwege gezamenlijke faciliteiten en gezamenlijk groenbeheer. “Een verblijf in een woonwijken,
verspreid over het eiland, gezamenlijk beheerd. Dat zou voor mij voortreffelijk zijn, daar zou ik dan
eerder voor kiezen als voor een park” (Hans, 60).
Deeltijdbewoners die kiezen voor het aanbod van een verblijf buiten een park, verkiezen dit vanwege
de vertrouwdheid van de omgeving door meer vaste buren. De vrijheid, de openheid, de rust en het
gevarieerder zijn, zijn ook gehoorde redenen. Opvallend is dat de deeltijdverblijven met als
woonvorm een tweedewoningen in een groene omgeving staan of aan de rand / nabij een groene
omgeving liggen.
Wensen van de semi-directe verblijfsomgeving
De verkozen omgeving ligt niet in het centrum maar ook niet afgelegen, vaak gaat de voorkeur uit
naar een gebied hier tussen in. “Bij ons is het strand op loopafstand en het dorp op loopafstand.
Ideaal” (Marianne, 64). De omgeving is daarbij bij voorkeur niet te toeristisch. De deeltijdbewoners
hebben bij voorkeur een rustige maar niet afgelegen natuurlijke omgeving.
Wensen van de indirecte omgeving
Als gekeken wordt naar de wensen van de indirecte omgeving bestaat er een wens om op unieke
plekken te wonen, bij voorkeur op het strand, maar dan wel geclusterd. “Dat vind ik eigenlijk het
leukste een huis op het strand, geclusterd, een soort park idee” (Hetty, 56). Het hebben van
contacten, buren voor de sociale controle, gaat daarbij boven de unieke locatie. Daarnaast moet het
verblijf gelegen zijn in nabijheid van voorzieningen. “Ik ben een stadsmens, ik moet mensen kunnen
zien” (Gerda, 55). De dagelijkse voorzieningen worden door de deeltijdbewoners als ruim voldoende
ervaren. “Er zijn voldoende winkels en restaurants” (Henk, 46).

63

Leeftij 2039

Wensen van de verblijfsvorm
Over het algemeen zijn de deeltijdbewoners positief over hun verblijfsvorm. Zo vindt een
deeltijdbewoonster van een caravan het heerlijk om in een stacaravan te zitten en biedt dit naast
voldoende comfort, de isolatie is voldoende, een verblijfsvorm die knus en onderhoudsarm is. “Het
kamperen hoeft niet veel te veranderen in de toekomst, alleen een mooie sanitaire ruimte is goed, het
moet wel hygiënisch zijn” (Ella, 55). Een andere deeltijdbewoner van een stacaravan onderstreept
dat de stacaravan niet even lux is als een huis maar dat het voldoende luxe biedt. Hierbij geeft hij wel
aan dat als de kinderen groter zijn, dat hij een ander verblijf verkiest boven de camping in Renesse.
“Mijn kinderen wil ik niet naar Renesse laten gaan als ze 16 zijn, daar zijn ze te knap voor, dan zit ik
liever ergens in het buitenland” (Edwin, 41). Voor het verkiezen van een recreatiewoning of
tweedewoning als deeltijdwoning boven een caravan wordt genoemd dat het comfortabeler is, een
investeringsmogelijkheid biedt en omdat je jaarrond kan verblijven en dus niet gebonden ben aan
het sluiten van de camping. Voor alle deeltijdbewoners geldt dat ze graag een vrijstaande woning
hebben. “De kinderen kunnen hier lekker dollen in de tuin, zonder dat ik me druk hoef te maken of ze
teveel herrie maken” (Irene, 50). De deeltijdbewoners geven aan dat ze slechte ervaringen hebben,
of het niet zien zitten om een verblijf te delen met andere gebruikers omdat dat extra zorgen met
zich mee brengt. Als de noodzaak tot verhuur er financieel niet is willen ze het verblijf puur voor
eigen gebruik houden. “Delen van een woning. Nee, daar moet ik niet aan denken. Ik wil niet elke
keer iemand anders in mijn huis” (Ria, 59).
Voor het programma van eisen van het verblijf zelf geldt dat er een sanitaire ruimte en
slaapmogelijkheid moet zijn op de begane grond. Over het algemeen moet het verblijf voldoende
ruimte bieden voor aparte slaapkamers voor de gezinsleden en eventueel een gastenverblijf. Een
werkkamer wordt in mindere mate als belangrijk ervaren vanwege het gebruik van moderne niet
locatiegebonden communicatiemiddelen zoals een laptop, Ipad of mobiele telefoon. Enkele
deeltijdbewoners geven aan een werkkamer of rustige achtergrond nodig te hebben ter
ondersteuning van bijvoorbeeld tele-vergaderingen, zodat een rustige omgeving gecreëerd wordt.
“We hebben wifi in huis, dus we kunnen alles doen wat we willen. Dit is het kantoor, mijn laptop”
(Marianne, 64).
Tegenover het deeltijdverblijf staat het hoofdverblijf. Deze mag volgens de deeltijdbewoners kleiner
zijn doordat ze een (buiten)verblijf hebben op Schouwen-Duiveland. Bij het merendeel van de
deeltijdbewoners heeft dit geleid tot verkoop(plannen) van het hoofdverblijf voor de omwisseling
naar een kleiner verblijf. “Dat is een appartement. Daar is specifiek voor gekozen. Een huis in Zeeland
en een ‘huisje’ in Rotterdam” (Marianne, 64).
Activiteiten van de deeltijdverblijvers
De activiteiten van deeltijdbewoners beperking zich op Schouwen-Duiveland voornamelijk tot fietsen
en (hard)lopen. “Hier ben ik altijd buiten, ik ga hier naar het strand en lekker fietsen” (Lia, 64). Dit in
tegenstelling tot activiteiten bij het hoofdverblijf die meer bestaan uit activiteiten in club- of
verenigingsverband. Dit wordt deels veroorzaakt door het ontbreken van het aanbod in de nabij
omgeving van het deeltijdverblijf maar voornamelijk vanwege het onregelmatig verblijf en het niet
gebonden willen zijn aan activiteiten. “Ik doe veel sporten, zoals golven op Schouwen-Duiveland met
vriendinnen van thuis, ik wil wel lid worden maar niet in clubverband, zeker niet, daar heb ik het veel
te druk voor” (Hetty, 56). Culturele voorzieningen worden enerzijds beoordeeld als ruim voldoende
en anderzijds als onvoldoende. Zo geven deeltijdbewoners aan het prettig te vinden om naar
culturele buitenactiviteiten te gaan waar een groot aanbod van is, zoals de Kunstschouw en Concert
at Sea. Andere deeltijdbewoners geven aan dat ze een theater en/of bioscoop missen. “De
Kunstschouw, Concert at Sea, je hebt hier hartstikke leuke dingen” (Peggy, 61). “Naar het theater
gaan we vooral in de winterperiode, dan moet je een heel eind rijden” (Erwin, 46). “Je moet erg ver
reizen om naar het theater te gaan of naar de film. Wat dat betreft vindt ik het een beetje armoede”
(Ria, 59). De deeltijdverblijvers komen voor hun rust naar Schouwen-Duiveland. Dit is ook te zien aan
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de werkactiviteiten, die zoveel mogelijk op het werk of bij het hoofdverblijf worden achtergelaten.
Alleen studieactiviteiten en enkele administratieve activiteiten worden meegenomen naar
Schouwen-Duiveland. “Werk hoort op het kantoor en recreëren hoort bij Zeeland. Ik ben wel
bereikbaar” (Gerda, 56). “Mijn man en ik vinden het heerlijk om hier het studiewerk te doen, nieuwe
literatuur doornemen, daar is het hier lekker rustig voor en je wordt niet gestoord tussendoor” (Ria,
60).
Zorgpunt voor Schouwen-Duiveland
Volgens de deeltijdbewoners vormt de zorg nog wel een punt van verbetering voor SchouwenDuiveland. De zorg, buitenom de ambulante zorg, wordt op Schouwen-Duiveland als slecht zijnde
ervaren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lange reistijd tot een ziekenhuisvoorziening.
Daarnaast spreken verschillende deeltijdbewoners over slechte kwaliteit van de zorg die aangeboden
wordt vanuit de Zeeuwse ziekenhuizen. Jongere deeltijdbewoners houden minder rekening met de
zorg als oudere deeltijdbewoners. “Ik heb me nog niet in de zorgvoorzieningen verdiept” (Erwin, 46).
Bij het wijzen op het ontbreken van een volledig ziekenhuis op het eiland is vooral verbazing gezien
de vergrijzing op het eiland, er wordt verwacht dat er daardoor voldoende kwalitatief aanbod is. De
oudere deeltijdbewoners geven aan dat de zorg een reden kan zijn om minder te verblijven op
Schouwen-Duiveland maar zeker ook als een van de redenen om een verblijf aan te houden op latere
leeftijd buiten Schouwen-Duiveland. “Kijk maar naar de lijsten ze scoren ontzettend slecht. Dat is
absoluut een reden om een appartement aan te houden in Rotterdam. Meer omdat mijn man kanker
heeft” (Marianne, 64).
Scholing en kinderen op Schouwen-Duiveland
De deeltijdbewoners geven aan dat het voor de kinderen heerlijk is om te verblijven op SchouwenDuiveland. Dit wordt weliswaar direct aangevuld met de opmerking dat dit geldt voor kinderen tot en
met ongeveer tien jaar, de strandgaande kinderen. Daarna krijgen kinderen andere interesses en
blijven ze liever bij het hoofdverblijf om te tennissen of hockeyen met leeftijdsgenootjes. Er is voor
tieners te weinig te doen op Schouwen-Duiveland vinden de deeltijdbewoners. Omdat de kinderen
een van de praktische belemmeringen vormt voor meer verblijf op Schouwen-Duiveland is gevraagd
of de ouders hebben overwogen de kinderen vanaf hun deeltijdverblijf naar school te laten gaan.
Hierop werd naast het door sociale en werkactvitieten gebonden zijn aan het hoofdverblijf, vooral de
bereikbaarheid / nabijheid van de scholen genoemd als reden om dat niet te doen. “Zierikzee is de
eerste middelbare school maar dat is 20 kilometer verderop” (Willem, 52).
6.5. Conclusie
De deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland zijn binnen de afgenomen diepte-interviews gemiddeld
ouder en hoger opgeleid in vergelijking met het WoON 2009 bestand. Gemiddeld genomen voelt de
deeltijdbewoner zich verbonden met Schouwen-Duiveland en hebben ze op jongere leeftijd
kennisgemaakt met de omgeving door een kampeervakantie. De beleidsvisie moet volgens de
deeltijdbewoners gericht zijn op behoud en kwaliteitsverbetering. De bereikbaarheid met de auto en
via telecommunicatie vinden ze voldoende in tegenstelling tot het openbaar vervoer. De
deeltijdverblijver wenst rust en ontspanning op Schouwen-Duiveland, in een vrijstaande woning in
een natuurlijke omgeving met voldoende sociale controle en nabij voorzieningen. Het verblijf dient
voldoende groot te zijn voor het huishouden en een eventueel gastverblijf met slaap en sanitaire
voorzieningen op de begane grond. De aanwezigheid van faciliteiten op het gebied van zorg, school
en aanbod van werk worden als onvoldoende ervaren.
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B – CONCLUSIE ANALYSEFASE
Vanuit de analysefase zijn voor de case Schouwen-Duiveland wensen van deeltijdbewoners op te
stellen. De deeltijdbewoners geven een gevarieerd patroon aan bevindingen over het deeltijdverblijf
en uiten hierin hun (on)tevredenheid over het deeltijdverblijven op Schouwen-Duiveland. Door deze
wensen om te zetten naar een algemeen beeld en deze te vergelijken met het DNA van SchouwenDuiveland kunnen (woon- / leef)strategieën gemaakt worden.
De wensen van de deeltijdverblijvers lopen uiteen over de domeinen van: het verblijf, de fysieke
verblijfsomgeving en de sociale verblijfsomgeving. Daarbij zijn de wensen zowel positief (groen) als
negatief (rood) van karakter. In figuur 18: Wensen deeltijdverblijvers worden de wensen per domein
weergegeven.

Verblijf:
- slaapkamer + sataire
ruimte op beganegrond

Fysieke verblijfsomgeving:

- voldoende inhoud;

- openbaar vervoer;

- geen werkkamer;

- kennismaking door
kamperen;

- financieel
bereikbaar;
- vrijstaand;

- zorg;

- groene / rustige omgeving;
- nabij voorzieningen.

- voor eigen gebruik;
- investering.

Sociale verblijfsomgeving:
- Overdekt cultureel aanbod (bioscoop,
theater);
- Culturele buitenactiviteiten
(concerten, evenmenten);
- sociale controle / 'vaste buren';
- werk.

Figuur 18: Wensen deeltijdverblijvers
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7. TERUGKOPPELING
DEEL 4 – OPLOSSINGSFASE

“Vanaf 2011 wordt de mogelijkheid voor een tweede eerste huis wettelijk geregeld in
een tijdelijke inschrijving” (De Kering, 2009).
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Foto voorkant titelpagina: Zicht op Brijdorpe
Foto achterkant titelpagina: Kasteel van Haamstede
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7. TERUGKOPPELING
In dit hoofdstuk worden de voor Schouwen-Duiveland gedeelde eigenschappen vanuit de
definitiefase vergeleken met de wensen op ruimtelijk (§ 7.1.), functioneel (§ 7.2.) en juridisch (§
7.3.) vlak vanuit de analysefase. Hierdoor komen sterke en zwakke combinaties naar voren.
Daarbij moeten de sterke combinaties benut worden en de zwakke combinaties waar mogelijk en
haalbaar verbeterd (§ 7.4.).
7.1. Ruimtelijke terugkoppeling
Onder ruimtelijke terugkoppeling worden de eigenschappen van de fysieke en sociale
verblijfsomgeving gegeven.
Tabel 5: Ruimtelijke terugkoppeling
Verblijfsmarkt op Schouwen-Duiveland (hfst. 5.
DNA van Schouwen-Duiveland)
Sterkten
• Hoog voorzieningenniveau voor dagelijkse
...consumptiegoederen;
• Hoogwaardig landschap, natuur en
...wateraanbod;
• Groen-blauwe oase binnen hanteerbaar
...bereik van Rotterdam, Roosendaal en
...Antwerpen (< 1 uur);
• Relatief hoge werkgelegenheidsfunctie;
• Veilig en sociaal leefklimaat;
Zwakten
• Slechte bereikbaarheid zorgaanbod;
• Onvoldoende overdekt cultureel aanbod;
• Onvoldoende overdekte voorzieningen;
• Negatief pendelsaldi.

Ruimtelijke wensen deeltijdverblijvers op
Schouwen-Duiveland (hfst. 6. Deeltijdbewoners
op Schouwen-Duiveland)
Kansen
• Voorzieningen voor dagelijkse
...consumptiegoederen;
• Groene, rustige omgeving nabij dorpskern;
• Bereid 1 à 1,5 uur te reizen;
• Privacy in een vertrouwde omgeving met
...sociale controle, “vaste buren”;
• Sportief aanbod, op ongebonden basis (fietsen,
...wandelen, hardlopen);
• Culturele buitenactiviteiten;
Bedreigingen
• (Nabijheid) zorgvoorzieningen;
• (Onvoldoende) overdekt cultureel aanbod;
• (Onvoldoende) slecht weer voorzieningen;
• (Onvoldoende) werkgelegenheid;
• (Aanbod) openbaar vervoer verbindingen.

SWOT-analyse
Met als uitgangspunt tabel 5: Ruimtelijke terugkoppeling, is er een SWOT-analyse gemaakt (Bijlage IX:
SWOT-analyse). Vanuit het DNA van Schouwen-Duiveland (hfst. 5.) zijn de sterkten en zwakten
opgesteld en vanuit de diepte-interviews (hfst. 6.) zijn kansen en bedreigingen opgesteld.
De SWOT-analyse laat zien dat Schouwen-Duiveland door het faciliteren van deeltijdbewoning het
(financiële) draagvlak voor zorg-, overdekte cultuur- en slechtweervoorzieningen kan vergroten.
Deeltijdbewoners ervaren deze voorzieningen nog als onvoldoende. Deeltijdbewoners kunnen
aangetrokken worden door het belichten van het hoogwaardige landschap, natuur en wateraanbod,
de nabijheid van Schouwen-Duiveland tot grote steden, het hoge voorzieningenniveau voor
dagelijkse consumptiegoederen, het veilige en sociale leefklimaat en het bekend staan als woon- /
recreatiegemeente. Het hoogwaardig landschap, natuur en wateraanbod moet daarbij optimaal
benut worden voor culturele buitenactiviteiten en sportief aanbod, op ongebonden basis.
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Het hoge negatieve pendelsaldi zou gereduceerd kunnen worden door meer bedrijvigheid aan te
trekken tot het eiland waardoor meer werkgelegenheid ontstaat. Het verleden heeft echter laten
zien dat dit, evenals het aanbieden van betere openbaar vervoer verbinding weinig kans tot slagen
heeft. Beleid kan beter gericht zijn op het meedenken en meewerken met bestaande bedrijven ten
gunste van de groei van de werkgelegenheid.
7.2. Functionele terugkoppeling
Onder functionele terugkoppeling worden de eigenschappen omtrent het verblijf gegeven.
Tabel 6: Functionele terugkoppeling
Functionele aanbod op Schouwen-Duiveland
(hfst. 5. DNA van Schouwen-Duiveland)
Sterkten
• Woon-/ recreatiegemeente door groot
...aanbod tweede woningen (3.958) +
...recreatiewoningen (4.469);
• Hoog percentage koopwoningen (70%) in
...relatie tot huurwoningen (30%).

Zwakten
• Gemiddelde woningaanbod ontbreekt aan
...kwaliteit, diversiteit en authenticiteit;
• Woningoverschot van 320 (2010) oplopend
...tot bijna 1.700 (2040);
• Tekort aan aanbod van koopwoningen tussen
...de.€180.000,-- en €220.000 euro;
• Tekort aan seniorenwoningen en
...appartementen;
• Tekort aan huurwoningen.(>€511,--).

Wensen functionele aanbod deeltijdverblijvers op
Schouwen-Duiveland (hfst. 6. Deeltijdbewoners
op Schouwen-Duiveland)
Kansen
• Investerings mogelijkheid;
• Primair voor eigen gebruik;
• Vrijstaand;
• Geen werkkamer;
• Slaapvertrek + sanitaire ruimte op begane
...grondvloer.

Bedreigingen
• Financieel bereikbaar;
• Voldoende inhoud (>250m3).

SWOT-analyse
Met als uitgangspunt tabel 6: Functionele terugkoppeling, is er een SWOT-analyse gemaakt (Bijlage
IX: SWOT-analyse). Vanuit het DNA van Schouwen-Duiveland (hfst. 5.) zijn de sterkten en zwakten
opgesteld en vanuit de diepte-interviews (hfst. 6.) zijn kansen en bedreigingen opgesteld.
De SWOT-analyse laat met betrekking tot de functionele terugkoppeling zien dat SchouwenDuiveland voldoende bijpassend aanbod op de woningmarkt moet bieden zodat door
deeltijdbewoners niet voor een andere verblijflocatie wordt gekozen. Schouwen-Duiveland moet
daarbij vooral inzetten op het verhogen van de kwaliteit, diversiteit en authenticiteit van de
woningmarkt. Zo is er een tekort aan woningaanbod in de prijscategorie €180.000,-- tot €220.000,--.
Deze verblijven moeten voldoende inhoud hebben (>250m3), beschikken over een slaapvertrek en
sanitaire ruimte en vrijstaand zijn. Deeltijdbewoners komen over het algemeen voor de kwaliteit van
het verblijven naar Schouwen-Duiveland. Ze geven daarbij aan bereid te zijn een kleiner hoofdverblijf
te kiezen zodat op Schouwen-Duiveland een grotere bestedingsruimte ontstaat voor een kwalitatief
verblijf.
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7.3. Juridische haalbaarheid
Deeltijdbewoners voelen zich geen toerist maar ook geen inwoner, ze zijn een groep die participeren
binnen een lokale samenleving waarin zij geaccepteerd worden. Juridisch valt een deeltijdverblijf,
door het vervagen van gebruiksgrenzen, niet onder een woning maar ook niet onder een
recreatiewoning. De deeltijdwoning wordt gebruikt om te wonen, werken en recreëren en wordt
aangehouden als tweede woning naast een hoofdverblijf. In tabel 6: Juridische terugkoppeling is een
verdeling gemaakt in de juridisch gevolgde strategie door overheid, provincie en gemeente en de
wensen van deeltijdverblijvers met betrekking tot regelgeving.
Tabel 7: Juridische haalbaarheid
Juridische voorwaarden voor deeltijdwonen
op Schouwen-Duiveland (hfst. 5. DNA van
Schouwen-Duiveland)
Algemeen
• Juridisch kader wordt gevormd door het
...bestemmingsplan, gemeentelijke
...gebruiksverordening en/of
...huisvestingsverordening;
• Grenzen tussen wonen, werken en
...recreëren vervagen;
Provincie
• Deeltijdwoning is een woning die enkele ...
...dagen per week gebruikt wordt door
...mensen die niet door werk en inkomen
...gebonden zijn aan een bepaalde plek;

Wensen deeltijdverblijvers op Schouwen-Duiveland
(hfst. 6. Deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland)

• Verblijven in een woning verspreid over het eiland,
...zodat geparticipeerd kan worden binnen een
...gemeenschap, met de voordelen van een park ...
...(beheer & lage aanschafprijs).

• Onduidelijkheid over regelgeving;
• Relatief duur om deeltijd te wonen in vergelijking
...met recreatiewoning (aanschaf);
• Geen zichtbare tegenprestatie voor WOZ en
...forenzenbelasting.

Gemeente
• Deeltijdwonen is een tweede woning die
...niet recreatief bestemd is;
• Bestemmingsplan kan geen onderscheid
...maken tussen permanent en niet
...permanent verblijf;
• Gebruiksverordening en/ of
...huisvestingsverordening kan
...deeltijdwonen reguleren, dit gebeurt op
...Schouwen-Duiveland in alle kernen
...waarbij deeltijdverblijf uitgesloten wordt,
...doordat het verblijf als hoofdverblijf
...aangehouden dient te worden.;
• Tij van de toekomst, het toestaan van
...deeltijdwonen in kernen om leegstand en
...verpaupering te voorkomen;
• Tij van de toekomst, er wordt actief
...ingezet op deeltijdwonen, er is ruimte
...voor nieuwvestiging van bijzondere unieke
...recreatieve concepten;
Zowel de provincie Zeeland als de gemeente Schouwen-Duiveland geven aan deeltijdwonen te willen
faciliteren. Dit beleid is er vooral op gericht om, om te gaan met een krimpende markt.
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Deeltijdwonen wordt gereguleerd door de gebruiksverordening. Door deeltijdverblijf toe te staan
tussen permanent bewoonde huizen kunnen deeltijdbewoners deelnemen aan het sociale leven
binnen een gemeenschap. Deeltijdbewoners ervaren de onduidelijkheid over regelgeving, het relatief
duurder zijn van permanente woningen als deeltijdverblijf in relatie met recreatiewoningen als
deeltijdverblijf en de WOZ en forenzenbelasting, die niet zichtbaar gecompenseerd wordt, als
negatief.
7.4. Strategieën
Met behulp van de SWOT-analyse zijn strategieën voor deeltijdwonen op Schouwen-Duiveland te
formuleren. Deze strategieën zijn:
-

-

-

-

Deeltijdbewonen op Schouwen-Duiveland moet gepromoot worden door het belichten
van het hoogwaardige landschap, natuur en wateraanbod, de nabijheid van grote steden,
het hoge voorzieningenniveau voor dagelijkse consumptiegoederen, het veilige en
sociale leefklimaat en het bekend staan als woon- / recreatiegemeente;
Deeltijdbewoners moeten aangetrokken worden tot Schouwen-Duiveland zodat het
draagvlak voor overdekte culturele voorzieningen en slechtweervoorzieningen vergroot
wordt;
Het hoogwaardige landschap, natuur en wateraanbod moet optimaal benut worden voor
culturele buitenactiviteiten en sportief aanbod, op ongebonden basis;
Er moet niet ingezet worden op meer bedrijvigheid en betere openbaar vervoer
verbindingen maar op het optimaal faciliteren van huidige bedrijvigheid op SchouwenDuiveland;
De kwaliteit, diversiteit en authenticiteit van het woningaanbod moet worden verhoogt;
Het aantal vrijstaande koopwoningen (€180.000,-- tot €220.000,--) moet worden
verhoogd;
Er moet ruimte geboden worden voor deeltijdbewoning binnen de geldende regelgeving
waardoor geanticipeerd wordt op krimp en zoveel mogelijk leegstand vermeden wordt;

7.5. Conclusie
Door het maken van een SWOT-analyse komen punten naar voren waarvan Schouwen-Duiveland kan
profiteren en aandachtspunten voor het aantrekken van deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland.
Zo kan Schouwen-Duiveland zich presenteren als sociaal en veilig leefklimaat die goed bereikbaar is
en een hoogwaardig landschap, natuur en wateraanbod heeft. Daarnaast biedt het een goed
(deeltijd)vestigingsklimaat door het hoge voorzieningenniveau door de ‘kustbonus’, het grote aanbod
van koopwoningen en het bekend staan als woon- / recreatiegemeente.
Aandachtspunten zijn de onvoldoende beoordeling van het aanbod van zorg- en
slechtweervoorzieningen. Verder mist het woningaanbod de gewenste kwaliteit, diversiteit en
authenticiteit. Vooral aan koopwoningen in de prijsklasse €180.000,-- tot €220.000,-- is een tekort.
Deze koopwoningen zouden geschikt zijn voor de deeltijdverblijvers mits deze vrijstaand zijn,
voldoende inhoud hebben (>250m3) en over een slaapvertrek en sanitaire ruimte op de begane
grond beschikken. Doordat deeltijdbewoners eerder bereid zijn een kleiner hoofdverblijf te verkiezen
voor een kwalitatief beter deeltijdverblijf is de kwaliteit van groter belang als de prijs van de
deeltijdwoning.
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8. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
DEEL 5 – CONCLUSIE
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8. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek (§ 8.1.) gegeven. Daarnaast worden in dit
hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor recreatieondernemers in verblijfsaccommodaties (§ 8.2.),
worden er aanbevelingen gedaan voor de gemeente Schouwen-Duiveland (§ 8.3.) en
aanbevelingen voor vervolgonderzoek (§ 8.4.).
8.1. Algemene conclusie
In deze conclusie wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek;
Welke mogelijkheden zijn er voor deeltijdwonen in een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt
met seizoensfluctuatie?
Op de onderzoeksvraag is een antwoord gevonden op basis van deskresearch en 15 diepteinterviews die afgenomen zijn onder deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland. De onderzoeksvraag
is daarmee te beantwoorden met als case Schouwen-Duiveland. Voor andere gebieden kunnen
verschillende karakter eigenschappen, kwaliteiten of tekortkomingen, een andere uitkomst bieden
op de gestelde hoofdvraag van dit onderzoek.
Uit deskresearch komt naar voren dat seizoensfluctuatie, een jaarlijks (sterke) onder en
overbezetting van toerisme, vooral negatieve gevolgen heeft voor een gebied. Modificatie en
diversificatie van de verblijfsmarkt kunnen bijdragen aan het afvlakken van seizoensfluctuatie. Hierbij
kan een gebied met een divers karakter en gelegen dichtbij steden zich beter profileren in
vergelijking met andere gebieden. Krimp, een afname van het aantal huishoudens en verandering
van samenstelling van de bevolking in een bepaald gebied, heeft vooral negatieve sociale en finaciële
gevolgen. Om de dynamiek te behouden in een krimpende (woning)markt moet op krimp
geanticipeerd worden. Verschillende sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot een toenmende
vraag naar kwaliteit, diversiteit en authenticiteit.
Voor de case Schouwen-Duiveland komt naar voren dat bij gelijkblijvend beleid Schouwen-Duiveland
te maken krijgt met buitenproportionele vergrijzing en een groot kwantitatief overaanbod op de
woningmarkt. De substantiële vergrijzing kan gefaliciliteerd worden en / of er kan door het
aantrekken van 30-60 jarigen gestreefd worden naar een betere balans in demografische opbouw.
Deeltijdwonen is een mogelijkheid voor het aantrekken van 30-60 jarigen. Door het falicilteren van
deeltijdwonen wordt er geanticipeerd op een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt met
seizoensfluctuatie, waardoor bijgedragen kan worden aan het behouden van de balans in
demografische opbouw. Balans in demografische opbouw is noodzakelijk om de economische
dynamiek, kwaliteit en diversiteit van de wooneconomie op peil te houden.
Om te onderzoeken wat de wensen zijn van deeltijdbewoners in een (toekomstig)teruglopende
verblijfsmarkt met seizoensfluctuatie zijn in het parktijkonderzoek deeltijdbewoners in de case
Schouwen-Duiveland geïnterviewd. Uit dit praktijkonderzoek komt naar voren dat SchouwenDuiveland als verblijfsomgeving binnen de wensen van deeltijdbewoners valt. De kwaliteit en
diversiteit van het woningaanbod sluit echter niet goed aan bij de wensen van deeltijdbewoners.
Doordat het woningaanbod onvoldoende wordt afgestemd op de wensen van deeltijdbewoners en
door onduidelijkheid in regelgeving verkiezen deze bewoners een ander gebied of het verblijf op
vakantieparken boven verblijven tussen de lokale gemeenschap.
Het karakter van de woningmarkt van Schouwen-Duiveland, als (toekomstig) teruglopende
verblijfsmarkt met seizoensfluctuatie, zorgt ervoor dat de mogelijkheid voor deeltijdwonen vooral
weggelegd zijn voor welgestelden. Daardoor zijn de deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland veelal
ouderen (50-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau. Door het tekort van koopwoningen in het
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lagere segment (€180.000,-- tot €220.000,--) verwachten zittende deeltijdbewoners dat SchouwenDuiveland onvoldoende mogelijkheden biedt voor (toekomstige) deeltijdbewoners waaronder
volwassenen (30-49 jaar). Deze mismatch zou opgelost moeten worden gezien de positieve gevolgen
van deeltijdwonen voor een gebied met een (toekomstig) teruglopende verblijfsmarkt met
seizoensfluctuatie. Daarvoor dienen vernieuwende woonconcepten aangeboden te worden. Voor het
ontwikkelen van deze woonconcepten kunnen de beschreven gewenste woon- leefsituatie en (woon/ leef)strategieën vanuit dit onderzoek als ontwikkelingskader gebruikt worden. Naast nieuwe
woonconcepten kan marktverbreding toegepast worden. Hiervoor kunnen de huidige
deeltijdbewoners ingezet worden als ambassadeurs van deeltijdwonen op Schouwen-Duiveland.
Deze ambassadeurs kunnen nieuwe (potentiële) deeltijdbewoners wijzen op de voordelen van
deeltijdwonen.
8.2. Aanbevelingen voor recreatieondernemers van verblijfsaccommodaties
Voor accommodatiehouders is het niet alleen interessant om een hoge bezettingsgraad te hebben,
maar ook een redelijk constante bezettingsgraad. Door meer regelmaat in bezetting ontstaat een
meer constante benutting van voorzieningen waardoor het draagvlak voor investeringen vergroot
wordt. Een verblijfsvorm met een regelmatige bezetting is deeltijdwonen. Deeltijdbewoners geven
aan vrijstaand en met voldoende sociale controle door ‘vaste buren’ te willen verblijven. Voor
recreatieondernemers van verblijfsaccommodaties ligt hierbij de uitdaging om hierop een
aansluitend concept te ontwikkelen.
Uit de diepte-interviews komt naar voren dat de deeltijdbewoners, zowel de volwassenen als
ouderen van nu, kennis hebben gemaakt met Schouwen-Duiveland door (kampeer)vakanties op
jongere leeftijd. De recreatiesector kan hierop inspelen door (oppervlakkig)contact te blijven houden
met deze doelgroep zodat deze later benaderd en wellicht overtuigd kunnen worden om deeltijd te
komen verblijven op Schouwen-Duiveland. Contact kan bijvoorbeeld behouden blijven door middel
van social media, waarbij jaarlijks een kaart wordt gestuurd met een aanbieding om in het voor- of
naseizoen te verblijven. Hierdoor maken de verblijvers van vroeger opnieuw kennis met de
voordelen die Schouwen-Duiveland kan bieden om te verblijven.
De mate van economische betekenis van elk geïnvesteerde euro in een sector in de lokale economie
wordt gegeven door het multiplier effect. Door het verhogen van de multiplier door toerisme,
kunnen bij een gelijkblijvend of zelfs teruglopende verblijversaantal hogere rendementen behaald
worden. Deze hogere rendementen kunnen behaald worden op het vlak van werkgelegenheid,
omzet en toegevoegde waarde op Schouwen-Duiveland gerelateerd aan toerisme. Mogelijke
ingrepen om het multiplier effect te verhogen zijn, het langer vast houden van bezoekers,
streekeigenheid stimuleren, samenwerken binnen waardeketens en gezamelijke arrangementen
ontwikkelen.
8.3. Aanbevelingen voor de gemeente Schouwen-Duiveland
Het is belangrijk dat de gemeente Schouwen-Duiveland beleidsmatig de kwaliteit, diversiteit en
authenticiteit van zowel het woningaanbod alswel het aanbod op de verblijfsmarkt stimuleert om
goed om te gaan met krimp en seizoensfluctuatie. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de gemeente
toeziet op een goede spreiding in het aanbod op de verblijfsmarkt. Daarbij mag de verbetering van
de kwaliteit van de verblijfsmarkt niet ten koste gaan van het aanbod voor minder draagkrachtigen.
Als dit wel gebeurd onstaat een te eenzijdige verblijfsmarkt die financieel alleen toegankelijk is voor
welgestelden.
Vanwege de voorspelde krimp van de bevolkingsomvang tot 2040 dient bekeken te worden welke
samenstelling van het woningaanbod benodigd is, en welk deel van het woningaanbod onttrokken
kan worden van de markt. Hierdoor kan voorkomen worden dat een ongezonde woningmarkt
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ontstaat, zijnde een leegstandspercentage ruim boven de frictieleegstand van 2%. Moeilijkheidgraad
vormt hierbij dat 70% van de woningen in particulier bezit is. Bekeken dient te worden welke
mogelijkheden er zijn om woningen van de markt te halen en wat voor financieringsconstructies
hierbij passen.
8.4. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Er zijn relatief weinig volwassenen (30-49 jaar) die deeltijd verblijven op Schouwen-Duiveland.
Deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland verwachten dat de financiële bereikbaarheid voor
(andere) volwassenen (30-49 jaar) een belemmering vormt om deeltijd op Schouwen-Duiveland te
komen wonen. Om dit vast te kunnen stellen dient dit onderzocht te worden. Hiervoor kunnen
(diepte-)interviews of enquêtes uitgezet worden onder potentiële deeltijdbewoners in de leeftijd van
30-49 jaar. Deze enquêtes kunnen uitgezet worden in gebieden waarvandaan Schouwen-Duiveland
per saldo al een groter vestigings dan vetrekkersaantal kent, zoals Groot-Rijnmond en Zuidoost-ZuidHolland.
Door het afnemen van diepte-interviews kan maar met een beperkt aantal respondenten binnen een
bepaalde tijd gesproken worden. Hierdoor is een wensenpatroon ontstaan die betrekking heeft op
de opinies van een beperkt aantal mensen. Om deze om te zetten naar een representatieve
wensenpatroon dient een enquête afgenomen te worden onder een representatieve groep
deeltijdbewoners (op Schouwen-Duiveland). De inhoud van deze enquête kan daarbij vorm krijgen
door de uitkomstruimte van de diepte-interviews.
Door het afnemen van diepte-interviews bij mensen die al deeltijd wonen wordt geen beeld
verkregen van nieuwe deeltijdbewoners. Plannenmakers of potentiële deeltijdbewoners kunnen hele
andere wensen hebben waardoor Schouwen-Duiveland niet als verblijfslocatie wordt gekozen. Om
de wensen van deze groep te inventariseren kunnen bijvoorbeeld enquêtes uitgezet worden in de
omgeving waarvandaan Schouwen-Duiveland een groter vestigings- dan vertrekkersaantal kent zoals
Groot-Rijnmond en Zuidoost-Zuid-Holland. Moeilijkheidsgraad hierbij is hoe de juiste groep bereikt
kan worden waaronder de enquêtes uitgezet kunnen worden. Advies hiervoor is om, gezien de
bevindingen uit het onderzoek, de enquête te verspreiden onder ouders met schoolgaande kinderen
tot groep 5 van de basisschool.
Migratiestromen gaan een grote rol spelen in het verloop van het inwonersaantal. Om hierop in te
kunnen spelen dient frequent onderzocht te worden waaruit deze migratiestromen bestaan en of de
woningmarkt voldoende hierop afgestemd is.
Voor andere gebieden als Schouwen-Duiveland kan het model zoals gebruikt voor dit onderzoek een
goed uitgangspunt vormen om te onderzoeken of een gebied voldoende afgestemd is op een een
bepaalde doelgroep zoals deeltijdbewonens in een krimpende markt met seizoensfluctuatie.
Dagelijks is er een grote forenzenstroom van en naar Zeeland. De forenzenstroom wordt gevormd
door 28.000 personen waarvan er 20.000 in Zeeland wonen en buiten Zeeland werken en 8.000
buiten Zeeland wonen en in Zeeland werken. Om dit aantal te kunnen verminderen dient onderzocht
te worden wat de personen die buiten Zeeland werken en in Zeeland wonen ervan weerhoud
deeltijd te gaan wonen. Daarnaast dient onderzocht te worden wat de 8.000 personen die in Zeeland
werken en buiten Zeeland wonen ervan weerhoudt om in Zeeland deeltijd te gaan wonen.

Tot slot kan gesteld worden dat deeltijdwonen een serieuze mogelijkheid vormt om te anticiperen op
krimp en seizoensfluctuatie.
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Box 14: De toeristische sector
De toeristische sector vormt met een omvang van 2,9% (CBS, 2009) van het bruto binnenlands
product (bbp) en 4,1% van de totale Nederlandse werkgelegenheid een substantiële sector binnen de
Nederlandse economie. Daarnaast wordt voor Nederland vaak de multiplier aangehouden van 1,6.
Dit houdt in dat elke 10 banen in de toeristische sector indirect 6 andere banen opleveren. De
toeristische sector is in Zeeland, Limburg, Noord-Holland en Drenthe is oververtegenwoordigd in
vergelijking met de rest van Nederland. Het percentage hoger opgeleiden binnen de toeristische
sector is met 9% aanzienlijk lager dan het gemiddeld opleidingsniveau over alle sectoren (28%). De
gemiddelde leeftijd is daarbij lager, met 58% jonger dan 35 jaar en 8% ouder dan 55 jaar. Gemiddeld
over alle sectoren wordt de groep jonger dan 35 jaar met 37% vertegenwoordigd en de groep ouder
dan 55 jaar met 8% (CBS, 2005) (Briene et.al., 2010). Binnen de toeristische sector zijn relatief veel
deeltijdwerknemers, waaronder in de horeca:
49% t.o.v. 38% gemiddeld over alle sectoren 100
(CBS, 2006). Dit wordt mede veroorzaakt door de
8)
seizoensfluctuatie. Op internationaal vlak zal het
00
toerisme uit opkomende markten groeien. Met
de groei van besteedbaar inkomen nemen de
40
--------------------------- 1- m1 I
bestedingen
van
secundaire
goederen
___________________________ 2000waaronder vakanties, relatief sneller toe. Europa
zal hiervan profiteren door een groei van
0+---------------------------i
buitenlandse verblijfsgasten van 2% per jaar
Joo Feb Mw ""r Mcff JlJl Ju Aig ~ ~ Nov Doc
tussen 2008-2020 (NBTC, 2008).
Figuur, wereldwijde maandelijkse toeristische
aankomsten in miljoenen bron: UNWTO (2011)

87

Leeftij 2039

Box 4: Sustainism
Volgens socioloog Michel Schwarz en grafisch ontwerper Joost Elffers, is het
sustainism de nieuwe stroming van begin 21ste eeuw. Sustainism is een
stroming als opvolger van het modernisme en postmodernisme
(tegengesteld maar toch verbandhoudend). De stroming onderscheid zich
van het modernisme door te verplaatsen van uniform naar divers, van
efficiënt naar effectief, van hiërarchisch naar genetwerkt, van functioneel
naar betekenisvol en van korte termijn ‘sneller is beter’ naar lange termijn en
gepaste snelheid en harmonie tussen lokaal en mondiaal (waarbij lokaal een
kwaliteit vormt). Hierdoor wordt sustainism gezien
logo sustainism
als culturele beweging waarbij de modernistische
bron: Schwarz et.al.,
kreet “less is more” plaatsmaakt voor “do more with 2010
less”. De initiators stellen het driedimensionale klaverblad de trefoil knot,
symbool van de levenscyclus, als logo van het sustainism (Schwarz et.al.,
Sustainism Bron:
2010)
Schwarz et. al., 2010

.. do more
with less"

Box 5: Slow beweging
De slow beweging is een beweging als tegenhanger van de race tegen de tijd, in plaats van minuten
tellen gaat slow over genieten van elke minuut. De slowbeweging vertaald zich in veel aspecten
waaronder slow-cities, slow-music, slow-work enz. De slowbeweging is ontstaan met slow-food in
1989 als tegenhanger van de opkomst van het fastfood, een bedreiging van lokale tradities rondom
eten en drinken.
Box 6: Transformatie van behoeftemaatschappij naar belevingsmaatschappij
Transformatie van de behoeftemaatschappij naar een belevingsmaatschappij. Deze transformatie
houdt verband met het welvarender worden van de maatschappij wat leidt tot een
keuzemaatschappij waarin het individu sterker wordt aangesproken dan het collectief (Schultze,
1992). Solidariteit neemt hierdoor af, er vindt meer clustering plaats van mensen met dezelfde
wensen, ambities en mogelijkheden (VROM-raad, 2009). Keuzevrijheid leidt tot consumptiebeslissingen op basis van vorm en gevoel in plaats van functionaliteit. (Schultze, 1992 in: Mommaas,
2003)
Box 7: Hungry city/ Sitopia
Sitopia is een samenstelling van het Griekse woord sitos wat eten betekend en topos dat plaats
betekend. Plek om te eten, is volgens Steel (2009) tegenovergesteld aan Utopia (de ideale niet
bestaande plaats). De steden zijn gevormd door eten, de balast voor het voeden van steden heeft
een grote sociale en psychische impact. Steden bezetten 2% van de wereldoppervlakte maar
consumeren 75% van de voedselbronnen (Steel, 2009).
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Bijlage I.

Het begrip deeltijdwonen

De gemeente Schouwen-Duiveland typeert de deeltijdwoning als een: een tweede woning die niet
recreatief bestemd is. In het omgevingsplan Zeeland 2006-2012 wordt deeltijd wonen omschreven
als woning die enkele dagen per week gebruikt wordt. Deze woning wordt bewoond door mensen
die door werk en inkomen niet gebonden zijn aan een bepaalde woonplek. Deeltijdwonen heeft
meer overeenkomsten met permanente bewoning als met recreatiewoningen, door onder andere
het meer reguliere gebruik en bijdrage aan het sociale leven. Verondersteld wordt dat de
(theoretische) groep zal groeien door maatschappelijke ontwikkelingen zoals, toenemende pendel,
mobiliteit, thuiswerken en moderne communicatiemiddelen. Het omgevingsplan maakt onderscheid
tussen permanent wonen, deeltijdwonen en recreatief wonen.
Het juridische kader van deeltijd wonen wordt gevormd door het bestemmingsplan en de
gemeentelijke gebruiksverordening en/of een huisvestingsverordening. Juridisch is het niet mogelijk
om in het bestemmingsplan onderscheid te maken tussen permanent wonen en niet permanent
wonen. Gemeentelijke verordeningen kunnen dit wel reguleren. Zo is deeltijd wonen niet toegestaan
in alle (17 officiële) kernen volgens de verordening waaruit blijkt dat de woning als hoofdverblijf
aangehouden dient te worden. Een hoofdverblijf is volgens de gemeenste Schouwen-Duiveland het
verblijf van waaruit maatschappelijke en sociale activiteiten ondernomen worden. Volgens de
Provincie is een hoofdverblijf een plaats waarin de ingeschrevene 2/3 van een aaneengesloten
periode van 180 dagen aanwezig is (Nijssen, 2008).
De NVM ziet deeltijd woning als kans voor krimpgebieden met als achterliggende gedachte: liever
deels bewoond dan helemaal niet bewoond (NVM, 2008). Figuur 19. : Onderverdeling
woontyperingen, laat de onderverdeling zijn volgens de Het VROM en de Provincie Zeeland.
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Tw eede woning

Verschij ning5vorm :

Een 'echte' woning die vergelij kbaar is met reguliere woonvormen (geen stacaravans, tuinhuisjes op
volk!.tuincomplexen of campers)

+
Gebruiksvorm :
Een verblijf dat men door eigendom of anderszins m in of meer permanent voor zichzelf beschikbaar heeft
naast de hoofdwoning (eerste woning)

+

----------7 ~---------.~

Ugging: ........

Woning voor recreatie

Woning voor werku

(recreatlewonlng•)

(o.a. deeltljdwonlng• n )

LJ

Woning als investering

Mengvorm

Niet op

park

Onderverdeling woontyperingen naar VROM (2009)
* Recreatiewoning: een tot bewoning bestemd gebouw dat voldoet aan alle criteria die gelden voor
woningen, maar waarvoor daarnaast geldt dat de woning òf voor vakantiedoeleinden is bestemd òf
gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen terrein (CBS).
** Woning voor werk: Een tweede woning die om werkredenen wordt betrokken zoals
deeltijdwoningen (pied-à-terre), expatwoningen en tijdelijke huisvesting voor gastarbeiders (VROMraad, 2009).
***Deeltijdwoning (pied-à-terre): een tweede woning die om werkredenen wordt betrokken waarbij
een duidelijk scheiding is tussen doordeweeks en weekend: doordeweeks werken en verblijven in
pied-à-terre (vaak in stedelijke gebieden en/of in de nabijheid van arbeidsintensieve
werkgelegenheid) zodat men daar de nacht kan doorbrengen en niet doordeweeks steeds naar huis
hoeft. In het weekend ontspannen in eerste woning die vaak ver(der) van het werk ligt. Onduidelijk is
vaak wat hoofd- en wat nevenverblijf is (VROM-raad, 2009).
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Permanent Wonen

Bestemming Wonen
Regelen met gebied
aanwijzen binnen
gebruiksverordening

Deeltijdwonen

Recreatief wonen

Bijzondere projecten ,
delen van dorpen en
steden

Recreatieparken

Bestemming wonen
Mogelijk te regelen

v,a

Bestemrning
Verblijfsrecreatie

gebruiksverordening

Onderverdeling in woontypering naar Omgevingsplan Zeeland 2006-2012
Deeltijdwoningen zijn onder te verdelen in de doelgroepen met bijbehorende motief (ZKA
Consultants & Planners, 2010).
Doelgroepen en hoofdmotieven
Doelgroep
Gebruikers ‘pied-à-terre’s’
Personen die tijdelijk in Nederland werken en wonen
Nederlandse migranten die in Nederland een woning aanhouden
Recreatieve bewoners
Bewoners woonzorg complexen
Kleinschalige “footloose” bedrijvigheid
Bron: ZKA, 2010

Hoofdmotief
Werken / beleggen
Werken
Wonen
Beleggen / recreëren
Wonen
Werken

Voor Goeree-Overflakkee (dichter gelokaliseerd bij stedelijke agglomeratie in vergelijking met
Schouwen-Duiveland) wordt de doelgroep van recreatieve bewoners als meest kansrijk voor
deeltijdwonen beschreven. Deze doelgroep worden door ZKA (2010) ingedeeld zoals vermeld in
Van de recreatieve bewoners hebben voor balans in de demografische opbouw de doelgroepen
ondernemers / vrije beroepen, empty nesters (40-60 jaar), jongere tweeverdieners en gezinnen uit
stedelijke gebieden vestigingsprioriteit. Deze doelgroepen hebben overeenkomende criteria zijnde:
- Maximaal 0,5 à 1,5 reistijd;
- Privacy, eigen identiteit en luxe woning;
- Sportieve mogelijkheden (golf, watersport, fietsen, wandelen, paardrijden en kanoën);
- Rustige omgeving met veel groen, natuur en ruimte;
- Verspreidde opinie over parkidee.
Het collectieve motief is ontvluchten van de alledaagse stress / drukke stedelijke woonomgeving,
status en de rust ruimte en het buiten zijn (ZKA, 2010).
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Doelgroepen recreatieve bewoners
Doelgroep
Motief
Ondernemers, vrije * ontvluchten van
beroepen e.d.
de alledaagse stress
* fiscus
* status

Senioren (55+)

* belegging
(pensioen)
* ‘buiten wonen’

Empty nesters (4060)

* ontvluchten van de
drukke stedelijke
woonomgeving
* rust, ruimte, buiten
* status
* ontvluchten van
dagelijkse stress
* status (‘2
woningen’)

Jongere
tweeverdieners

Gezinnen uit
stedelijke
gebieden

Streekgebondenen
Duitse
doelgroepen

* ontvluchten van de
drukke stedelijke
woonomgeving
* rust, ruimte, buiten
zijn
* ‘uitsparen
vakantie’
* streekbinding
(‘roots’)
* status
* ontvluchten van de
drukke stedelijke
woonomgeving
* rust, ruimte en
‘buiten zijn’

Criteria
* Maximaal 1 à 1,5 uur reistijd
* rustige omgeving met fraaie natuur
* veel privacy
* ongedwongen sportieve mogelijkheden (golf,
watersport, fietsen)
* kwaliteit, ruimte woningen, luxe
voorzieningenniveau
* geen besloten parkidee
* karakteristieke, beschutte (bos)omgeving met
aantrekkelijke natuur
* rust, met enige gezelligheid (ontmoeten)
* nabij dorpskern
* gebruik woning in wintermaanden
* beheerder (services, veiligheid)
* privacy en eigen identiteit woning
* liefst kleiner en besloten park
* geen verplichte verhuur
* iets extra’s (watersport, golf of health)
* korte afstand (maximaal 1 uur rijden)
* rustige omgeving met veel groen, natuur en ruimte
* sportieve recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden
en kanoën, watersport)
* luxe woning met veel privacy
* maximaal 0,5 à 1 uur reistijd
* privacy en eigen identiteit woning
* geen beperkingen voor inrichting van woning en tuin
* geen verplichte verhuur
* kindervoorzieningen (sportief, toerisme)
* groter park ‘mag’
* nabij de geboorteplaats
* herkenbaarheid en identiteit
* aan het water (liefst aan zee)
* mogelijkheden voor watersport
* reistijd maximaal 3 à 4 uur
* rustige omgeving
* gezonde, schone lucht
* sportieve recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden
en kanoën)
* vrije beschikking over de woning

Bron: ZKA, 2010
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Bijlage II.

Bezettingsgraad van verblijfsaccommodaties in Zeeland

Bezettingsgraad verblijfsaccomodaties in Zeeland (getrokken lijn) en Nederland (gestippelde lijn)
(CBS, 2010).
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Bijlage III.

Bevolkings- en woningbehoefte Schouwen-Duiveland

Bevolking
Bevolkingsprognose naar leeltijd in Gemeente: Schouwen-Duiveland

2008
~

Bevolking op 1 januari

2010

-

20,0

-

33.838

32.6f8

Bevolking 15-29 jaar

5.615
4.937

5.378
4.875

3.9~2
4.5E2

Bevolking 30-44 jaar

6.491

6.1 28

4.6~4

Bevolking 45-64 jaar

10.221

10.311

9.818

Bevolking 65-74 jaar

3.597

3.868

Bevolking 75 jaar en ouder

3.1 33

3.278

5.1 72
4.410

Bevolking -1 4 jaar

2040
~

33.994

~

29.653
3.460
3.236
4.419
6.830
4.953
6.755

Prognose woningbehoefte in Gemeente: Schouwen-Duiveland
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..
Huishoudens totaal
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Urgente woningverlaters (-)
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Bron: Primos, 2011
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Bijlage IV.

Data analyse WoON 2009

In deze bijlage wordt de data van het WoON 2009 bestand vergeleken met bekende data van
Schouwen-Duiveland zoals het aantal tweede woningen, caravans, recreatiewoningen en boten.
Hierdoor kan gezegd worden of de data van het WoON 2009 een representatieve afspiegeling van de
werkelijkheid vormt. De gevonden gegevens zijn gebruikt voor het maken van tabel 4: Aantal
deeltijdbewoners per type verblijf.
Representativiteit data tweede woningen
De data is representatief voor het Nederlandse gemiddelde en voor Schouwen-Duiveland. Door de
verhouding geënquêteerde en aantal huishouden terug te rekenen is een verhouding van 1: 497 te
vinden (een eenheid uit de enquête staat tot 497 eenheden in werkelijkheid). Hieruit volgt dat er in
Nederland 45.476 tegenover 3.977 tweede woningen op Schouwen-Duiveland zijn. Dit komt overeen
met de werkelijke waarden, ruim 3.958 op Schouwen-Duiveland (CBS, 2010). Het verschil kan
bestaan uit tweede woningen in bezit van buitenlanders.
Kenmerken deeltijdbewoners in tweede woningen
719 van deze tweedewoning bezitters geven aan de tweede woning als woning te gebruiken. 27,5%
van het totale aantal gebruikt de woning zelfs wekelijks. 433 respondenten geven daarbij aan
betaalde arbeid (>1 uur per week) te verrichten. De gemiddelde leeftijd is daarbij 44 jaar. 74,8% is
tussen de 30-60 jaar (bijlage IV: Gegevens WoON 2009). Van de 433 respondenten (Nederland) geven
er 8 (Schouwen-Duiveland) aan dat zij een tweedewoning hebben en 5 respondenten hiervan geven
aan dat zij deze woning als woning gebruiken, 3 worden er wekelijks gebruikt, slecht 1 huishouden
daarvan verricht betaalde arbeid. Omgerekend worden daarmee 2.500 tweede woningen op
Schouwen-Duiveland als woning gebruikt. Als geselecteerd wordt op wekelijks bezoek en het
verrichten van betaalde arbeid dan worden er bijna 500 tweede woningen als deeltijdwoning
gebruikt. Hiervan bestaat 39,9% uit tweepersoonshuishoudens gevolgd door 28,7%
eenpersoonshuishoudens en respectievelijk 11,9% en 9,8% drie- en vierpersoonshuishoudens. De
gemiddelde huishoudensgrote komt daarmee op 2,3 personen per huishouden. 50,0% van de
huishoudens is daarbij samengesteld uit een echtpaar / vaste partners zonder thuiswonende
kinderen. 37,3% betreffen echtpaar / vaste partners met thuiswonende kind(eren). De voltooide
opleiding is universitair (35%), HBO (24,5%) en MBO (18,9%). Opvallend is dat slechts 21,0% aangeeft
de tweedewoning in de toekomst als enig woonadres te willen gebruiken.
Representativiteit data recreatiewoningen
Als het aantal recreatiewoningen afgeleid wordt vanuit WoON 2009 dan komt de data aan 8.947
recreatiewoningen op Schouwen-Duiveland en 122.335 in Nederland. Het aantal recreatiewoningen
ligt een stuk hoger als het werkelijke aantal van 4.469 recreatiewoningen. Met een gemiddelde
waarde van €251.000,-- is dat gemiddeld 3% hoger als het Nederlands gemiddelde (CBS, 2010). Het
verschil in waarde en aantal kan komen door de verschillende definities van recreatiewoningen.
Kenmerken deeltijdbewoners in recreatiewoningen
De respondenten die de recreatiewoning als deeltijdwoning gebruiken, zijn personen die wekelijks
verblijven in de recreatiewoning (12,9%) en daarnaast betaald werk verrichtten (48,2%). Hiermee
komt het aantal deeltijdbewoners in recreatiewoningen op 556. De gemiddelde leeftijd is daarbij 49
jaar. 96,3% is tussen de 30-60 jaar. Hiervan bestaat 42% uit tweepersoonshuishoudens, 21% uit
eenpersoonshuishoudens en 16% voor 3 en 4 persoonhuishoudens. 50% is daarbij een echtpaar/
vaste partners zonder thuiswonende kinderen en 45,3% zijn echtpaar / vaste partners met
thuiswonende kind(eren). De voltooide opleiding van de respondenten is HBO (28,4%), MBO (24,7%)
LBO (19,8%) en universiteit (12,3%). Slechts 9,9% geeft aan de recreatiewoning in de toekomst als
enig woonadres te gebruiken.
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Representativiteit data caravans met een vaste staanplaats
Het aantal caravans met een vaste staanplaats bedraagt in Nederland 128.330 en op SchouwenDuiveland 15.906 eenheden volgens het WoON 2009. Schouwen-Duiveland heeft circa 15.600
plaatsen, waarvan 9.000 stacaravans en chalets en circa 6.400 niet permanente standplaatsen.
Kenmerken deeltijdbewoners in caravans met een vaste staanplaats
Het aantal deeltijdbewoners in caravans met een vaste staanplaats komt neer op 341 caravans. Deze
respondenten verblijven wekelijks in de caravan en verrichten betaalde arbeid. De gemiddelde
leeftijd is 49 jaar, 80,3% is tussen de 30-60 jaar. Daarbij betreft 45,5% tweepersoonshuishouden,
25,8% driepersoonshuishoudens en 23,5% vierpersoonshuishoudens. 52,3% is daarbij echtpaar /
vaste partners met thuiswonende kind(eren) en 45,5% echtpaar / vaste partners zonder
thuiswonende kinderen. De voltooide opleidingen van de respondenten is 32,6% MBO, 27,3% LBO en
15,2% VMBO.
Representativiteit data boten
Het aantal boten met slaapplaats bedraagt 14.415 op Schouwen-Duiveland. Hiervan worden er 6.958
wekelijks bezocht op Schouwen-Duiveland. Dit ligt hoger als de aanname van 4.200 boten op
Schouwen-Duiveland.
Kenmerken deeltijdbewoners op boten
36% van deze respondenten verricht betaalde arbeid waarmee het aantal boten met
deeltijdbewoners op Schouwen-Duiveland 2.485 boten. De gemiddelde leeftijd is 49 jaar, 80% is
tussen de 30 en 60 jaar. De gemiddelde huishoudensgrote is 2,5 personen, waarbij 46,2%
tweepersoonshuishoudens betreft en 17,9% driepersoonshuishoudens gevolgd door één- en
vierpersoonshuishoudens met 15,9%. 53,3% betreft een echtpaar / vaste partners zonder
thuiswonende kinderen, 42,6% betreft een echtpaar / vaste partners met thuiswonende kind(eren).
Het opleidingsniveau is MBO (31,7), HBO (31%) universitair (12,4%) en LBO (11%). Als gekeken wordt
naar de 5 respondenten dan werken en wonen 3 van de 5 respondenten op Schouwen-Duiveland. 2
respondenten wonen en werken elders namelijk Woerden en Maassluis. Elke respondent staat tot
500 booteigenaren in werkelijkheid.
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Bijlage V.

Brief voor respondenten diepte-interviews

N.R. Midavaine BSc
Hogeweg 112
4328 PM Burgh-Haamstede
n.r.midavaine@student.tue.nl
tel.: 06 45125845
Zierikzee, 1 juli 2011
Betreft: Het nieuwe leven op Schouwen-Duiveland
Geachte mevrouw / meneer,
Mijn naam is Nescio Midavaine en ik volg de opleiding Vastgoedmanagement & Ontwikkeling aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Deze studie wordt afgesloten met een afstudeerproject. Mijn
afstudeerproject betreft een onderzoek naar ‘het nieuwe leven op Schouwen-Duiveland’. Het
afstudeerproject maakt deel uit van het project Flexibel & Thematisch verblijf van De Kering 2039, en
wordt in samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland uitgevoerd.
Steeds meer (werkende)mensen gebruiken hun tweede woning, stacaravan of recreatiewoning
wekelijks als tweede hoofdverblijf. De verblijver in zo’n tweede hoofdverblijf wordt deeltijdbewoner
genoemd. Een voorbeeld hiervan is iemand die wekelijks 3 dagen in de Randstad werkt en verblijft en
daarnaast 4 dagen doorbrengt op Schouwen-Duiveland.
Verwacht wordt dat verschillende toekomstige ontwikkelingen zullen leiden tot een toename aan
deeltijdbewoners. Om de (toekomstige)deeltijdbewoner te kunnen faciliteren is inzicht nodig in hun
wensen. Mijn afstudeeronderzoek richt zich hier op.
Graag wil ik u, geselecteerd als deeltijdbewoner op Schouwen-Duiveland, via dit schrijven vragen om
mee te werken aan een diepte interview. Het diepte interview wordt één op één afgenomen en de
gegevens worden anoniem verwerkt. Het diepte interview duurt ongeveer 1 uur.
Het interview wordt afgenomen op een door u gewenste locatie en tijdstip. Uw medewerking wordt
zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,

Nescio Midavaine

Provincie Zeeland

~

RECRON -
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Bijlage VI.

Gestructureerde vragenlijst diepte-interview

Vijf open vragen ter ondersteuning van het diepte-interview:
- Kunt u aangeven waarom u op Schouwen-Duiveland bent gekomen om deeltijd te verblijven?
- Kunt u aangeven voor welke activiteiten u uw deeltijdwoning op Schouwen-Duiveland gebruikt?
- Kunt u aangeven onder welke voorwaarde u meer op Schouwen-Duiveland zou willen verblijven?
- Kunt u aangeven hoe uw gewenste verblijf er dan uit zou zien?
- Kunt u aangeven hoe uw gewenste omgeving van uw verblijf eruit zou zien?
- Heeft u aanvullende opmerkingen?

Vragen om een karakter aan de respondent te koppelen:
De algemene context (opleiding, inkomen, gezinssamenstelling)
1. Wat is uw naam?
2. Wat is uw leeftijd?
3. Man / vrouw?
4. Wat is uw burgerlijke staat?
5. Heeft u kinderen? Wat is de leeftijd van deze kinderen? Waar verblijven deze kinderen?
6. Wat is uw arbeidssituatie? (In welke sector bent u werkzaam? Wat is uw beroep? In welk
dienstverband staat u? Wat is uw functie binnen uw werkzaamheden?)
7. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
8. Hoe hoog is uw inkomen? (beneden modaal, modaal, boven modaal)
De woon- / leefomgeving (verblijfplaats, duur, achtergrond)
Hoofdverblijf
9. Wat is uw woonplaats? (hiermee wordt het adres van het hoofdverblijf bedoeld)
10. Wat voor type verblijf is uw eerste woning? (appartement, vrijstaande woning, rijtjeswoning,
villa)
11. In welke prijsklasse ligt dit verblijf? (A. < 150.000; B. 150.000-250.000; C. 250.000-350.000; D.
350.000-500.000; E. >500.000)
Deeltijdverblijf
12. Waar ligt uw deeltijdverblijf?
13. Wat voor type verblijf is uw deeltijdverblijf? (appartement, vrijstaande woning, rijtjeswoning,
villa, caravan)
14. In welke prijsklasse ligt dit verblijf? (A. < 150.000; B. 150.000-250.000; C. 250.000-350.000; D.
350.000-500.000; E. >500.000)
Verblijfsfrequentie tweede woning
15. (A) Hoeveel jaar verblijft u al op Schouwen-Duiveland?
16. (B) In welke verblijfsvorm(en)?
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Bijlage VII.

Labels diepte-interviews

Index labels:
D
= Deeltijdwoning
E
= Hoofdverblijf
W
= Woning
O
= Omgeving
S-D
= Schouwen-Duiveland
T
= Tele-bereikbaarheid
A
= Auto-bereikbaarheid
OV
= Openbaar-vervoer bereikbaarheid
(-)
= Positief oordeel
(+)
= Negatief oordeel
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Leo (63) en Patrice (59) verblijven sinds 1976 deeltijd op bungalowpark Scalde Oort te
Westenschouwen. De deeltijdwoning betreft een vrijstaande woning in een kleinschalig park (17
woningen) in de prijsklasse 250.000-350.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde
betreft een vrijstaande woning gelegen in Rotterdam in de prijsklasse >1.000.000 euro. De
geïnterviewde is getrouwd heeft vier kinderen van 1976, 1978, 1980 en 1984. Leo is genaral
manager van een scheepswerf en Management en advies bureau. De hoogst genoten opleiding
van de respondent is Propedeuse fiscaal recht.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(-) Beleidsvisie
1.1
Je mag niks meer bijbouwen, maar je mag wel bijbouwen.
(+) Kennismaking
1.2
Doordat mijn ouders, net als veel andere Rotterdammers een
S-D
caravan hadden op de Duinhoeve.
(+) DW:
verblijfsvorm
(+) Waarom S-D
(+) Verblijfsduur

Aanschafreden was echt als tweede woning.

1.3

(+) T:
bereikbaarheid
(-) Permanent
verblijf

1.4

Gewoon omdat het een uniek plek is, de rust.
Het heen en weer rijden is een twee dagen in de week, dat kan
een maandag zijn of een woensdag, vrijdag afwisselend.
Met de combinatie van de huidige technieken, je ziet daar een
Ipad liggen en een laptop, overal is tegenwoordig een
internetaansluiting is dat uitstekend te doen.
Voor ons is de combinatie Rotterdam – Westenschouwen een
prima balans.

(+) EW:
verblijfsvorm

Wij wonen heel erg mooi in Rotterdam.

(+) EO: activiteiten

We hebben een grote kennissenkring en zitten in allerlei
verenigingen.

(-) Zorg

Wij vinden de lange reistijd vanaf Westenschouwen naar een
ziekenhuis een risico.
De seizoenen zijn totaal verandert. Vroeger had je 6 weken
seizoen, dat is nu helemaal verandert. Mensen die we hier
spreken zitten ook op bridge verenigingen en tennisverenigingen.
Ik denk dat als ik naar de toekomst kijk dat jongelui die hier
wonen en elders werken heel goed te doen is. Mijn zoon doet
heel veel thuis, internetvergaderingen en dat soort dingen
allemaal.
Aparte werkkamer. Ja, die moet je hebben. Ik heb een vide, waar
ik rustig kan werken. Ook met een rustige achtergrond.
In de loop van de jaren zijn er verschillende mensen die hier als
pensionado zijn komen wonen. Deze komen dan echt definitief
hier wonen.
Veel administratieve zaken, offertes, verslagbesprekingen doe ik
vanuit de deeltijdwoning.

(+) Kijk op seizoen

1.5

(+) Toekomst
deeltijdwonen

1.6

(+) DW:
verblijfsvorm
(+) Volgers

1.7

(+) DW:
activiteiten

1.9

(+) EW: activiteiten

1.8

Bij de hoofdwoning doe ik de commerciële contacten, zo zit er
bijvoorbeeld een bedrijf in Berkel en Roderijs die zit vlak bij
Rotterdam daar heb ik dan lijfelijk vergadering. Management
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(+) A:
bereikbaarheid

1.10

vergaderingen en dat soort zaken.
Het lukt allemaal prima met de wegen.

(+) T:
bereikbaarheid

Het lukt allemaal prima met de moderne communicatie.

(-) OV:
bereikbaarheid

Wat nog slecht is, is het openbaar vervoer.

(+) Waarom S-D

De Westhoek heeft eigenlijk alles, het bos het strand en de
weidsheid. De combinatie is uniek.
Dat we er niet meer zijn ligt aan ons. We willen niet vaker weg uit
Rotterdam vanwege de sociale contacten en omdat we daar heel
mooi wonen en je hebt vlak in de buurt de grote stad in de zin
van voorzieningen.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

1.11

(-) Zorg

(+) Kinderen

1.12

Dan zeg ik ja, dan zit ik liever dichterbij Rotterdam. Ik vind het
ook jammer dat het ziekenhuis van Zierikzee steeds meer
kwijtraakt.
Mijn vrouw had het hier veel meer naar der zin met de kinderen.

(-) School

Er is wel lang over na gedacht maar niet gedaan uiteindelijk. Met
zulke grote leeftijdsverschillen, lagere school / middelbare school
moet je altijd hier weg. Alle scholen waren in Rotterdam om de
hoek.

(+) EO: activiteiten

Sociale leven van de kinderen was heel groot met hockey en
alles.
Ik denk dat we niet anders zouden willen als wat we nu hebben.
Behalve als we echt zouden zeggen permanent, want dan zou je
iets voor gasten moeten hebben. We hebben wel de woning
waar we nu zitten elke keer aangepast

(+) DW:
verblijfsvorm

1.13

(-) Beleidvisie

(-) Beleid
gemeente

1.14

Als ik kijk naar bepaalde caravans en vakantiewoningen dan zeg
ik, jongens als jullie deze ooit nog willen verhuren en je vraagt
600-700 euro in het hoogseizoen. Dan ga je die slag verliezen als
je kijkt naar mogelijkheden in het buitenland. Ze willen allemaal
luxe, twee douches, internet, twee toiletten, liefst nog een sauna
dat soort dingen.
Wij mogen er permanent wonen, maar niet verkopen als
permanente woning. Dat zou je in de toekomst moeten verlaten,
dan maar een andere belasting als forenzenbelasting.

(+) DO:
verblijfsvorm

Als ik kijk naar als ik dat park oprijd en ik vergelijk het met
vroeger. Dan zie ik verandering met de privatisering van de
kavels, het is allemaal mooier geworden, de stacaravans zijn
veelal vervangen door woningen.

(-) DO:
verblijfsvorm

Het weerhoud mensen omdat er mensen zijn die zeggen ik zou
hier niet permanent kunnen wonen omdat ik zomers elke keer
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andere buren heb en ’s winters zit er niemand op twee
huishoudens na. Ik denk dat wij als je terugkijkt voor de aanschaf
voor een woning in een woonwijk hadden gekozen vanwege de
vaste buren, waardoor je meer betrokken wordt in de omgeving.
(+) D: Integratie

Dat ligt meer aan jezelf. Als je geen stap doet. Het verhaal van je
komt er niet tussen, nee. Maar je hebt automatisch wel weer, je
hebt mijn vrouw met het wandelen wel weer mensen die dus uit
Rotterdamse omgeving komen.

(+) DO:
verblijfsvorm

Hoe unieker hoe beter. Ik zou niet te afgescheiden willen wonen.

(+)
DO:verblijfsvorm

Een vakantiepark is overzichtelijk. Je hebt kosten die je
maandelijks moet betalen zoals de Vereniging van Eigenaren. Dan
weet je waar je aan toe bent. We gaan er naar toe, we gaan
genieten met familie en vrienden, en wat er omheen is, is minder
belangrijk. Het thematische moet je loslaten. Er moet verkocht
worden, als rust plek, de goed verbindingen. Een park met
deeltijdbewoners geloof ik wel in.

Peter (50) en Ella (55) verblijven op camping Julianahoeve sinds 1971. De deeltijdwoning betreft
een stacaravan op een grootschalig park met veel voorzieningen in de prijsklasse <150.000 euro.
Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een appartement in Roosendaal in de prijsklasse
150.000-250.000 euro. De geïnterviewde is getrouwd en heeft drie kinderen van 1986
(Roosendaal), 19 (Halsteren) en 19 (Bergen op Zoom). De dochter van 1986 is een echte doener
vindt het te rustig op Schouwen ze houdt meer van stads en is altijd op pad. Ze geniet van
Schouwen en bezoek Renesse minimaal een week in de zomervakantie en regelmatig een
weekend. Ze heeft geen plannen om op Schouwen te komen werken of te wonen. Peter Vissers
is servicemonteur van liften in de regio Zeeland. En heeft als hoogst genoten opleiding Hogere
Zeevaartschool (HBO). De geïnterviewde heeft een modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Kennismaking
1.1
Ik verblijf hier al vanaf mijn 16de, via mijn ouders ben ik hier
S-D
terecht gekomen. We huurden altijd een caravan op Valkenisse
(Walcheren). Ik ging als 15 jarige heel graag naar Renesse want
dan kon je stappen. Dus mijn ouders dachten als we een caravan
nemen in Renesse hebben we twee vliegen in één klap.
(+) Waarom S-D

Het relaxte, het leuke. En vanwege de leuke evenementen zoals
Concert at Sea.

(+) Verblijfsduur

Peter werkt 5 dagen in de week, storingsdiensten. Hij werkt in de
regio Zeeland. Wij wonen in Roosendaal. Dus die zegt dan “We
zitten in Renesse een paar dagen, want ik moet heel veel op de
Maasvlakte werken van de week.”
Zolang de kinderen naar school gaan ben je gebonden aan een
huis. Alle schoolvakanties zaten we hier. Dit was ons leven.

(+) Kinderen

(-) A:
bereikbaarheid

1.2

Het speelt wel, 80 kilometerwegen, geen treinverbindingen. Het
werken hier of in de Randstad is gewoon heel moeilijk. Als je het
eiland af moet heb je een auto nodig.
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(+) OV:
bereikbaarheid

Om te gaan winkelen, gaat hartstikke goed met het OV en de SDpas.

(+) Verblijfsduur

Het wal wel eens zo dat hij vrijdags keuring had en dat we dan al
donderdags naar Renesse gingen. Dan bleven de kinderen
donderdagavond bij vriendjes of vriendinnetjes slapen die
vervolgens weer meegenomen werden naar de camping. Nu de
kinderen uit huis zijn moet je het zo zien, ik kom de maandag na
carnaval naar Renesse, tot half november soms wel eens
december.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Ik alleen naar huis voor verjaardagen, dokters of dat ik naar het
ziekenhuis moet, en veder ben ik hier.

(+) EW:
verblijfsvorm

We hebben ons huis verkocht en we zijn naar een appartement
gegaan (2005) omdat dat makkelijker is want je hoeft geen tuin
te onderhouden.

(-) EO:
verblijfsvorm

Als ik in Roosendaal ben vindt ik het ook leuk. Bijna midden in het
centrum, ik hoef de deur maar uit te gaan en ik zit midden tussen
de winkels maar ook aan een hele drukke straat. Hier wordt ik
wakker van de vogels. Daar word ik wakker van het gedreun van
een grote vrachtwagen.
Peter zit bij een koor. Iedere donderdag, dan gaat hij eten bij de
kinderen en ’s avonds naar het koor.

(+) E: sociale
betrokkenheid

1.3

(+) Integratie

Zeeuwen zijn meer op zichzelf, maar als je ze eenmaal in hun hart
hebben, kan je niet meer kapot. Het zijn mensen die stabiel zijn,
zo en niet anders. Je eigen opdringen bij een Zeeuw moet je echt
niet doen, want dan schoppen ze je net zo hard weer buiten. En
als je dat respecteert, die mensen hun gevoel en hun leven dan
heb je ze als beste vrienden.

(+) Waarom S-D

Het is hier allemaal veel rustiger, het jachtige heb je hier niet. En
dat is wat ons hier trekt, zelfs bij de bedrijven, de tred is net een
stuk rustiger.

(+) DW:
activiteiten

Het maakt voor mijn man niet uit of hij hier of in Roosendaal zijn
rapport schrijft.

(+) D: sociale
betrokkenheid

Hij is hier veel meer bezig om mensen te helpen, bijvoorbeeld
met lekkages o.i.d.. Ik ben bezig met de organisatie van
bijvoorbeeld spooktochten. We zijn hier meer sociaal betrokken
als in Roosendaal. Iedere ochtend zwemmen, iedere middag
fietsen met dezelfde mensen.

(+) D: Integratie

Bij gezamenlijke sportactiviteiten zoals fietsen komen er toevallig
twee uit Brabant. Maar ander komen weer uit Rotterdam
bijvoorbeeld. We gaan allemaal met elkaar op. Dat gaat allemaal
met elkaar.
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(+) Voorwaarde
meer verblijf

1.4

Nou, als je met ziektes zat, want nu, mijn moeder is 77 en ik heb
mijn mobieltje altijd, dus als er wat is ben ik zo op de hoogte. Dat
was toen niet.

(-) Zorg

Dat is het enigste nadeel van dit eiland, dat is de ziekenwagens.
Ik denk dat als wanneer er echt ernstige hartfalen zijn of iets
dergelijks dat een reden zou zijn om toch dichter bij een
ziekenhuis te gaan wonen.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

De zwemvoorzieningen zijn gewoon lux. Dat is dicht van 1
november tot 15 maart, dat duurt lang dan.

(-) DW:
verblijfsvorm

Onze caravan is zo geïsoleerd dat je hier ook in de winter kan
zitten. Wij hebben zoiets, we hebben familie, en je mag ook niet
langer op de camping zijn.

(-) Beleid
gemeente

Je moet drie maanden weg zijn. Als het zou mogen, zou ik meer
op de camping blijven. Maar dan wordt het permanent verblijf en
dan moet je belasting betalen. En dat betaal ik al in Roosendaal
en dan wordt het allemaal dubbel.
Ja, ik zou geen huis nemen door al het werk. Een caravan heerlijk.
De vrijheid, weinig onderhoud, heerlijk knus.
De luxe heb je thuis, als je luxe wil blijf je gewoon thuis. De
mensen die naar Zeeland komen die willen kamperen.

(+) DW:
verblijfsvorm
(-) Beleid visie

1.5
1.6

(+) DW:
verblijfsvorm

Een eigen douche en wc is niks mee, dat is hygiënisch. Dat
comfort blijft nog binnen de grenzen van het kamperen.

(-) Beleid visie

De mensen die het niet kunnen betalen die hebben een
probleem. Die gingen vroeger lekker kamperen want dat was
goedkoop, maar dat is niet meer. Als je met je buren een
stacaravan moet gaan delen, de buurvrouw is heel anders als ik.
Dan ga je weer de armen beperken in dingen.

(+) DO:
verblijfsvorm

In de winter hier zitten en met een bakje koffie in de hand zie je
de hertjes voorbij lopen. Dan voel je jezelf midden in de natuur.
Het contact, het heerlijke het buitenlopen en dan kunnen
roepen, hoi buur, het gezellige. Een plek met wijds uitzicht is
denken in miljonairs gedachten, in ideaalplaatsjes, dat moeten ze
niet doen. Hou het betaalbaar.
Ja, dan denk ik aan een ouderencomplex, gewoon een
appartementje.

(+) Permanent
verblijf

1.7

Rinus (53) en Jolanda (50) verblijven in hun tweede woning in Renesse sinds 2005. De
deeltijdwoning betreft een vrijstaande bungalow aan de rand van een rustige woonwijk in de
prijsklasse 350.000-500.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een vrijstaande
woning met bedrijfsruimte in Helmond in de prijsklasse >500.000. euro. De geïnterviewde is
getrouwd en heeft een zoon van 1988. Rinus en Jolanda hebben een eigen zaak in kleding
bedrukking. En hebben als hoogst genoten opleidingen MBO. De geïnterviewde heeft een
modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
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(+) EW: activiteiten

1.1

(+) DW:
activiteiten

We hebben een bedrijf in promotioneel textiel. We drukken
textiel. Alle activiteiten van inkoop tot administratie doen we
zelf.
Telewerken. Nee, een of twee keer per dag bekijken we de mail.
Hier proberen we te ontspannen omdat dat thuis niet kan.

(+) Verblijfsduur
Vrijdag rijden we na het werk naar Renesse. Ook wel eens op
zaterdag. Dan zijn we zaterdag, zondag en maandag en soms
dinsdag in Renesse. Eigenlijk is het dus ongeveer 50/50.
(+) Permanent
verblijf
(+) Kennismaking
S-D

1.2

Ja, dat is wel de insteek. Daarom hebben we dit huis gekozen. Als
we ouder worden kunnen we hier ook goed wonen.
Dat was heel toevallig, een vriend van ons had gehoord dat er
een caravan plekje vrij kwam in Renesse.

(+) Waarom S-D

Vlak bij het strand, het centrum is hier leuk, vlak bij het dorp. Een
unieke plek.

(-) DW:
verblijfsvorm

Dat delen van een stacaravan met vrienden was in praktijk niet zo
handig. Die hebben we toen gekocht. Maar de camping ging tot
en 15 september dicht. Toen kwam er een huisje te koop, echt
een bouwval, maar toen zeiden we dat doen we want dan kan je
gewoon het hele jaar ernaartoe.

(+) EO:
verblijfsvorm

Er moet wat te beleven zijn.

(-) Kijk op seizoen

Een plek als Domburg, echt een heel mooi dorp in zomer en
winter. Toen was dat niet zo interessant prijstechnisch. Je merkt
daar dat het altijd druk is, ik denk dat dat komt omdat ze minder
afhankelijk zijn van campings. Daar zijn heel veel huizen en
hotels.
Het enige wat er eigenlijk mist is de bereikbaarheid, er zou
eigenlijk een grote weg moeten komen.

(-) A:
bereikbaarheid

1.3

(+) DW:
activiteiten

Verbouwen, alleen maar verbouwen de laatste tijd. Je bent hier
meer aan het werk als thuis, maar dit voelt dan als hobby.

(+) T:
bereikbaarheid

Hier heb je mogelijkheid om ook te telewerken, het kan nu wel,
maar het is niet echt nodig.

(+) Voorwaarde
meer verblijf
(+) DO:
verblijfsvorm

Dan zou ons werk / inkomsten dat toe moeten laten. De huidige
combinatie is gewoon heel goed voor ons.
Het moet wel betaalbaar blijven, we hebben het hier heel erg
naar ons zin, en datzelfde geld voor de omgeving.

(+) D: sociale
betrokkenheid

1.4

Wij zijn niet van die clubmensen. Nee, dan fiets ik liever naar een
terras of zo. Daar komen we dan weer bekende tegen. Hier
hebben we veel meer een sociaal leven als in Helmond. Ook in
deze straat. We komen in Renesse gewoon thuis.
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(+) DO:
verblijfsvorm
(+) Integratie

1.5

(+) DO:
verblijfsvorm

1.6

Die jaren dat we op de camping staat weet je wie waar staat
maar verder ook niet. Nu hebben we eigenlijk best wel wat
vrienden in de omgeving.
Wij hebben niet meer binding van mensen buiten de gemeente,
dan niet. We ervaren geen verschil tussen Zeeuwen en
Brabanders. Tussen mensen onderling natuurlijk wel. Nou doe ik
liever zaken met Zeeuwen als met Brabanders. Hier krijg je alles
gelijk betaald.
Je moet hier een stukje rijden voor een ziekenhuis. Maar dat is
niet zo, dat dat meespeelt in locatieverblijf. Ik speel wel ooit met
de gedachten dat we later een verblijf aanhouden in Helmond als
het slechter gaat.

(+) DO:
verblijfsvorm

Thematisch verblijf. Het zou leuk zijn als je toevallig iemand tegen
kwam met dezelfde leefsituatie maar we willen zo iemand niet
opzoeken of iets dergelijks.

(+) Beleid visie

Ik denk dat het plaatsen van hoogwaardigere woningen daarbij
nodig is om mensen langer te laten verblijven.

Edwin (41) verblijft met zijn gezin op camping Julianahoeve sinds 2009. De deeltijdwoning
betreft een stacaravan op een grootschalig park met veel voorzieningen in de prijsklasse
<150.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een vrijstaande woning in Oss in
de prijskasse >1.000.000. euro. De geïnterviewde is samenwonend en heeft vier kinderen van
2009, 2008, 2004, 2003. Edwin is Directeur-grootaandeelhouder (DGA) van 5 zorggerelateerde
bedrijven. En heeft als hoogst genoten opleiding Verpleegkunde (HBO). De geïnterviewde heeft
een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Waarom S-D
1.1
Een verblijf buiten onze vaste woonplaats, om gewoon met de
kinderen tot rust te kunnen komen. De hectiek en het dagelijkse
leven te ontvluchten.
(+) Verblijfsduur

Ik werk twee tot drie dagen in de week vanuit Geldermalsen. De
rest ben ik heel veel hier. Op dinsdag vertrek ik vanuit Oss, waar
ik woon, en ga ik hier naar toe. Mijn vrouw heeft die mogelijkheid
niet.

(+) Kinderen

Dit is een hele fijne camping ook voor de kinderen. Je hebt alles
bij de hand. Goed of slecht weer ze vermaken zich toch.

(+) Waarom S-D

Zeeland heeft sowiezo het beste weer van Nederland. Locaties
heel dicht bij het strand. Veel ruimte.

(+) Kennismaking
S-D
(-) School

Als kind zijnde, mijn jeugd. Vroeger gingen we veel kamperen in
Burgh-Haamstede.
De twee jongste kinderen wonen deeltijd bij mij, de andere twee
kinderen hebben nog geen leerplicht dus die gaan mee naar
Schouwen-Duiveland. Ik neem niet in overweging de kinderen
hier naar school te sturen. Twee kinderen die deeltijd bij mij
wonen kan je niet ook nog eens deeltijd hier naar school laten

1.2
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(+) EW:
verblijfsvorm

1.3

gaan. De jongste hebben één thuis, dit moet voor hun een soort
vakantie blijven, voor mij is het gewoon weekend.
Meestal werk ik gewoon thuis en daar heb ik mijn eigen
kantoorruimte. Het zit wel achter het huis, dus wel echt een
apart gebouw.

(+) DW:
verblijfsvorm

Ik heb in principe geen kantoorruimte nodig. Maar steeds meer
mensen die hier deeltijdwonen, zouden goed gebruik kunnen
maken van een verzamelcomplex van kantoorruimte.

(+) DW:
activiteiten

Ik heb een PDA en laptop dus ik kan in principe overal werken. Ik
heb het niet nodig omdat ik veel werk in mijn hoofd doe en dan
doorbel.
Ik reis per auto en als je Goeree dan op komt, dan wordt je al
helemaal gek van die 80 kilometer wegen. In het hoogseizoen en
met Pinksteren en Pasen is het slecht bereikbaar. En ze kunnen er
wel honderd kilometer wegen van maken maar dat is 100
enkelbaans. Maar dat heb je in heel Nederland, dat het altijd
beter kan.
Dat is heel simpel, de campingsfeer voor kinderen. Bungalow
park of een huis integreer je veel moeilijker plus je zit vaak elke
week met andere mensen door mensen die hun bungalow
verhuren.

(-) A:
bereikbaarheid

1.4

(+) DO:
verblijfsvorm

1.5

(+) DW:
verblijfsvorm

Het heeft niet de luxe van een huis, maar hij is aardig lux. We
hebben hier alles, vaatwasser, diepvries, oven, magnetron, vast
internet, tv.

(-) Integratie

Ik weet niet of de Zeeuwen altijd even gezellig zijn. Zakelijk snap
ik ze niet. Ze zijn stug, bij ons is het allemaal veel gemoedelijker
en veel gemakkelijker. Een Zeeuw is veel terughoudender. Als je
eenmaal deel uitmaakt van hun gemeenschap is het een en ander
wel makkelijker. Maar ik hoef hier niet te integreren ik kom hier
voor mijn rust en voor mijzelf.

(-) Kijk op seizoen

Hier is niks te doen in de winter. Van de herfstvakantie tot de
Pinksteren is alles dicht.
Stacaravan goede keuze. Ja, ik kies voor de camping.

(+) DW:
verblijfsvorm

1.6

(+) DO:
verblijfsvorm

Ik zou best een huisje hier in de bossen willen. Maar daar kies ik
bewust niet voor want je kiest voor de faciliteiten voor de
kinderen.

(+) DW:
activiteiten

Zo komt het vaak voor dat ik om vijf uur al wakker ben en dan ga
ik aan de slag. Dan heb ik er drie uur opzitten voordat de
kinderen wakker worden. Je hebt hier altijd het vakantiegevoel
als je hier bent, ook al werk je hier, daar is de omgeving dan ook
naar.

(+) T:

Het werkt wel makkelijker omdat iedereen gebruik maakt van
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communicatie

mobiele communicatiemiddelen.

(+) Toekomst
deeltijdwonen

Er zijn steeds meer mensen die bijvoorbeeld een pied-à-terre in
Amsterdam hebben, en waar willen die dan naar toe, die hebben
wel meer vrijheid om ergens anders te gaan wonen.
De transformatie van stacaravan naar bungalow is wat mij betreft
ook goed, maar dan zou ik een bungalowpark willen hebben met
vaste mensen, zodat je niet elke week ander volk hebt.

(+) Beleid visie

1.7

(-) Zorg

Ja, ik weet te weinig van hoe het geregeld is hier. Je wordt er
alleen niet vrolijk van als je vanuit Zierikzee doorgestuurd wordt
naar het andere eiland.

Ria (59) en Kees (61) verblijven in Haamstede sinds 2005. De deeltijdwoning betreft een
tweedewoning aan de rand van een woonwijk grenzend aan een natuurgebied in de prijsklasse
350.000-500.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een twee-onder-een-kap
woning in Nieuwerkerk aan de IJssel in de prijsklasse 350.000-500.000 euro. De geïnterviewde is
getrouwd en heeft twee kinderen van 1979 en 1982. De één woont in Amerika en de andere in
Nieuwerkerk aan de IJssel. De dochter die nu in Amerika woont wil als ze terugkomt graag een
deeltijdverblijf op Schouwen. Zij zoekt dan een woning in de prijsklasse 300.000 om er in de
weekenden te verblijven en door de weeks te gaan werken in de omgeving Amsterdam. Ria is
partime praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk. Kees is arts. Ria heeft als hoogst genoten
opleiding HBO en Kees Universiteit. De geïnterviewde heeft een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Kennismaking
1.1
Ik ben hier gekomen omdat ik eigenlijk in het verleden hier al op
S-D
vakantie ging.
(+) Waarom S-D

We zijn hier gekomen omdat het prachtige natuur is en het is
goed aan te rijden vanuit Nieuwerkerk aan de IJssel.

(+) Verblijfsduur

Ik werk dus twee tot twee en een halve dag. Gemiddeld ben ik 3
dagen op Schouwen en vier dagen in Ridderkerk. Mijn man werkt
fulltime en is hier vaak op vrijdag, zaterdag en zondag.

(+) DW:
verblijfsvorm

We zijn verhuisd van caravan naar een tweede woning omdat we
toch hier graag wilden wonen. En het is comfortabeler, en het is
een stukje investering.

(+) Waarom S-D

De omgeving de rust, je kunt lekker wandelen. Als je hier naar
buiten gaat, dan is het stil. Geen rijksweg, gewoon natuur.
De administratie dat is thuis. Nu hebben we hier tegenwoordig
een Ipad, en eigenlijk is dat al funest. Studie doen we hier wel.
Het is hier rustiger, je wordt hier niet afgeleid.

(+) DW:
activiteiten

1.2

(+) Sociale
betrokkenheid

(-) Voorwaarde
meer verblijf

1.3

De vrijetijdsactiviteiten doe ik verdeeld. Het is nu zelfs zo dat ik
daar lid ben en hier lid ben van de tennisvereniging. We willen
hier zoveel mogelijk vrije tijd hebben. Het is hier vrijblijvender,
geen afspraken.
Als er meer culturele activiteiten zouden zijn. En dan ook
dichterbij. Ja daarom woon ik hier eigenlijk niet omdat alles te
ver weg is.
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(-) Zorg

(+) Permanent
verblijf

1.4

Nee, of ze ruim voldoende zijn weet ik niet. Maar ik moet er niet
aan denken dat je hier zit en je hebt iets waarvoor je regelmatig
in het ziekenhuis moet zijn, dat is toch wel een eind hoor.
Ik denk dat het ongeveer hetzelfde blijft. We houden nog steeds
van de Randstad. Dat is lekker om daar in de buurt te zitten.
Maar hier vinden we het ook fijn om te zijn. Dus zullen we wel
meer op Schouwen gaan verblijven.

(+) Sociale
betrokkenheid

Het blijven in Ridderkerk vanwege de sociale contacten wordt
steeds minder. Op het moment is het alleen het werk.

(+) Voorwaarde
meer verblijf
(+) DO:
verblijfsvorm

Werk verplaatsen naar Schouwen. Ja, dan zou ik direct voor
Schouwen kiezen.
Je zit hier in de rust, maar als ik naar buiten loop kan ik wel
iemand spreken, het is niet helemaal afgesloten. Ik stap op de
fiets en ik ben zo in het dorp.

1.5

(+) DO:
verblijfsvorm

Ik hou van het natuurlijke, niet in een wijkje. Het is van alles wat,
grote huizen, kleine huizen. Dat vind ik juist leuk.

(+) DO:
verblijfsvorm
(+) Integratie

Vakantiepark. Nee, alles is zo geregeld. Rechttoe, rechtaan. Ik
woon liever apart met goed contact met de buren.
Moeite met integreren herken ik helemaal niet. Maar er zit hier
natuurlijk ook heel veel import. Het ligt er net aan wie je tegen
komt.
Het hebben van contacten gaat bij mij boven de unieke locatie. Ik
zou aan het strand willen wonen. Als daar een huis stond, zou ik
direct aan het strand komen wonen, maar die zijn er niet. In dat
geval zou ik het niet erg vinden om geen directe buren te hebben
maar wel een beetje in de buurt.

(+) DO:
verblijfsvorm

(+) A:
bereikbaarheid
(-) Toekomst
deeltijdwonen

1.6

1.7

1.8

Dit is heel makkelijk te bereiken in 5 kwartier. Naar Spanje zou ik
maar twee drie keer per jaar heengaan.
Op dit moment vind ik het leuk om zo te participeren tussen
mensen die er vast wonen. En om allemaal deeltijdbewoners bij
elkaar te gaan zitten, dat zie ik helemaal niet zitten. Want dan
ben je de sfeer kwijt, van hoe het hier was.

(+) Permanent
verblijf

Permanent wonen zie ik graag met meer mensen van dezelfde
leeftijd, meer zorg erbij, een keuken erbij, waar iets kan
gezamenlijk.

(-) DW:
verblijfsvorm
(-) Beleid visie

Delen van een woning. Nee, daar moet ik niet aan denken. Ik wil
niet elke keer iemand anders in mijn huis.
In hoeverre is het leuk voor degene die er wonen? Moet het
groot gepromoot worden? Want dat is ook weer de charme van
hier, dat het niet groot is. Van mij hoeft het dus niet.

(+) Beleid visie

1.9

Gewoon die parken opknappen. Gewoon leuke houten huisjes,
niet groter en meer en meer.
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(-) Kijk op
seizoenen

Dat vind ik dus een nadeel, dat op het hoogseizoen de zaak op de
spits gezeten wordt. Net teveel. Op het ogenblik, 6 tot 8 weken.

Hans (60) en Floor (71) verblijven in Burgh-Haamstede sinds 1980. De deeltijdwoning betreft een
tweedewoning aan de rand van een park met recreatiewoningen grenzend aan een
bossage/groenstrook in de prijsklasse 150.000-250.000 euro. Het hoofdverblijf van de
geïnterviewde betreft een appartement in Ridderkerk in de prijsklasse 150.000-250.000 euro.
De geïnterviewde is samenwonend. Hans is fulltime werkzaam als ambtenaar in de gemeente
Ridderk. Floor is gepensioneerd. Hans heeft als hoogst genoten opleiding HBO en Floor MBO. De
geïnterviewde heeft een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Verblijfsduur
1.1
Van dinsdag tot vrijdag Ridderkerk. En van vrijdag tot en met
maandag Haamstede.
(+) Kennismaking

Ik ben begonnen met het komen tijdens de lagere school bij de
Koebel (groepsaccommodatie)

(+) Waarom S-D

Eigenlijk vond ik het toen al een prachtig gebied. We zijn allebei
strandliefhebber, het duingebied. Wij vinden, terwijl onze
samenlevingsvorm best een beetje in een taboe sfeer lag, hebben
wij nooit wat van gemerkt. We zijn hier goed ontvangen. Ook
binnen de kerk werden we goed ontvangen.
Ik vind het leuk om iets van mezelf te hebben, maar zeker niet elk
weekend. Dat was de insteek. In oktober konden we dan niet
meer, en dan baalden we. Vandaar dat we wat gekocht hebben
waar je altijd naar toe kan.

(+) DW:
verblijfsvorm

1.2

(-) DW:
verblijfsvorm

Het comfort van de caravan was prima, maar het water ging eraf.
Je kan niet meer. Dat was van oktober tot maart. Prijstechnisch
krijg je te weinig voor wat je moet betalen. Je hebt tegenover de
campingbaas niks te vertellen. Een caravan wordt minder waard,
een huis wordt meer waard.

(-) DO:
verblijfsvorm

Ja, er is niet echt een verschil. Wij houden niet echt van het
campinggebeuren (het sociale). Maar als je niet oppast heb je dat
hier ook op zo’n recreatiepark. Daar houden we niet van.

(+) D: sociale
betrokkenheid
(+) A:
bereikbaarheid

Ja, het zijn vooral vaste buren. De woningen worden steeds meer
aangehouden voor eigen gebruik.
Naast de omgeving speelt de reistijd natuurlijk ook mee. Vanuit
onze omgeving is dit heel goed aan te rijden.

1.3

(-) Permanent
verblijf

We zullen ons nooit hier definitief vestigen. Wij zijn echt
deeltijdbewoners. De reden is de zorg.

(-) Zorg

De nabijheid van ziekenhuizen. Goes is het dichts bij, maar dan
zitten we onderhand al thuis. Als er wat gebeurd en we kunnen
het halen, dan zitten we liever in Ridderkerk.

(+) DW:

Merendeel van de vrijetijdsactiviteiten is hier omdat je thuis
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activiteiten

vooral werkt, en dan kom je ’s avonds thuis.

(+) DW:
activiteiten

Ja, door de computer is dit ook makkelijker. Een dag werk ik
thuis, ik ben dan wel bereikbaar. Hier is het dan heerlijk want je
loopt hier de tuin in, en je geest gaat dan aan het werk. Het is
niet alleen de computer.

(+) DW:
verblijfsvorm
(+) Verblijfsduur

Maar als je dit doet, dan kan je niet zonder computer. Dat houdt
ook in dat je niet zonder werkkamer kan.
Op dit moment zal het in de toekomst meer minder worden als
meer, omdat we nu hier al maximaal verblijven. Maar ik wil wel
elke week weer even naar thuis. Even de post bijwerken. We
wonen op een flat en dan ben je beperkt in het naar buiten gaan,
dus dan zijn we gewoon hier.

1.4

(-) Voorwaarde
meer verblijf

De veiligheid van een appartement waar je makkelijker verzorgt
kan worden in een vertrouwde omgeving geeft voor ons een stuk
veiligheid.

(-) Zorg

We hebben nu particuliere hulp thuis in Ridderkerk. Hier kan je
dat niet zo gemakkelijk krijgen. Op het moment dat je zorg nodig
hebt, is het hier moeilijker.
Dit is zo’n praktisch heerlijk huis. Het is niet te groot. We hebben
onze eigen slaapkamer en badkamer beneden. Boven hebben we
een kamer waar de computer staat, een logeerkamer, een
badkamer en een sauna. Beter is voor ons niet te krijgen.

(+) DW:
verblijfsvorm

1.5

(+) DO:
verblijfsvorm

Park vinden we ideaal. Het is vergelijkbaar met een
appartementen gebouw, een VVE. We hebben een heleboel
faciliteiten doordat je een beheersmaatschappij hebt. Het heeft
ook deels met de prijs te maken, andere woningen zijn gewoon
veel duurder. Je hebt meer onzekerheden. Een recreatiewoning
is een stuk voordeliger.

(+) DO:
verblijfsvorm

Deze woningen verspreid in woonwijken, verspreid over het
eiland, gezamenlijk beheerd. Dat zou voor mij voortreffelijk zijn,
daar zou ik dan eerder voor kiezen als voor een park.
Dat het goedkoper is, dat komt doordat je hier niet mag wonen.

(+) Beleid
gemeente

1.6

(+) DO:
verblijfsvorm

Doordat je dicht bij de voorzieningen zit, kiezen we liever
hiervoor als voor een meer natuurlijke omgeving. Een woning
helemaal vrijstaand is voor mij geen ideaalbeeld. De Amerikaanse
gedachten, van mijn familie en voor de rest niks, vind ik helemaal
niks.

(+) Kijk op seizoen

In het hoogseizoen is het grappig, hier merk je er dan niks van,
dat gekrioel, daar kan ik me reuze bij vermaken.

(-) Toekomst
deeltijdwonen

Ik denk niet dat dit voor iedereen meer bereikbaar is. Je krijgt
een groot verschil tussen rijk en arm. Als je kijkt hoe moeilijk het
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al is voor jongeren om een hypotheek te krijgen op hun woning,
dan blijft een recreatiewoning al helemaal buiten bereik.
Marianne (62) en Frederik (65) verblijven in Renesse sinds 2011. De deeltijdwoning betreft een
tweedewoning aan rustige weg grenzend aan een natuurgebied in de prijsklasse >500.000 euro.
Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een huur appartement in Rotterdam van 1.000
euro per maand. De geïnterviewde is getrouwd. De man van de geïnterviewde heeft twee
kinderen van 1983 en 1981. Beide zonder plannen om naar Schouwen-Duiveland te komen, de
één wil naar Australië en de andere reist voordurend de wereld over. Marianne is directeur
eigenaar van een eigen BV in innovatie in ziekenhuizen. Frederik is medisch specialist. Beide als
hoogst genoten opleiding Universiteit. De geïnterviewde heeft een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) A:
1.1
Vanuit Rotterdam is een aantal plekken binnen een behapbare
bereikbaarheid
tijd te berijden. En zoals veel Rotterdammers, kijk je dan naar
Zeeland.
(+) Waarom S-D

Voor ons was de combinatie van het natuurschoon en dichtbij de
stad was voor ons de motivatie om hier te kijken.

(+) Kennismaking
S-D

We hadden een buurtvereniging. Die hadden in Haamstede een
kamp. Gelijk achter de duinen. Daar ben ik als kind een paar keer
geweest. Maar ook met mijn ouders maakten we wel uitstapjes
naar Zierikzee of Middelburg.

(+) Waarom S-D

De duinen zijn mooi, je hebt het fantastische gebied bij
Haamstede, waar je heel goed kan fietsen en lopen. En wat ik bij
Oostkapelle en Domburg heb, daar zitten alle rooie broeken, de
Kralingers. Dat vind ik minder interessant, hier is het diverser,
meer de mensen uit de kunst.
Ik zat net op basecamp en dropbox, en toen jij net belde zat ik te
skypen met een paar mensen. Dus de locatie waar vandaan je
werkt is niet meer zo interessant.

(+) DW:
activiteiten

1.2

(-) A:
bereikbaarheid
(+) Verblijfsduur
(+) EW:
verblijfsvorm

Een nadeel hier vindt ik de files.

1.3

En dat betekend dat ik één dag per week in Hilversum overnacht.
Dat is een appartement. Daar is specifiek voor gekozen. Een huis
in Zeeland en een huisje in Rotterdam.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Het heeft te maken met, mijn man, daar hebben ze vorig jaar
kanker bij geconstateerd.

(+) EW:
verblijfsvorm

We hebben nu een appartement. Die volledig ingericht is van
vloerbedekking tot gordijnen. Dus dat is een kwestie van je
meubels inzetten en je bent klaar.
Flexibel door telewerken. Maar het is wel van de gekken dat je op
een uur rijden van Rotterdam geen bereik hebt. Ik moet achter in
de tuin gaan staan om bereik te hebben.

(-) T:
bereikbaarheid

(+) DW:

1.4

We hebben wifi in huis, dus we kunnen alles doen wat we willen.
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verblijfsvorm

Dit is het kantoor, mijn laptop.

(+) EW: activiteiten

In Rotterdam zal ik meer afspraken hebben als hier.

(+) DW:
verblijfsvorm
(+) D: sociale
betrokkenheid

Verder ontmoeten mensen elkaar heel veel in cafés die hebben
allemaal wifi. Dat is voldoende voor mij.
We zijn hier nog maar net. Maar we kenden wel al wat mensen,
en dat zal zich wel gaan uitbreiden.

1.5

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Ook een reden om daar iets aan te houden. Hier sta je wel vrij
droog wat dat betreft. Culturele uitingen zijn hier wat minder.

(-) Integratie

Het zijn allemaal eilandjes die allemaal hun eigen mores hebben.
Het grappige hier is dat ze over Zeeland praten alsof het een stad
is. Alsof het een geheel is. Maar dat is het dus absoluut niet.

(-) Integratie

Je komt in een nieuw biotoop. Dus dat betekend aanpassen. Ik
merk wel dat ze hier heel erg, Zeeland is van ons zijn.

(-) Kijk op seizoen
(+) EW: activiteiten

1.6

(+) DW:
activiteiten

(+) Permanent
verblijf

1.7

Het is wel een enorme invasie in de zomer.
Ik heb een aantal bestuursfuncties. In culturele sector en sociale
sector. En verder is het gewoon naar de film gaan en naar het
theater gaan.
Ik zou het leuk vinden als we voor dit stukje maar ook voor
Haamstede iets zouden kunnen doen waar de mensen in het
weekend denken, zo dat is leuk ik ga naar Zeeland voor een
weekend.
Dit moet het permanente verblijf worden.

(+) DO:
verblijfsvorm

Ik zou het leuker vinden als er meer van ons soort mensen
hiernaartoe zouden komen. Dus mensen die geïnteresseerd zijn
in kunst en cultuur, duurzaamheid, culinair.

(+) DW:
activiteiten

Ik wil in de winter gaan starten met een table de oaut.
Ja, dat is expliciet gekozen. Het huisje is authenthiek en
traditioneel met mogelijkheden.

(+) DW:
verblijfsvorm
(-) Integratie
(+) DO:
verblijfsvorm

1.8

(+) DO:
verblijfsvorm
(-) Beleid visie

1.9

De bakker is duurder, de slager is duurder, alles is duurder. Dat
vind ik ongastvrij. Het klinkt een beetje als de toeristen
uitknijpen.
In een woonwijk zou je hetzelfde zitten als in Rotterdam. Wij zijn
hiernaartoe gegaan vanwege de zee en de mogelijkheid om een
grote tuin te hebben.
Niks te maken met buren. Dat kan altijd komen als je daar
behoefte aan hebt. Ik noem bungalowparken altijd
bungalowkampen, ik zou daar knettergek worden.
Ik denk dat het belangrijk is dat je hier een economie ontwikkeld
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die misschien erg naar de zorgeconomie gaat.
(-) Kijk op seizoen

Ik denk dat ze veel beter kunnen gaan kijken naar bemiddelde
mensen die hier een huis kopen dan dat je 6 weken overspoelt
wordt door mensen die geen geld uitgeven.
Ja, betere kwaliteit. Ik gruwel van die parken. Je probeert de
eigenheid van de buurt te behouden, maar je moet wel zorgen
dat dit een plek wordt, waar mensen voor komen. Maar daar
moet je wel een visie over hebben.

(+) Beleid visie

(-) Voorwaarde
meer verblijf
(-) Zorg

1.10

De voorzieningen is een van de redenen waarvoor wij een
appartement aanhouden. Je hebt hier de bakker en de C1000 en
dat is het.
Ik volg dat omdat ik zelf innovaties in de zorg doe. Het heeft hier
een hele slechte kwaliteit. Vooral heel veel ruzie.

(+) Toekomst
deeltijdwonen

Mijn man is intence of care specialist maar ook internist. Hij heeft
heel veel mensen geholpen die te laat zijn begonnen met gezond
te leven. Wandelen, natuur. Daar zie ik echt mogelijkheden in.
Om een goede functie te bieden voor de omliggende gebieden,
de Randstad maar ook steden uit Noord-Brabant of België.

(-) Zorg

Kijk maar naar de lijsten ze scoren ontzettend slecht. Dat is
absoluut een reden om een appartement aan te houden in
Rotterdam. Meer omdat mijn man kanker heeft.
Bij ons is het strand op loopafstand en het dorp op loopafstand.
Ideaal.

(+) DO:
verblijfsvorm

1.11

(-) A:
bereikbaarheid

In het weekend is Zeeland nauwelijks bereikbaar.

(-) OV:
bereikbaarheid

Ik ben nog niet met de bus geweest en een trein heb je hier niet.
Een trein in Zierikzee zou ik wel prettig vinden.

Gerda (55) verblijft in Den Osse sinds 1991. De deeltijdwoning betreft een recreatiewoning in
een middelgroot park met 575 woningen opgezet met veel groen en waterpartijen in de
prijsklasse <150.000 euro. Het park grenst aan de ene zijde aan een jachthaven aan de
Grevelingen en aan de andere kant aan op het open landschap. Het hoofdverblijf van de
geïnterviewde betreft een appartement in Rotterdam van 150.000-250.000 euro. De
geïnterviewde is alleenstaand. Gerda heeft een kantoorbaan. Haar hoogst genoten opleiding is
HBO. De geïnterviewde heeft een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Waarom S-D
1.1
Ik heb Schouwen altijd al een mooi plekje gevonden. De
combinatie van de duinen en de zee.
(+) Kennismaking
S-D

Als kind gingen we hier altijd op vakantie. En we gingen altijd in
Ouddorp naar het strand.

(+) Waarom S-D

Hier zit alles dichter bij elkaar. Je kan erg leuk fietsen, ja alles is
binnen handbereik. Ik vind het een leuk stukje Nederland, en dan
de Grevelingen vlakbij.
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(+) DW:
activiteiten

1.2

Werk hoort op het kantoor en recreëren hoort bij Zeeland. Ik ben
wel bereikbaar.

(+) Sociale
activiteiten

Ik doe wat begeleidend sporten. Ik doe yoga. Dat doe ik nu in
Rotterdam omdat ik daar doordeweeks ben. Als ik hier ben ga ik
fietsen en wandelen.

(+) Verblijfsduur

Ik ben hier soms een paar weken. En dan weer een paar
weekenden. Ligt aan het weer.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Mijn ouders zijn al wat ouder aan het worden, die hebben ook
hulp en alles nodig. Als die er op een gegeven moment niet meer
zijn, dan kan ik vaker zeggen, van het weekend dan ga ik hier
zitten.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Voor mij is het goed zoals het nu is. Mijn nichtjes tussen de 8 en
14 jaar komen regelmatig langs, voor een weekje vinden ze het
leuk, maar je merkt dat ze eigenlijk nog wel wat anders zoeken.
Als het slecht weer is dan kan je wel naar het zwembad maar
meer is er ook niet te doen.

(+) Voorwaarde
meer verblijf
(-) Kijk op
seizoenen

De winkels zijn wel oké. Zeker. Dat is niet de reden van meer of
minder verblijf. Absoluut niet.
Eer keertje in de regen wandelen vind ik ook wel oké maar niet
vijf dagen achter elkaar. En wat moet je dan doen hier. Misschien
is er wel wat maar weet je het niet.

1.3

(+) EO: activiteiten

Een film of zoiets dergelijks. Of een groot warenhuis. Dan heb je
binnen wat te doen.

(+) DO:
verblijfsvorm

Het zwembad is prima. In de winter is het ook iedere dag open.

(+) Zorg

Er is best veel te regelen met thuiszorg en dergelijke.

(-) Zorg

In Rotterdam kan ik op de fiets naar het ziekenhuis. Dat is anders
als hier.

(+) Voorwaarde
meer verblijf
(-) Voorwaarde
meer verblijf

Zorg. Nee, op dit moment speelt dat niet.
1.4

Ja, het is tweeledig. Zowel het werken als wel financieel.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Als mijn ouders er niet zouden zijn zou ik kiezen voor deze plek.
Want ze hebben nu echt hulp nodig.

(+) Waarom S-D

Ja, dat is echt de omgeving. De lucht is hier echt schoner als dat ik
thuis naar buiten stap.
Het type woning, dan zou ik toch gekozen hebben voor een
woning zonder boven.

(-) DW:
verblijfsvorm

1.5
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(+) DO:
verblijfsvorm

Ik vind de plek ideaal. Dat zou voor mij niet anders hoeven. Ik
hoef geen huisje in een dorp, hier ben je echt buiten. Dus niet in
een straatje of kijkend op een woning van de buren.

(+) DO:
verblijfsvorm

Zoals hier wil ik graag buren in de buurt hebben. Ik zou niet
ergens een huisje los in bijvoorbeeld de duinen willen. Ik ben een
stadsmens, Ik wil wel wat mensen zien.

(+) DO:
verblijfsvorm

Doordat je op een park zit heb je weinig vaste buren. Het praten
de mensen die je hier tegenkomt is allemaal oppervlakkig, die
denken dan dat ik ook op vakantie ben, dat vind ik ook wel
grappig.

(-) DO:
verblijfsvorm

Qua kosten zou ik eerder een woning in een woonwijk zoeken.
Dan zijn de kosten lager. Aanschaf is dan eenmalig duurder maar
het parkonderhoud heb je dan niet. Ik heb nu bijna achthonderd
euro in de maand aan kosten.
Dichtbij zee en het Grevelingen vind ik aantrekkelijk.

(+) DO:
verblijfsvorm

1.6

(-) Permanent
verblijf

Dat weet ik niet, zo moet je hier voor alles in de auto stappen.
Het ideale zou voor mij twee huizen zijn, de ene helft hier
verblijven en de andere helft daar.

(+) EW:
verblijfsvorm

Ik hou gewoon van een appartement, ik woon nu ook alleen, in
een appartementen in Rotterdam voel ik me dan veiliger, hier
heb ik dat totaal niet.

(-) Beleid visie

Ik denk dat mensen het soms ook echt jammer vinden dat het
allemaal maar luxer moet, ook vanwege de kosten. Een tweede
woning moet je financieel ook kunnen permitteren. Ik ken
mensen die er mee stoppen omdat het te duur wordt, deze
komen ook niet meer terug, die ben je kwijt, puur financieel.

Lia (64) en Wim (66) verblijven in Nieuw-Haamstede sinds 1996. De deeltijdwoning betreft een
vrijstaande tweedewoning in een rustige woonwijk in de prijsklasse >500.000 euro. Het
hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een twee-onder-een-kap woning in Schiedam in de
prijskasse >500.000 euro. De geïnterviewde is getrouwd en heeft twee kinderen van 1981 en
1983. Lia is directeur eigenaar van een kledingwinkel in Rotterdam. Wim is gepensioneerd
stedenbouwkundige uit Almere. Lia heeft als hoogst genoten opleiding HBO en Wim Universiteit.
De geïnterviewden hebben een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Kennismaking
1.1
Ik kwam vroeger veel met mijn ouders naar Haamstede en
S-D
Renesse om te kamperen.
(+) Verblijfsduur

Meestal gaan we vrijdags hier naartoe, en tegenwoordig
maandavond weg. Wim die gaat heel vaak tussendoor terug naar
Schouwen, die is gepensioneerd en heeft hier een hobby garage.

(+) EO: activiteiten

Ik zwem maandagavond en dat wil ik nog even zo volhouden.
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(+) DW:
activiteiten

Ik ga hier naar het strand en fietsen.

(+) Waarom
Schouwen
(+) DW:
activiteiten

Dit is echt buiten. Ik vind het hier prachtig. Dat is de omgeving.
Het is hier rustig. Mooie tuinen. Je hebt hier alles. De combinatie.
Ik ga hier zaterdags met vriendinnen naar het café.

1.2

(-) permanent
verblijf

Ik zou hier niet willen wonen. Daarvoor vind ik het te beperkt. Ik
ben toch wel een stadsmens.

(+) verblijfsduur

Ik vind de combinatie heel goed. Ik vind het heerlijk om hier te
zijn, maar thuis vind ik het ook fijn.

(+) Waarom S-D

Hier is gewoon de rust, niet het hectische.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

Naast sociale contacten en werk heb ik ook nog een moeder die
in Rotterdam woont en ouder is. Dus ik moet het gewoon zou
houden.

(+) DW:
activiteiten

Stel dat het culturele aanbod er zou zijn, dan zou ik er niet eens
zoveel gebruik van maken. Ik heb hier geen behoefte aan dat
soort dingen. Ik kom hier echt voor buiten, voor de rust.
Het type woning is toeval, het kwam te koop. Het huis was ik
vanaf dag één verliefd op.

(+) DW:
verblijfsvorm

1.3

(+) DW:
verblijfsvorm

Een vrijstaande woning was wel een wens.

(-) DO:
verblijfsvorm

Een vakantiepark omgeving, alsjeblieft niet. Vakantieparken zijn
niks voor ons.

(+) DO:
verblijfsvorm

Ik ervaar dit als een wijkje, hier heb ik heel goed contact met de
buren, dat vind ik prettig.

(+) DO:
verblijfsvorm

Dit is vlak bij het strand. Ik zit achter de duinen. Ik vind het hier
heerlijk.

(+) DO:
verblijfsvorm
(-) Integratie

Voor mij is een lokale winkel en een Albert Heijn genoeg, Er hoeft
van mij geen centrum te zijn.
Die Zeeuwse vrienden van ons, het heeft toch wel een aantal jaar
geduurd voordat we erbij hoorden.

1.4

(-) Integratie
(-) Kijk op
seizoenen
(-) OV:
bereikbaarheid

1.5

Ik hou dan eerder rekening met andere. Ik voel me ook import,
en wij hebben ons gewoon aan te passen.
Dan vindt ik het hier te druk, veel te druk. Maar in het najaar en
de winter ben ik hier dolgraag.
Het openbaar vervoer is niet te doen. Je bent dan echt uren
onderweg, dan is het echt een wereldreis.
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(+) A:
bereikbaarheid

Met de auto is het ongeveer een uurtje naar huis.

(+) T:
bereikbaarheid

Telecommunicatie is allemaal prima in orde.

(-) Zorg

Als er wat gebeurd moet je naar Goes of Middelburg. Nou dat
vind ik nogal wat.
Je betaald een berg belasting en forenzenbelasting, en de straat
ziet er helemaal niet verzorgd uit.

(-) Beleid
gemeente

1.6

(-) Kinderen

Hier is niks te doen voor kinderen. Vanaf 13, 14, 15, 16 jaar dan
hebben ze geen zin meer om te komen maar gaan ze liever
hockeyen of tennissen bij hun vriendjes.

(+) Kinderen

Voor de leeftijd dat ze naar het strand gaan is het hier ideaal.
Voor kinderen tot 10 jaar is het hier helemaal goed.

(-) Toekomst
deeltijdwonen

Het is momenteel niet te betalen. Mijn vriendinnen uit Scheidam
zouden hier ook wel willen wonen maar dat is gewoon niet
haalbaar meer.

Willem (52) en Irene (50) verblijven in Burgh sinds 2009. De deeltijdwoning betreft een
recreatiewoning in een rustig park (circa 60 woningen) grenzend aan een bos en duingebied in
de prijsklasse 250.000-350.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een
rijtjeswoning in Rotterdam in de prijsklasse 250.000-350.000 euro. De geïnterviewde is
getrouwd en heeft twee kinderen van 1996 en 2001. Willem is 4 dagen werkzaam als
geohydroloog in Rotterdam. Irene is parttime werkzaam als verpleegkundige. Irene heeft als
hoogst genoten opleiding HBO en Willem Universiteit. De geïnterviewden hebben een boven
modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Kennismaking
1.1
Irene komt hier al van kinds af aan, altijd is zij hier op vakantie
S-D
geweest. Toen wij getrouwd zijn, en zeker ook toen we kinderen
kregen vonden we het een heerlijke plek om naar toe te gaan.
(+) Waarom S-D

Het water trekt ons. Het is hier prachtig en een wat rustiger
eiland als bijvoorbeeld Walcheren, en beter bereikbaar voor ons
vanuit Rotterdam. Daarnaast is het hier veel gevarieerder met
bos en het strand. Het is vertrouwd voor ons.

(+) DW:
activiteiten

Er is echt voor gekozen om geen internet te nemen, zodat je het
werk achterlaat en de vrije tijd mee neemt.

(+) EW: activiteiten

Mijn rol op mijn werk biedt weinig ruimte voor telewerken, dus ik
maak vanuit mijn hoofdverblijf minimaal gebruik telewerken.
We zijn meestal van maandag tot vrijdag in Rotterdam en de
weekenden zoveel mogelijk op Schouwen.

(+) Verblijfsduur

(-) Kinderen

1.2

De grootste beperkende factor in praktische zin is de school van
de kinderen.
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(+) EW/DW:
activiteiten

Sportactiviteiten hier en verenigingsactiviteiten vooral in
Rotterdam omdat daar een vaster verblijfspatroon is.

(+) Verblijfsduur

Ik werk vier dagen en woensdag is mijn parttime werkdag waar ik
vrij flexibel mee om mag gaan. Irene werkt 3 dagen in de week.
Donderdag en vrijdag is ze vrij. Als de kinderen, om de een of
andere reden, vrijdag of donderdag en vrijdag vrij hebben dan
gaan we hier eerder naartoe.

(-) School

Zierikzee is de eerste middelbare school maar dat is 20 kilometer
verderop.
Dat is een aantrekkelijke optie, we zullen ons daar tegen die tijd
opnieuw op gaan oriënteren.

(+) Permanent
verblijf

1.3

(+) DO:
verblijfsvorm

Voor het karakter van het verblijf hebben we hier alles wat we
nodig hebben qua voorzieningen.

(+) Zorg

De enige ervaring die we hebben was te beoordelen met een
voldoende.

(+) DW:
verblijfsvorm
(+) Beleid
gemeente

1.4

Een slaapkamer op de begane grond zou al een verbetering zijn.
En een toilet op de slaapverdieping. Ook zou ik wat groter
ruimtes willen hebben. Een vrijstaand woning is een eis als
vakantieverblijf.
Ik ga er vanuit dat ze op Schouwen een beleid hebben dat ze
binnen de dorpskern alleen permanente bewoning willen
hebben. En dat is iets waar wij in ieder geval achter staan om dat
te eisen.

(+) DO:
verblijfsvorm

Of het huisje in een wijk staat of een huisje in zo’n park maakt
voor mij weinig verschil.

(+) DO:
verblijfsvorm

Doordat je in een vakantiepark zit, zie je de mensen wel minder,
maar het is niet zo dat het steeds andere mensen zijn. Dus het
voel wel net zo vertrouwd als in een wijk.

(+) DO:
verblijfsvorm

Andere parken zijn veel drukker in de zomer en verder in het jaar
heel leeg. Hier speelt dat minder omdat je hier nauwelijks
centrale voorzieningen zijn en iedereen zijn eigen huisje heeft.

(+) DO:
verblijfsvorm

Als je hier het hele jaar door komt, is het prettiger om dichter bij
het dorp te zitten. Renesse heeft voor ons de associatie met in de
zomer veel meer drukt een verder meer stilte.

(-) DO:
verblijfsvorm

Ik hoop dat er geen mogelijkheden worden geschapen voor
verblijfsvormen op het strand of in het bos omdat dat afbreuk zal
doen aan het karakter van de Westhoek.
Achterstallig onderhoud en veroudering is niet goed maar ik denk
dat je niet alleen de bovenlagen van de bevolking hierheen moet
halen. Er moet evenwicht blijven in het aanbod.

(-) Beleid visie

1.5
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(+) Kijk op seizoen

Doordat het een rustig park is, heb je niet zo’n last van de drukte.
En dat er wat meer mensen en activiteiten zijn is juist prettig.

(-) Integratie

Het is niet zozeer dat we ons geïntegreerd voelen maar wel
volkomen geaccepteerd. Je merkt dat mensen anders naar je
kijken doordat je ook wortels in Zeeland hebt, in plaats van dat je
alleen maar uit Rotterdam komt.

(-) OV:
bereikbaarheid

In de praktijk maken wij weinig gebruik van het openbaar
vervoer, het zou prettig zijn om een directe bus te hebben. De
reistijd blijft een stuk langer als met de auto.

(+) A:
bereikbaarheid

De reistijd met de auto is nu iets meer dan een uur, dat is goed te
overzien. Ze moeten niet de infrastructuur gaan uitbreiden op de
manier zoals ze dat nu doen, dat levert alleen maar meer
onveilige situaties op en een minimale tijdswinst.

Roel (43) en Jennifer (41) verblijven in hun tweede woning in Westenschouwen sinds 2001. De
deeltijdwoning betreft een vrijstaande woning aan de rand van een rustige woonwijk in de
prijsklasse >500.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een rijtjeswoning in
Rotterdam in de prijsklasse 250.000 – 350.000 euro. De geïnterviewde is getrouwd en heeft
twee kinderen van 2004 en 2007. Roel werkt als planner bij een ICT bedrijf, Jennifer werkt als
fiscalist bij een overheidsorgaan. Ze hebben als hoogst genoten opleidingen Universiteit. De
geïnterviewde hebben een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Kennismaking
1.1
Ik kwam hier als kind vaak op de camping. Later hebben mijn
S-D
ouders hier een woning gekocht.
(+) Waarom S-D

De rust, de vrijheid, de schone lucht. Het is hier allemaal ook nog
wat persoonlijker.

(-) DW:
verblijfsvorm

We hebben deze woning over kunnen nemen van mijn ouders.
Anders was het voor ons niet mogelijk geweest, financieel gezien.

(+) Verblijfsduur

We zijn hier bijna alle weekenden van vrijdag tot zondagavond.
De vakanties zijn we hier ook met de kinderen.

(+) Voorwaarde
meer verblijf

Vanwege werk, sociale contacten maar ook de school van de
kinderen verblijven we niet meer hier.

(-) School

De kinderen hier naar school hebben we niet naar gekeken, we
hebben ons werk en sociale contacten elders.
De bereikbaarheid met de auto vinden we prima. Je moet er
natuurlijk rekening mee houden dat het drukker is met de spits,
maar dat is overal.

(+) A:
bereikbaarheid

(-) OV:
bereikbaarheid

1.2

Met het openbaar vervoer reis ik nooit, ik kan daar geen oordeel
over geven. Ik wil niet gebonden zijn aan bustijden of iets
dergelijks.
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(+) T:
bereikbaarheid

De bereikbaarheid met internet en telefoon is allemaal prima
hier, geen probleem.

(+) DW:
activiteiten

Werken in deeltijd doe ik niet, ik ga niet hier zitten met mijn
laptop en mijn kinderen thuis in Rotterdam.

(-) DW:
verblijfsvorm
(+) DW:
verblijfsvorm

Ik hoef hier geen ruimte om te werken, zoals een werkkamer,
naar Schouwen kom ik voor de vrije tijd.
We hebben hier een hele mooie vrijstaande woning. Dat is wel
een eis, maar alleen bereikbaar voor ons omdat het al in bezit
was van de familie.

1.3

(+) DW:
verblijfsvorm

Vroeger op de camping had ik het ook naar mijn zin, maar als je
ouder wordt wil je liever je eigen stek. Meer vrijheid.

(+) Beleid visie

Het bieden van kwaliteit is wel belangrijk om mee te gaan met de
tijd, zeker ook in de recreatiesector.

(-) Beleid visie

Het aanbod moet wel voldoende divers blijven, voor iedere
doelgroep voldoende aanbod.
Het is hier perfect, het strand dicht bij, het bos als achtertuin.

(+) DO:
verblijfsvorm

1.4

(-) DO:
verblijfsvorm

Voor de boodschappen moet je de auto pakken, dat is jammer.
Maar dat doe ik in Rotterdam ook, ik ga niet fietsen met al die
spullen.

(+) D: sociale
betrokkenheid

Wij zijn hier met ons gezin, dat is voldoende. Het is wel fijn dat je
de buren kent, als er iets is weet je aan wie je wat hebt.

(+) Integratie

Ik voel me hier meer ‘thuis’ als in Rotterdam. Rotterdam is meer
‘thuisloos’. Iedereen is druk, er is geen binding in de buurt of bij
de bakker, hier is gelukkig nog wel eens tijd voor een gezellig
praatje, het is meer ontspannen hier.
Ik vind dat elk seizoen zo z’n charmes heeft. In de zomer is het
lekker druk en in de winter kan het lekker stormen, dat vind ik
prachtig. Ook het gezellige in de wintermaanden als de familie
mee komt naar Schouwen.

(+) Kijk op
seizoenen

1.5

(+) Zorg

De zorg heb ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig gehouden,
dat zou ik niet weten.

(-) Kinderen

Met slecht weer is het jammer dat er niet meer (binnen)
activiteiten zijn voor de kinderen.

(-) Toekomst
deeltijdwonen

Ik denk dat het te duur is om hier deeltijd te komen wonen
jongere mensen, erg jammer want wij vinden de balans heerlijk.

(+) Permanent
verblijf

Als de mogelijkheid zich voordoet zou ik deze plek graag als
permanente verblijfsplaats aan houden, waarschijnlijk is dat pas
na pensionering.
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Erwin (46) en Moniek (49) zijn woonachtig in de Kure te Westenschouwen 1999. De
deeltijdwoning betreft een vrijstaande woning in een kleinschalige wijk (20 woningen) in de
prijsklasse 250.000-350.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een
appartement gelegen in Rotterdam in de prijsklasse >250.000-350.000 euro. De geïnterviewde is
getrouwd en heeft drie kinderen van 1990, 1991, 1992. De kinderen zijn regelmatig op
Schouwen geweest maar hebben geen verdere binding met Zeeland. Het enige voordeel wat ze
hier zien is het strand op loopafstand, maar het is hier geen Scheveningen, alles moet sneller en
luxer volgens hun. De geïnterviewden zijn directeur eigenaar van een zaak gespecialiseerd in de
import en distributie van badkamer kranen. De hoogst genoten opleiding is havo en vmbo. Het
inkomen is boven modaal.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Verblijfsduur
1.1
We verblijven hier vast in juni, juli en augustus omdat dan de
filedruk wat minder is door de zomermaanden en het is ‘s
ochtends en ’s avonds langer ligt. In de andere maanden ben ik
maandag, dinsdag en woensdag en donderdag in Rotterdam en
ga ik donderdagavond naar Schouwen.
(+) Kennismaking
S-D

Erwin komt hier al vanaf zijn vierde, als Rotterdammer.
Verblijvend op de camping met zijn ouders. Hij is hier opgegroeid,
zijn hele jeugd ligt hier.

(+) Waarom S-D

Ik heb binding met deze plek. Schouwen-Duiveland is een van de
mooiste plekjes van Nederland. Het bos, de prachtige polders,
Plan Tureluur. Je hebt een van de mooiste stranden van de
wereld.

(+) EO: activiteiten

Heel mijn sociale leven is in Rotterdam. Daar zijn mijn vrienden,
daar zijn mijn contacten.

(+) DO: activiteiten

Als je praat over activiteiten, we zijn hier juist niet actief, dit is
echt een rustplek en verder niks. De omgeving is voor ons meer
waard als de sociale omgeving.
Het vergrijst hier enorm. Als we hier weg zouden gaan dan is dat
de reden.

(-) Voorwaarde
meer verblijf

1.2

(-) Kijk op
seizoenen

Moniek vind het hier prachtig in de winter. Ik vindt het altijd een
beetje post apocalyptisch. Er staat nergens een auto en er brand
nergens een lampje, helemaal niks. Voor mij is het een goede
balans met mijn bruisende leven maar anders zou ik hier
helemaal gek worden.

(-) Permanent
verblijf

We zullen hier vast gaan verblijven maar dan wel in combinatie
met een buitenland, vanwege het klimaat, daar zullen we dan zes
of zeven maanden van het jaar doorbrengen.
Burgh-Haamstede heb je alle faciliteiten die je nodig hebt, daar
blijven we dus niet voor in Rijswijk. Het is wel zo dat je hier heel
erg afhankelijk bent van de auto.

(+) DO: activiteiten

(-) DO: activiteiten

1.3

Als je naar de bioscoop wil of een dergelijke culturele activiteit
dan kan je net zo goed naar Rotterdam of Antwerpen zover weg
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is dat vanaf hier. We zouden daar wel graag voorzieningen voor
zien hier op het eiland.
(+) DW:
verblijfsvorm

We zijn tevreden met ons verblijf, dit verblijf is op maat gemaakt.
Het had zelfs nog iets kleiner gekund. We hebben geen
werkkamer nodig, met een laptop, Ipad en telefoon kan je overal
zitten.

(+) DW:
verblijfsvorm

We wensen wel graag een vrijstaande woning als deeltijdverblijf.
Deze woning is daarmee perfect, er kijkt niemand je tuin in en je
hebt allemaal groen om je heen.

(+) DO:
verblijfsvorm
(+) A:
bereikbaarheid

Ik vind het wel belangrijk dat er wat sociale controle is. Dus dat je
de buren kent en dat ze jou ook kennen.
De bereikbaarheid met de auto is al enorm verbeterd, met de
rotondes kan je veel beter doorrijden.

1.4

(-) OV:
bereikbaarheid

Ik zou een trein willen hier. Het openbaarvervoer sluit nu wel
goed aan allemaal maar de reistijd is enorm lang. We zijn dan ook
blij dat al onze kinderen een rijbewijs hebben zo is dat probleem
vanzelf opgelost.

(-) T:
bereikbaarheid

De telebereikbaarheid is weer typisch Zeeuws, je kan maar kiezen
uit één aanbieder, en daarvan wordt ik bijna misselijk. Je moet
Delta kiezen, je kan niet naar UPC of Ziggo bijvoorbeeld. En m.b.t.
tot telefonie dan moet je binnen KPN blijven, al het andere heeft
gewoon slecht bereik.
De campingbazen hebben te grote macht, de oude Blom zei
altijd, het is mijn land, dat is op de dag van vandaag nog steeds
het geval.

(-) Beleid
gemeente

1.5

(+) Beleid visie

De mensen die de duurdere stacaravanplekken niet kunnen
betalen zijn allang weg. Dus nu ga je naar de volgende stap, dus
bungalowhuizen, ik denk dat een stacaravan een achterhaalde
gedachte is.

(+) Zorg

Wij maken geen gebruik van de zorg omdat we op werkdagen in
Rotterdam zijn, dus hebben we daar ook geen oordeel over.
Maar we denken dat het wel goed zal zijn gezien de vergrijzing.

(-) Integratie

Er is een hele sterke eilandcultuur van ons kent ons. Dat zit ook
op politiek niveau, dat zit doordrongen in het hele eiland en dat
is jammer.

Peggy (61) en Maarten (64) verblijven in Zierikzee sinds 2009. De deeltijdwoning betreft een
woning aan de rand van een nieuwbouwwijk (33 woningen) in jaren 30-stijl grenzend aan een
appelboomgaard in de prijsklasse >500.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft
een rijtjeswoning in Meerkerk. De geïnterviewde is getrouwd en heeft vier kinderen van 1975,
1976, 1977, 1980. Peggy is parttime docente op een basisschool. Maarten is gepensioneerd
burgermeester. Peggy heeft als hoogst genoten opleiding HBO en Maarten Universiteit. De
geïnterviewde heeft een boven modaal inkomen.

123

Leeftij 2039

Label
(+) Kennismaking
S-D

Fragm.
1.1

Beschrijving respondent
Vroeger gingen we hier met de kinderen op vakantie. Renesse,
haamstede hadden we een caravan. Vandaar dat lijntje.

(+) Waarom S-D

Wij zochten een rustige omgeving, met wel een beetje reuring in
het stadje.

(+) Verblijfsduur

Zondagavond ga ik naar Meerkerk. Maandag, dinsdag en
woensdagochtend ben ik daar. Ik ben dus vierdagen hier en drie
dagen ergens anders. Dat is een hele mooie formule.

(+) DW:
activiteiten

Maandagochtend sta ik om 6 uur op en dan ben ik om half acht
op school. Dan bereid ik me voor op de les. Want als ik op
Schouwen ben dan doe ik helemaal niks meer.
Uiteindelijk moet ik hier straks komen wonen, en permanent.

(+) Permanent
verblijf
(+) Waarom
Schouwen

1.2

We hadden een keer een huisje gehuurd in Ouddorp, maar dat
voelde niet zoals Schouwen. Walcheren voelde ook niet goed, en
was daarnaast 58 kilometer verder van mijn moeder en iedereen
vandaan.

(-) Kijk op seizoen

Mijn man vind het heel gezellig met toeristen, maar van mij hoeft
die drukte niet.

(+) Waarom S-D

Schouwen-Duiveland vinden wij het mooiste eiland. De natuur,
maar ook het leuke stadje en de rust. Ouddorp vinden wij
bijvoorbeeld wat meer Christelijk als hier.

(+) DO:
verblijfsvorm

Renesse of Haamstede vinden wij te toeristisch om te wonen.
Daar hebben we helemaal geen behoefte aan. We wilden liever
rustiger zitten, maar toch een beetje in de buurt van de stad
zitten, dicht bij de voorzieningen.

(+) DW:
activiteiten

Ik heb weinig tijd naast mijn werk om deel te nemen aan sociale
activiteiten. Omdat ik Schouwen meer tijd heb ga ik hier lid
worden van een club, mijn man is al lid geworden van de Rotary
Sociëteit. Voor ons is er hier voldoende te doen; De kunst route,
Concert at Sea, je hebt hier hartstikke leuke dingen.
Als mijn werk verplaatst, kom ik hier permanent wonen.

(+) Voorwaarde
meer verblijf

1.3

(+) DW:
verblijfsvorm

Als we op latere leeftijd waren gegaan, waren we gebonden aan
een appartement, en we wilde graag een huis met trappen, zodat
de kinderen allemaal kunnen blijven slapen als ze komen.

(-) Kinderen

Er komen hier vooral mensen naartoe zoals wij, en jongelui gaan
weg. Jongelui met kinderen vetrekken al helemaal. Dus er is een
leegloop van scholen.
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(-) Voorwaarde
meer verblijf
(+) DW:
verblijfsvorm

1.4

Mijn moeder is 91 en daarmee ook zorgbehoevend. Ik woon bij
haar in als hoofdverblijf.
Vrijstaande woning, royaal, royale tuin. Prachtig uitzicht op de
boomgaard.

(+) DO:
verblijfsvorm

Ik heb graag leuk contact in mijn wijk. Mijn man ziet liever
helemaal niemand. Ik ben een mensen mens. Deze wijk met 33
woningen past daarom heel goed bij mij.

(-) Toekomst
deeltijdwonen

Onze kinderen zijn nog niet toe aan een ‘tweede’ verblijf. Ze zijn
allemaal nog bezig met hun eerste huis. Vooral ook het financiële
plaatje.

(+) DW:
verblijfsvorm

Van mij hoeft de woning niet nog unieker, bijvoorbeeld meer
vrijstaand, daar zou ik niet voor kiezen omdat ik dat te eenzaam
vindt.
De woonomgeving is voor mij ideaal als gemengde wijk, ik zoek
geen appartementencomplex met alleen maar 65 plussers.

DO: verblijfsvorm

1.5

(-) OV:
bereikbaarheid

Ik mis de trein. Je bent met het openbaar vervoer drie-en-eenhalf-uur onderweg. Zondagsavond gaat er geen Interliner dus
moet je steeds overstappen.

(-) Zorg

Wij vinden het jammer dat hier geen ziekenhuis meer is. Er is wel
een polikliniek en een huisartsenpost.

(-) Beleid
gemeente

Ik vind het zorg aanbod een punt voor de gemeenteraad. Als je
grijze mensen wil binnenhalen op het eiland is het belangrijk om
je zorgaanbod daarop af te stemmen.

(-) Kijk op
seizoenen

Mijn man vind de tijd in winter langer duren doordat er minder
mensen zijn. Ik vind de piekbelasting in de stad vervelend.

(-) Beleid visie

Laat de mensen die luxe willen maar een huis kopen, maar niet
van die vakantiehuizen. Dat hoor je veel mensen zeggen, de
liefde voor Schouwen is gekomen op ons vakantieplekje, met het
kamperen of in de caravan.

Henk (46) en Anita (49) verblijven 40 jaar op Schouwen en zijn woonachtig in Brijdorpe sinds
2009. De deeltijdwoning betreft een twee-onder-één-kap-woning in een klein dorp/buurtschap
(<20 woningen) in de prijsklasse 150.000-250.000 euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde
betreft een rijtjeswoning gelegen in Dordrecht in de prijsklasse 250.000-350.000 euro. De
geïnterviewde is getrouwd heeft twee kinderen van 1991, 1993. Henk is fulltime werkzaam bij
een rederij, een maritieme aannemerij. Anita is 1 dag per week werkzaam bij Waterschap ZuidHollandse delta naast haar WAO-uitkering. Beide hebben een HBO opleiding als hoogst genoten
opleiding. De geïnterviewden hebben een boven modaal inkomen.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Kennismaking
1.1
Ik kom hier vandaan, mijn familie komt hier vandaan.
S-D
(+) Verblijfsduur

Hij werkt vijf dagen in de week en ik werk maar 8 uur in de week
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want ik ben eigenlijk volledig afgekeurd.
(+) DO:
verblijfsvorm

We hebben wel wat rond gekeken maar op een park zie ik ons
niet zo gauw zitten.

(+) Waarom S-D

Hij vindt het hier heel mooi en voor mij is het daarnaast ook mijn
thuis

(+) OV:
bereikbaarheid
(+) DO:
verblijfsvorm

Zierikzee-Rotterdam gaat sneller met de bus als met de auto
zowat.
Of ik nou in Renesse of Dreischor verblijf dat maakt mij niet
zoveel uit, als je maar uitzicht hebt of rustig zit.

1.2

(+) DO:
verblijfsvorm

De vrijheid, de rust, de openheid, die je hier hebt heb je op een
park veel minder.

(+) Verblijfsduur

Afgelopen jaar verblijven we zeker elke weekend hier en nu ook
wel wat meer tijd. Het is wisselend of donderdag of vrijdag of
zaterdagochtend aankomen en vertrek scheelt ook, deze week
bijvoorbeeld op dinsdagochtend, het is maar net hoe het
uitkomt.

(+) DO: activiteiten

Hij hardloopt hier, we klussen veel en we fietsen graag en gaan
naar het strand m.b.t. vrijetijdsactiviteiten. Activiteiten in
clubverband zijn niet direct in de buurt, maar daar voelen we ons
ook niet toe aangetrokken

(+) EO: activiteiten

Ik ga naar een sportschool, omdat dat moet van de
revalidatiearts. En ik ben imker.
Dat hangt samen met onze gezinssituatie, we moesten namelijk
altijd terug omdat er nog een kind thuis was. Verder zijn er
voldoende restaurants en dat soort dingen.

(+) Voorwaarde
meer verblijf

1.3

(+) Voorwaarde
meer verblijf

Hier is weinig aanbod voor werk. De combinatie nu is voor ons
ideaal.

(+) Voorwaarde
meer verblijf

We hebben hier ook veel sociale contacten, dat vormt niet de
reden om in Dordrecht te blijven.

(-) School

Toen onze kinderen jonger waren, de meeste kinderen hier gaan
in Goes naar school, dat vind ik een heel eind.

(-) OV:
bereikbaarheid
(-) DW:
verblijfsvorm

Het zou fijn zijn als hier een treinstation in de buurt is, dan ben je
een stuk mobieler.
De verblijfsvorm zou van ons iets groter kunnen misschien, maar
het past er allemaal in, we hebben voor het huidige karakter
geen werkkamer of iets dergelijks nodig. Kwalitatief zou ik een
iets beter huis kiezen, verder is vrijstaand misschien wel fijn, we
hebben nu rustige buren, en een inritje voor de auto, dat reikt
wel naar het ideale.

1.4
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(+) EW:
verblijfsvorm

Het mag van mij allemaal wat minder, iets gemakkelijker, maar
een appartement dat gaan we nog niet doen. Doordat we hier
ons buiten hebben mag het daar dus best wat minder.

(+) DO:
verblijfsvorm

Een wens was om een landelijk verblijf te hebben, dus aan de
rand, uitzicht hebbende, de openheid. Noordwelle kon ook
bijvoorbeeld. Maar een bos vind ik te somber, aan het strand lijkt
me heerlijk maar ik wil wel buren hebben en niet in de middle-ofno-where zitten.

(+) DO:
verblijfsvorm
(+) Permanent
verblijf

Het is prettig als je de mensen uit je omgeving, je buren, kent
zodat je goedendag kan zeggen.
We zouden hier misschien wel permanent willen verblijven. Maar
dan liever wel dichter bij voorzieningen, zoals winkels

1.5

(-) Beleid
gemeente

Het is voor ons onduidelijk, en van de gemeente krijgen we
daarover ook geen antwoord, of we hier permanent of recreatief
mogen verblijven.

(+) Zorg

Ik zou liever hier in de verzorging willen zitten dan in Dordrecht.
De omgeving, het kleinschalige en door goede ervaringen met
familieleden denk ik dat je hier beter af bent. Het zou fijn zijn als
dat allemaal op het eiland geregeld kon worden.
Het verblijven hoeft van mij niet perse in de zomer je hebt hier
geen drukte, in december en januari zijn we ook hier geweest, de
omgeving was toen prachtig.

(+) Kijk op
seizoenen

1.6

(-) Beleid visie

Ik vind de parken beter in de omgeving ingepast als de campings,
maar je gaat door vernieuwing, de groepen die het nu wel
kunnen betalen, min of meer buitensluiten.

(-) Kijk op
seizoenen

Bij de paar slechtweervoorzieningen die er zijn, daar gaat
iedereen naar toe waardoor het veel te druk is.

(+) T:
bereikbaarheid

We kunnen zo een internetabonnement nemen als we willen, dat
zit in de straat en mobiel bellen gaat prima.

(+) A:
bereikbaarheid

De bereikbaarheid per auto is prima.

(+) Voorwaarde
meer verblijf

De culturele activiteiten zijn er genoeg op Schouwen-Duiveland,
dat vormt geen reden om in Dordrecht te blijven.

Hetty (56) is woonachtig op vakantiepark de Zeeuwse Kust sinds 2010. De deeltijdwoning betreft
een vrijstaande woning in een grootschalig park (170 luxe chalets) in de prijsklasse >150.000
euro. Het hoofdverblijf van de geïnterviewde betreft een rijtjeswoning gelegen in Gorkum in de
prijsklasse >250.000-350.000 euro. De geïnterviewde is medisch secretaresse in een maatschap
van internisten op oproepbasis. De hoogst genoten opleiding is havo. Het inkomen is boven
modaal.
Label
Fragm. Beschrijving respondent
(+) Verblijfsduur
1.1
Elke keer is dat anders, afhankelijk van het werk. Ik werk op
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oproepbasis de afgelopen week heb ik drie dagen gewerkt en de
komende week ga ik één dag werken.
(+) Voorwaarde
meer verblijf

Dat hangt af van sociale dingen thuis, zo sport ik ook veel thuis.
Ook is het afhankelijk van het werk en het weer.

(+) A:
bereikbaarheid

Ik ben vrij flexibel in mijn tijd, zondagsavond is het vreselijk in het
verkeer zomers, dus ik ga maandagmorgen na de spits weg.

(+) Waarom S-D
(+) DW:
verblijfsvorm

1.2

Het kiezen voor Schouwen-Duiveland is eigenlijk toeval, hier was
aanbod wat aansloot bij mijn wensen, maar mijn eerste keuze
ging uit naar Walcheren, ik vind Domburg namelijk heel leuk.
Dit park zag er modern uit. Ik hou niet van boerderijtjes, of luikjes
en dat soort dingen, ik hou van modern.

(+) DO:
verblijfsvorm

Het dicht bij de zee zitten vond ik heel belangrijk.

(-) DO:
verblijfsvorm

Renesse heeft de associatie met bierdorp, landelijk heeft het dus
niet zo’n beste naam, maar in werkelijkheid vind ik het erg
meevallen.

(-) Kijk op
seizoenen

Ik kom hier in de zomer niet zo vaak, Ik verblijf hier liever in het
voor- en naseizoen. In het hoogseizoen vind ik het te druk.

(+) DW:
verblijfsvorm
(+) T:
bereikbaarheid

Ik laat de woning alleen door vrienden en kennissen gebruiken.
Centrale verhuur wil ik niet, dan raak ik het zicht erop kwijt.
Ik heb net een Ipad gekocht, omdat je niet meer zonder zo’n ding
kan. Je hebt hier ook wifi op het park, dat is handig.

1.3

(+) EW: activiteiten

Het werk wil ik op het werk houden, thuis doe ik privé dingen, ik
hoef geen werk mee naar huis te nemen.

(+) DW:
activiteiten

Hier wil ik gewoon tot rust komen, lekker relaxen. Maar het
krijgen van veel bezoek vind ik ook weer leuk.

(+) DW:
activiteiten

Ik doe veel sporten. Zo zijn we 14 dagen geleden met
golfvriendinnen wezen golven in Bruinisse.

(+) Beleidsvisie

Een grote uitbreiding met 60 eenheden, een kinderhotel,
tennisbaan en een midgetgolf zie ik als positief. Ik heb het hier
naar mijn zin dus dat gun ik een ander ook.

(+) DW:
activiteiten

Ik zou graag lid worden van een van de mooie golfbanen in
Bruinisse of Goes, maar dan niet in clubverband, daar heb ik het
te druk voor.
Je kan hier hartstikke lekker lopen en fietsen. Ik vind het ook leuk
om allemaal dorpjes te bezoeken.

(+) Waarom S-D

(+) Voorwaarde
meer verblijf

1.4

Het winkelaanbod vormen geen reden om hier minder te
verblijven, ik mis hier helemaal niks, ik ben heel tevreden.
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(+) Voorwaarde
meer verblijf

Ik vind het zoals nu wel prima. Ik hoef niet meer hier te
verblijven, ik verdeel gewoon m’n leven nu, half hier half daar. Ik
wil mijn leven thuis er niet voor opofferen.

(-) Permanent
verblijf
(+) DW:
verblijfsvorm

Permanent zou ik hier niet willen verblijven, ik denk dat ik het
hier dan te saai vind worden, thuis heb ik zoveel sociale dingen.
De woning is knus, maar voor deeltijdwoning is het prima, je
probeert toch zoveel mogelijk buiten te zijn. Wat wel een eis was
was dat de woning vrijstaand was.

1.5

(+) DW:
verblijfsvorm

Ik vind het belangrijk als er binnen voldoende ruimte is om
gasten te ontvangen. Ik hoef daarvoor geen apart gastenverblijf
maar wel aparte kamers.

(+) DO:
verblijfsvorm

Ik eis geen vaste buren, maar ik vind het wel leuk om vaste
bewoners als buren te hebben, daar heb je meer contact mee.
Daarnaast verkies ik het vakantiegevoel boven integreren in een
woonwijk.

(+) DO:
verblijfsvorm

Sociale controle, mijn chalet wordt bewaakt, als er 24 uur geen
beweging is, centraal d.m.v. een alarm vanuit de receptie. Ik kan
ook de receptie bellen in de winter om te vragen of zij de
verwarming alvast aanzetten vanuit de receptie.

(+) DO:
verblijfsvorm
(+) A:
bereikbaarheid

Dat vind ik eigenlijk het leukste, een huis op het strand, in een
geclusterde groep, een soort park idee.
Ja, de bereikbaarheid per auto is goed. Anderhalf uur zou voor
mij het maximale zijn, dus met één uur en tien minuten vind ik
het ideaal.

1.6

(+) Kennismaking
S-D

Ik kwam hier vroeger wel op vakantie, in Renesse en Ouddorp,
maar het was door het (verblijf)aanbod dat ik hiervoor gekozen
heb.

(+) Integratie

Contact met de lokale bevolking, ja in de winkels, maar verder
komt daar niet zoveel van. Als er hier wat is hoef je alleen maar
te bellen naar de receptie.

(+) Beleidsvisie

Je ziet de parken hier in de omgeving verouderen, dan wordt het
rommelig, hier is het allemaal netjes.

(+) DW:
activiteiten

De culturele activiteiten zijn voldoende, zoals de Kunstschouw of
Concert at Sea. Een bioscoop of theater bezoek ik thuis wel.
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Bijlage VIII.
Ruimtelijke ordening labels
Ordening van de labels betreffende deeltijdwonen n.a.v. alle interviews (15/15)
waarom S-D + (26)
kennismaking S-D + (15)
beleid visie - (11)
beleid visie + (7)
beleid gemeente –
(6)
beleid gemeente +
(2)
deeltijdwonen
toekomst – (5)
toekomst + (3)
kijk op seizoen – (12)
kijk op seizoen + (5)
verblijfsduur + (20)
permanent verblijf – (6)
permanent verblijf +(9)
voorwaarde meer
verblijf – (14)
voorwaarde meer
verblijf + (14)
bereikbaarheid
telecommun. - (2)
telecommun. + (8)
auto – (5)
auto + (11)
OV – (7)/ OV + (3)
integratie – (8)
integratie + (6)
sociale betrokr.+ E
(2) / D (7)
DO: verblijfsvorm + (47)
DO: verblijfsvorm – (7)
EO: verblijfsvorm – (1)
EO: verblijfsvorm + (1)
DW: verblijfsvorm +(29)
DW: verblijfsvorm – (7)
EW: verblijfsvorm + (7)
EW: activiteiten + (7)
EO: activiteiten + (6)
DW: activiteiten + (25)
DO: activiteiten + (3)
zorg – (12)
zorg + (5)
volgers + (1)
school – (5)
Kinderen – (4)
kinderen + (4)
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Bijlage IX. SWOT-analyse
Tekort huu,woningen (>611,··)
Tekort aan seniorenwoningen / appartem enten

Tekort koopwoningen ( 180.000, - en ( 220.000,-

Woning overschot van 33) naar > 1 700 (3J40)

Aanbod mist kwaliteit, diversiteit en authenticiteit

Dzgelijkse pendelstroom, vanaf Schou.i,en-Dui•,eland

Onvoldoende overdekte voor2ieningen
Onvoldoende overdekt cultureel aanbod

Slechte bereikbaarheid 2orgaanbod

i

M eer koop, ( 70%) dan huu,woningen ( 3J%)

Woon- / recreatiegem eente

+

•

+

Veilig en sociaal leefklimaat

+

i

+

Relatief veel w erkgelegenheid voor landelijk gebied

+

+

"
+

Nabijheid van grote steden 2oals Rotterdam (< 1 uur:

+

Hocgw aardig landscllap, natuur en w ateraanbod

Veel voor2ieningen voor d~elijkse consumptie

+
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..
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I

0

C

0
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<ii
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Tekort hu<SWooingen (>GU.··)
Tekort aan seniorenwoningen / appan:ementen

Tekon koopwoningeo £180.000,• en (220.000,•
Woningoverschot van 320 naar > 1,00 (2040)

Aanbod mist kwalitei~ diversiteit en aullenticiteit
D~elijkse pendelstroom, vanaf SchOUNenwOuiveland
Onvoldoende overdekte voorzieningen
Onvoldoende overdekt cultureel aanbod
Slechte bereikbaarheid zorgaanbod
Meer koop- ( JO%) da1

huu,wonireen (3J%)

+

+

Woon• / reaeatiegemeente
Veilig en sociaal leefklimaat

Relatief veel w erkgelegenheid voor landelijk gebied

Nabijheid van grote steden zoals Rotterdam (< 1 llll'

Hocgwaardig landschap, natuur en w ateraanbod

Veel voorzieningen voor d~elijkse consumptie
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