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Samenvatting
Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn persoonlijke affiniteit met de sport kitesurfen. Kitesurfen 

wordt  sinds  circa 5  jaar genoemd als de snelst  groeiende watersport  ter wereld.  Ook  in Nederland is  deze 

sport zeer populair en wint de sport nog ieder jaar aan populariteit. Terwijl er steeds meer mensen beginnen 

met  de  sport,  worden  er  steeds  meer  plekken  waar  vroeger  vrij  kon  worden  gekitesurft  gesloten.  De 

toenemende  drukte  op  de  kitesurfplekken  kan  zorgen  voor  gevaarlijke  situaties  en baart  veel  kitesurfers 

ernstige  zorgen.  ‘De  overheid’  wordt  hierbij  door  veel  kitesurfers  als  boeman  gezien.  Uit  reacties  op  de 

belangrijkste internetfora voor kitesurfers blijkt dat veel kitesurfers denken dat de overheid kitesurfen liever 

wil verbieden omdat  ze een verkeerd beeld hebben van de sport. Dit beeld zou dan van een sport zijn die erg 

gevaarlijk is  en dus beter verboden kan worden. De media worden hierbij vaak genoemd als verspreider van 

dit  beeld. Dat de media inderdaad invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming zal duidelijk worden aan de 

hand van hetgeen beschreven door McQuail (2005) en Ashcraft (2002). Dit onderzoek is erop gericht om een 

viertal vragen te beantwoorden:

1. Welk beeld van kitesurfen is er in Nederland op de landelijke televisie geschetst?

2. Welke invloed hebben de beelden op de landelijke televisie gehad bij de besluitvormingsprocessen omtrent 

het toewijzen van kitesurflocaties in Nederland?

3. Welk beeld hebben ambtenaren met beslissingsbevoegdheid in het traject van aanvraag voor de toewijzing 

van een kitesurflocatie van de sport kitesurfen?

4. Op welke wijze geven betrokkenen zelf aan, dat het beeld dat zij hebben van de sport is gevormd?

Naar aanleiding van televisiemateriaal dat  is uitgezonden op de landelijke televisie is gekeken wat voor beeld 

er  daadwerkelijk  op  televisie  van  de  sport  kitesurfen wordt  geschetst.  Dit  is  bekeken  aan  de  hand  van 

methoden uit de wetenschappelijke stroming die bekend staat als de semiotiek; de tekenleer. Met behulp van 

deze methoden kan men analyseren welke tekens er zijn gebruikt in een bepaalde visuele boodschap en wat 

dit voor invloed heeft op de boodschap zelf. Op deze manier gaan we dieper in op de beelden en kan worden 

onderzocht wat ze nu echt  betekenen, maar vooral ook op welke manier deze betekenis wordt gegeven. Met 

behulp  van  het  boek  Media  Analysis  Techniques  van  Berger  (2005)  wordt  bijvoorbeeld  gekeken  naar  de 

aanwezigheid van tegengestelde elementen in een uiting. Harrison (2003) beschrijft methoden om te zien hoe 

men de kijker  bij  een hoofdpersoon  van  een  uiting wil betrekken,  zij  baseert  zich hierbij op Kress  en Van 

Leeuwen (1996). Barthes (1972) wordt gebruikt  om te kijken naar de connotaties die door de beelden in de 

media aan de sport kitesurfen worden verbonden. Door de verschillende inzichten van deze auteurs tezamen 

te gebruiken om televisiemateriaal te analyseren vormt zich een duidelijke indruk van de beelden die middels 

de televisie zijn verspreid. Uit de analyse blijkt dat het  antwoord op de eerste onderzoeksvraag is, dat in het 

gevonden  materiaal  een  nadruk  ligt  op  de  aspecten  gevaar  en  ongelukken  en  in  mindere  mate  op  de 

spectaculaire en leuke kanten van de sport. 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Vervolgens  zijn  er  twee  besluitvormingsprocessen  omtrent  een  aanvraag  voor  een  ontheffing  voor  een 

kitesurflocatie onderzocht.  Dit  onderzoek  is  gedaan door  middel  van  interviews met  betrokkenen  bij deze 

besluitvormingsprocessen.  Uit  deze  interviews  is  gebleken  dat  de  aanvraag  in  principe  door  3  partijen 

gesteund dient  te worden; de betrokken gemeente,  de  provincie en Rijkswaterstaat. Aan de hand van deze 

interviews heb ik antwoord kunnen geven op de tweede, derde en vierde onderzoeksvraag. 

Als  antwoord op de tweede onderzoeksvraag heb  ik  in de door mij onderzochte processen geen (in)directe 

invloed gevonden van de beelden op de landelijke televisie. De nadruk die in het  televisiemateriaal op gevaar 

en ongelukken is gelegd, vind ik niet terug in de gesprekken die ik met de betrokken partijen heb gehad.

Ook bleek uit deze interviews wat het beeld was dat de betrokken ambtenaren van de sport hebben, waarmee 

de derde  vraag  beantwoord  is.  Een  tweetal  thema’s  kwam  in  ieder  gesprek  naar  voren; kitesurfen als  een 

mogelijke verstoring voor  de  natuurwaarden en  kitesurfen  als  een  sport  waarvoor  vanuit  de samenleving 

behoefte is aan geschikte, legale plekken om de sport te beoefenen.

Tot  slot is de vierde vraag beantwoord door na te gaan hoe de betrokkenen aan hun kennis over de sport zijn 

gekomen en het beeld dat zij hebben is  gevormd. Het beeld dat de betrokkenen bij het proces van kitesurfen 

hebben, is volgens  zeggen voornamelijk gebaseerd op hun eigen ervaringen met de sport; de beelden op de 

landelijke televisie lijken hier weinig aan te hebben bijgedragen.
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 Voorwoord
Eén van de dingen waar veel mensen je naar vragen als ze erachter komen dat je aan kitesurfen doet, is of dat 

niet  hartstikke gevaarlijk is. Toen mijn ouders hoorden dat  ik wilde beginnen met deze sport, waren ze niet 

direct enthousiast en hoorde ik als twintiger toch na een lange tijd weer eens het ouderlijke; ‘Pas je wel op?’ Ik 

paste op en ben al snel verslingerd geraakt  aan de sport. Kitesurfen blijkt een sport die overigens helemaal 

niet  zo  gevaarlijk  is  wanneer  je  door  middel  van  wat  kitesurflessen  de  beginselen  onder  de  knie  hebt 

gekregen. Helaas blijkt  dat  kitesurfen in Nederland steeds  lastiger  begint  te worden door allerlei wetten en 

regels die kitesurfen op steeds meer plekken verbieden. 

Deze  scriptie  gaat  over  kitesurfen  en  de  moeilijkheden die  de  sport  ondervindt  in  Nederland.  Een goede 

wetenschappelijke scriptie schrijven over  de  sport  die  je  zelf  beoefent,  een  sport  die  je  aan  het  hart  gaat, 

brengt moeilijkheden met  zich mee. Als  fervent kitesurfer en tevens lid van het bestuur van de Nederlandse 

Kitesurf Vereniging, ben ik mij ervan bewust dat mijn persoonlijke mening over de sport uitermate gekleurd 

is. In de scriptie die nu voor u als lezer ligt, zal worden gekeken naar de manier waarop mijn favoriete sport in 

de media onder  de aandacht  wordt  gebracht.  Ook ga  ik  op zoek  naar  de  redenen waarom  kitesurfers  niet 

gewoon kunnen kitesurfen op alle plekken die voor de sport zo ideaal lijken te zijn. Bij mijn onderzoek zal ik 

spreken over kitesurflocaties, maar voor een sportvisser die daar graag vist is zo’n locatie misschien juist wel 

een  ideale  goudkarper‐locatie.  Alleen  al  door  mijn  woordgebruik  wordt  duidelijk  door  welke  bril  ik  de 

realiteit  bekijk. Die realiteit  is er een waarin kitesurfen in Nederland onder druk staat. Aan veel locaties  zijn 

inmiddels beperkingen opgelegd, zodat  kitesurfers zich niet  overal meer kunnen begeven, of zodat men niet 

iedere dag van het jaar welkom is. Ik ben benieuwd welke redenen mensen aandragen om de sport waarvan ik 

zo houd te verbieden.

Naast kitesurfer ben ik op het moment van schrijven echter ook een student. Een student aan de Universiteit 

Utrecht  die  op het  punt  staat  een wetenschappelijke  opleiding  van 4  jaar  nominaal  af  te  ronden.  Na  een 

Bachelor opleiding Toegepaste (Cognitieve) Psychologie van 3 jaar  te hebben afgerond, ben ik  begonnen aan 

de  1‐jarige  Master  Communicatie,  Beleid  en  Management  aan  de  Utrechtse  School  voor  Bestuurs‐  en 

Organisatiewetenschappen (USBO). Deze scriptie is in het kader van deze Master geschreven. Zoals kitesurfen 

in mijn bloed zit, zit de wetenschap er zo langzamerhand ook in. Als student weet  ik dan ook dat hetgeen in je 

bloed zit,  je beeld altijd zal kleuren.  Bij  een interpretatief  onderzoek zoals het onderzoek dat  nu voor u als 

lezer  ligt,  is  er  echter  ook  niet  aan  te ontkomen dat  er verschillende kleuren  te  zien zullen zijn.  Door  een 

onderzoek op de juiste manier uit te voeren; kan voorkomen worden dat deze kleuren door elkaar heen gaan 

lopen in het verslag. Ik heb ernaar gestreefd om de kleurechtheid van mijn bevindingen te behouden en zal in 

deze scriptie zo goed als mogelijk laten zien waar de gebruikte kleuren vandaan komen. 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Hoofdstuk 1: Inleiding

 1.1 Kitesurfen? 

‘Ze gaan ook wel eens dood heh, ik bedoel dat ze ehm... zich te pletter ehm...?’ Een van ‘s lands bekendste en 

een door velen gerespecteerde   journalist Paul Witteman ontvangt  op 7 mei 2008 samen met  Jeroen Pauw 

kitesurfer  Kevin  Langeree  in  hun  talkshow  Pauw  &  Witteman.  Paul  Witteman  vraagt  de  jonge  vice‐

wereldkampioen kitesurfen de vraag die vaker aan kitesurfers wordt gesteld. Kevin Langeree lacht en zegt: ‘Ja, 

ja, dat gebeurt wel eens, kijk het is wel een extreme sport, maar autorijden is ook levensgevaarlijk en hoeveel 

mensen gaan er niet in een auto zitten?’. De volgende vraag van Jeroen Pauw is; ‘Hoe ga je dan dood eigenlijk, 

knal je dan tegen een gebouw aan of eh...?’

 1.2 Kitesurfen in vogelvlucht 

Kitesurfen is een sport die zo’n 15 jaar geleden werd uitgevonden door windsurfers die zich met behulp van 

een grote vlieger op een surfplank lieten voorttrekken over het water. Kitesurfen is een verbastering van het 

Engelse  werkwoord  kitesurfing,  waarbij  het  woord  ‘kite’  vlieger  betekent.  Kitesurfing  zou  dus  het  best 

vertaald kunnen worden  als  Vliegersurfen,  het  is  echter  gebruikelijk  om  de  Engelse  termen  te  gebruiken 

wanneer men spreekt over deze sport. Nadat het materiaal dat men gebruikt steeds beter werd, bleek al snel 

dat  de sport  erg afweek van bestaande sporten, voornamelijk  in het  gemak waarmee men een hoge sprong 

kan maken. In de loop van de jaren is de sport steeds spectaculairder geworden en bekend komen te staan als 

een extreme sport. Beoefenaars van de sport maken hoge sprongen, sommige tot meer dan 15 meter hoog en 

laten daarnaast  spectaculaire  trucs zien. Nederland is  als  land dat  leeft met water en een klimaat kent met 

veel winderige dagen, een uitermate geschikt  land om deze sport te beoefenen. Sinds 5 jaar wordt  kitesurfen 

genoemd als de snelst groeiende watersport ter wereld. Dit  is ook te merken aan de Nederlandse kust en op 

de binnenwateren aan het groeiende aantal felgekleurde vliegers dat het luchtruim siert op winderige dagen.  

Op  dit  moment  kent  Nederland  volgens  verschillende  schattingen  tussen  de  8.000  en  13.000  actieve 

kitesurfers. 

 1.3 Kitesurfen, een gevaarlijke sport?

Omdat  kitesurfen  als  relatief  jonge  sport  nog  volop  aan  het  ontwikkelen  is,  heeft  de  kwaliteit  van  het 

gebruikte  materiaal  de  afgelopen  jaren  met  zevenmijlslaarzen  stappen  vooruit  gezet.  De  veiligheid  en 

toegankelijkheid van de sport  zijn hierdoor enorm vergroot. Voor een kitesurfer  is zijn kite naast  het middel 

om  snelheid te krijgen ook  het  grootste  gevaar. De krachten die een kite op zijn gebruiker  los  laat,  kunnen 

ervoor  zorgen dat men metershoog de  lucht  in wordt getild. Een kite hangt op zo’n 21 tot  27 meter  afstand 

van  de  gebruiker  in  de  lucht,  aan  een  trapeze  verbonden door  enkele  dunne  lijnen  van  een  zeer  sterke 

kunststofvezel. Hoe  harder de wind,  hoe meer druk deze  kite  via  de  lijnen op de  gebruiker zet; geoefende 

kiters  kunnen deze druk  gebruiken om  hoog te  springen en snel te surfen. De druk  kan echter  ook  te groot 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worden  en  op  dat  moment  kan  de  kitesurfer  zijn  kite  niet  langer  controleren,  waardoor  er  gevaarlijke 

situaties kunnen ontstaan wanneer de kitesurfer verbonden blijft aan zijn kite. De eerste kitesurf kites waren 

nog weinig geavanceerd en hadden niet of nauwelijks een manier om bij te harde wind de druk uit de vlieger 

te  lozen.  Ook kon een kitesurfer  zichzelf vaak moeilijk  loskoppelen van zijn kite, waardoor hij  er  achteraan 

gesleept kon worden wanneer de controle was verloren. Met de komst van de nieuwere generatie kites  rond 

2005,  is de veiligheid voor de kitesurfers zelf  vergroot. Hedendaagse kites kunnen de druk  die de wind kan 

veroorzaken soms  voor wel 90% lozen en in noodgevallen zijn de kites makkelijk  los  te koppelen waardoor 

alle druk wegvalt. 

Helaas gebeuren er wereldwijd sporadisch ongelukken met kitesurfen die een dodelijke afloop hebben. Ook in 

Nederland  is  een  aantal  dodelijke  ongelukken  gebeurd,  waarbij  ook  de  landelijke  media  even  hebben 

stilgestaan. Een tot de verbeelding van velen sprekend verhaal is van de kitesurfer die ergens in Nederland na 

een sprong over de boulevard heen vloog, tussen een paar flats door en vervolgens wonder boven wonder een 

paar  honderd  meter  achter  de  flats  veilig  en  wel weer  neer  kwam.  Dat  het  verhaal  gebaseerd  is  op  een 

werkelijk ongeluk in Vlissingen in 2001 met  iemand die op het strand aan het vliegeren en dus niet aan het 

kitesurfen was, weten de meeste mensen niet.  In 2004 publiceerden Nickel et al. een explorerend onderzoek 

naar kitesurfblessures. Uit dit onderzoek bleek dat kitesurfen een sport was met een hoog blessure per 1000 

uur ratio, maar lager dan de ratios van bijvoorbeeld competitievoetbal, ‐handbal, ‐volleybal en ‐ijshockey. Ook 

in dit onderzoek  had men te maken met  een dodelijk  ongeluk, waarop de onderzoekers  concluderen dat  de 

sport de potentie heeft het lichaam zeer serieus te verwonden. De onderzoekers geven aan dat ongelukken in 

de sport voorkomen kunnen worden wanneer het materiaal in de toekomst veiliger wordt. Zoals gezegd is dit 

onderzoek  uit  2004 en  is  het  materiaal  inmiddels  veel  veiliger,  een zelfde  onderzoek  zou  op dit  moment 

wellicht andere uitkomsten geven.

 1.4 Regels en wetten

Een van de belangrijkste benodigdheden om te kunnen kitesurfen is ruimte om dit te doen. In Nederland mag 

men niet zomaar op elke voor de sport geschikte plek het water op met de kite. Zowel aan de kust als in het 

binnenland zijn regels opgesteld die bepalen waar de sport wel en niet beoefend mag worden. Op dit moment 

zijn er  in Nederland ongeveer  60 plekken waar  gekitesurft  mag worden; de meeste aan de  kust  en op het 

IJsselmeer,  enkele  aan  de  Randmeren  en  op binnenwateren.  Op dit  moment  kent  Nederland  verschillende 

regels en wetten die het kitesurfen reguleren.

Toen kitesurfen rond 1998 voor het eerst in Nederland werd beoefend was er slechts een klein aantal mensen 

die  dit  deed.  Naar  mate de  jaren vorderden,  het materiaal veiliger  en  dus  toegankelijker werd en er meer 

actieve kitesurfers op de Nederlandse wateren te vinden waren, kwam er vanuit de overheid ook meer vraag 

naar  regulering. Op 1 december 2004 nam Rijkswaterstaat een speciale regel op in het 9e wijzigingsbesluit 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van het  Binnenvaart  Politie Reglement  (BPR) die  kitesurfen op de  in het BPR  opgenomen vaarwateren zou 

verbieden, tenzij er ontheffing zou worden verleend voor een bepaald stuk water. De voornaamste reden om 

deze  regel  op  te  nemen  in  het  BPR  was  de  veiligheid.  In  de  toelichting  op  de  nota  is  de  volgende  regel 

opgenomen; ‘het derde lid biedt aan de bevoegde autoriteit de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar 

deze activiteit wel veilig kan plaatsvinden’. Het betreffende artikel is Artikel 9.05.

Artikel 9.05. Zeilplanken en soortgelijke vormen van watersport

1. Onverminderd artikel 9.04, eerste lid, is  het op de voor de doorgaande vaart  bestemde gedeelten van de 

in bijlage 16 opgenomen vaarwegen verboden te varen met een zeilplank.

2. Het is verboden te varen met een door een vlieger voortbewogen plank.

3. De bevoegde autoriteit kan vaarwegen of gedeelten daarvan aanwijzen waarop het verbod, bedoeld in het 

tweede lid, overdag niet van toepassing is. 
Bron: wetten.overheid.nl/cgi‐bin/deeplink/law1/title=Binnenvaartpolitiereglement

Het verbod is geen algemeen verbod op kitesurfen maar een behoefte om de sport te reguleren ten opzichte 

van de scheepvaart. Het BPR is ontworpen om de veiligheid van watergebruikers  te garanderen. Omdat het te 

ingewikkeld was om voor kitesurfen een geheel aparte regeling te treffen, heeft het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat besloten om het kitesurfen te verbieden. Hierbij was uitdrukkelijk de bedoeling om de sport toe te 

staan waar mogelijk, door regionale ontheffingen te verlenen.

De gevolgen van de opname van dit artikel  in het  BPR voor de  sport werden destijds, volgens  een jurist  bij 

Rijkswaterstaat, niet voorzien. Zo had het ministerie zich volgens dezelfde jurist wellicht niet gerealiseerd dat 

dit  zou betekenen dat  kitesurfen ook  op de Waddenzee verboden zou worden. Ook  het  IJsselmeer,  waar  de 

sport  op  veel  plekken beoefend  wordt,  is  in  dit  BPR  opgenomen.  Voor  enkele  plekken  is  er  een  officiële 

ontheffing  aangevraagd en ook verleend, op andere  plekken wordt de sport  al  enkele jaren gedoogd en op 

weer  andere  plekken  wordt  handhavend  opgetreden  tegen  kitesurfers.  De  Noordzee,  afgesloten 

recreatieplassen en enkele andere wateren die niet  onder  het  BPR  vallen,  zijn  in beginsel wel toegankelijk 

voor  kitesurfers. De meeste recreatieplassen zijn echter minder geschikt voor de sport, vanwege gebrek  aan 

ruimte, of omringende bomen en obstakels  die zorgen voor een vlagerige wind. Langs de Noordzeekust  zijn 

vele  bij kitesurfers  populaire plekken te vinden, maar  ook  op de Noordzee  kan niet  zomaar overal worden 

gekitesurfd.  Gemeenten  hebben  de  mogelijkheid  om  in  een  Algemene  Plaatselijke  Verordening  (APV) 

kitesurfen alsnog van bepaalde plekken te weren. De redenen die  gemeenten opgeven om dit  te doen lopen 

uiteen van veiligheid voor de badgasten, tot bescherming van vogelbroedgebieden.

Zoals op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl) is te lezen, 

is  in Nederland in 1967 voor het  eerst een Natuurbeschermingswet (NB‐wet) van kracht  gegaan. In 1998 is 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deze  wet  aangepast  aan  Europese  eisen  en  is  er  een  nieuwe  wet  gekomen  die  is  gericht  op 

gebiedsbescherming.  Op  1  oktober  2005  zijn  aan  deze  wet  nog  de  bepalingen  vanuit  de  Europese 

Vogelrichtlijn en  Habitatrichtlijn  verwerkt.  Deze  laatste  aanpassing  staat  bekend  als  Natura  2000.  Op dit 

moment  is men in Nederland bezig om gebieden aan te wijzen als Natura 2000 gebied, waardoor menselijke 

activiteiten in dergelijke gebieden aan banden worden gelegd. Het IJsselmeer, de Waddenzee, de grote delen 

van provincie Zeeland en de rest  van de Noordzeekust  vallen onder het  in de toekomst beschermde Natura 

2000  gebied.  Voor  dergelijke  gebieden  is  men  in  kaart  aan  het  brengen  welke  menselijke  activiteiten 

plaatsvinden zodat deze kunnen worden opgenomen in de zogeheten beheerplannen. Wanneer een activiteit 

niet  wordt  opgenomen  in  een  beheerplan,  zal  deze  vergunningsplichtig  worden;  hetgeen  inhoudt  dat, 

wanneer  je de  activiteit  in  een dergelijk  gebied zou willen uitoefenen,  je moet  aantonen dat  deze  activiteit 

geen  significante  negatieve  effecten  heeft  op  de  natuur.  Alleen  wanneer  er  sprake  is  van  een  groot 

maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken.  Het  gevaar  voor de sport  kitesurfen schuilt  hem  in 

het  feit dat  de sport op veel plekken geen officiële, gereglementeerde activiteit is  vanwege het ontbreken van 

een ontheffing voor het BPR, waardoor de sport niet als bestaand gebruik kan worden aangemerkt. 

 1.5 Kitesurfers versus ‘de overheid’

Met  de groei van de sport en de beperkingen die zijn opgelegd aan het  aantal kitesurflocaties  in Nederland 

begint het,  vooral in de weekenden,  steeds  drukker  te worden met kitesurfers  op de verschillende  locaties. 

Deze drukte kan voor gevaarlijke situaties leiden omdat  vooral de vele beginners  de andere surfers  nog niet 

goed kunnen ontwijken. Daarnaast worden steeds meer locaties gesloten of worden er beperkingen in tijd en/

of  ruimte aan het  gebruik  van een  locatie opgelegd.  Ook  de dreiging van Natura  2000  is  algemeen bekend 

onder de kitesurfers. Hierdoor hebben veel kitesurfers het  idee dat  ‘de overheid’ alleen maar bezig is om de 

sport  te  verbieden  en  niet  bijdraagt  aan het  voortbestaan  van  de  sport.  Veel  kitesurfers  denken  dat  ‘de 

overheid’ de sport liever uit Nederland ziet verdwijnen omdat de sport te gevaarlijk zou zijn. Men is bang dat 

er op termijn door alle wetten en regels veel te weinig ruimte overblijft om de sport  te kunnen uitoefenen, zo 

blijkt uit  reacties op internetfora waar kitesurfers met elkaar discussiëren over alle facetten van de sport. De 

twee belangrijkste kitesurf‐gerelateerde websites in Nederland zijn www.hanglos.nl en www.kitehigh.nl. Om 

een snel beeld te krijgen van de  tendens van gedachten van kitesurfers  over ‘de overheid’  stelde  ik  hen een 

vraag via www.hanglos.nl. In Grafiek 1.1 is  te zien hoe 456 bezoekers  van de website op deze vraag hebben 

geantwoord. 

De Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) is als belangenvertegenwoordiger de stem van de kitesurfer en wil 

dus de belangen van de kitesurfer ook op de agenda’s van de beleidsbepalers zetten om ervoor te zorgen dat 

niet alleen de natuur, maar ook de sport behouden kan worden. Omdat veel kitesurflocaties bij het ingaan van 

het 9e wijzigingsbesluit van het BPR officieel verboden zijn geworden, hebben individuele kitesurfers (al dan 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Grafiek  1.1  Percentage  antwoorden  op  de  vraag: Hoe  zou  jij  het  beeld  dat  ‘de  overheid’  volgens  jou  van 

kitesurfen heeft typeren? Datum: 1 juni 2008

niet  onder  de vlag van de NKV)  en de NKV ontheffingen aangevraagd voor  locaties waar  reeds  gekitesurft 

werd. 

In dit  onderzoek  zal worden gekeken welke partijen er betrokken zijn bij een ontheffingsaanvraag voor het 

BPR en naar de houdingen van verschillende belangengroepen ten opzichte van de sport  kitesurfen. Tevens 

zal  worden gekeken  naar  het  daadwerkelijk  verloop  van een  ontheffingstraject  en de  argumenten  die  de 

verschillende betrokken partijen aandragen om hun standpunt te verdedigen. Een belangrijke vraag voor veel 

kitesurfers  is waarom kitesurfen van zo  veel plekken wordt  geweerd. Veel kitesurfers zijn bang dat dit komt 

door  het  slechte  imago  van de  sport  wat  veiligheid betreft.  Dit  slechte  imago  zou  komen doordat  er  in  de 

media haast niets over kitesurfen wordt getoond, tenzij er ongelukken gebeuren. Speciale aandacht zal in deze 

scriptie uitgaan naar de manier waarop kitesurfen in de media wordt gebracht, de focus zal hierbij liggen op 

televisiemateriaal  op  de  nationale  televisie.  Omdat  er  relatief  weinig  materiaal  is  uitgezonden,  is  het 

waarschijnlijk dat  ik het merendeel van het materiaal zal kunnen analyseren. Hiermee voorkom  ik direct dat 

er een gekleurd beeld ontstaat doordat ik sommige stukken materiaal wel en andere niet kan analyseren.

Omdat  vrijwel alles  dat ooit op televisie over kitesurfen wordt uitgezonden op internet staat, ben ik daar op 

zoek  gegaan  naar  televisiemateriaal  over  kitesurfen.  Dit  materiaal  zal  met  behulp  van  kwalitatieve 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analysetechnieken op grond van de semiotiek worden geanalyseerd. Vervolgens  zal  worden  gekeken of  de 

beelden  uit  de  media  ook  daadwerkelijk  invloed  hebben  gehad  in  de  besluitvormingsprocessen.  Door 

interviews te houden met diegenen verantwoordelijk voor beslissingen over kitesurfen, ben ik op zoek gegaan 

naar de redenen om kitesurfen niet overal toe te staan. 

 1.6 Onderzoeksvragen

Aan de hand van een semiotische analyse van het gevonden op de landelijke televisie uitgezonden materiaal, 

probeer ik de volgende vraag te beantwoorden:

1.  Welk beeld van kitesurfen is er in Nederland op de landelijke televisie geschetst?

Vervolgens vergelijk ik de uitkomsten uit de semiotische analyse met de antwoorden die ik uit interviews met 

de betrokken partijen heb gehouden. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

2.  Welke invloed hebben de beelden op de landelijke televisie gehad bij de besluitvormingsprocessen omtrent 

  het toewijzen van kitesurflocaties in Nederland?

3.  Welk beeld hebben ambtenaren met beslissingsbevoegdheid in het traject van aanvraag voor de 

  toewijzing van een kitesurflocatie van de sport kitesurfen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik uitgezocht welke beslissingen noodzakelijk zijn om een 

ontheffing voor het BPR te kunnen krijgen en welke instanties deze beslissingen dienen te nemen. Tot slot wil 

ik een laatste vraag kunnen beantwoorden:

4.  Op welke wijze geven betrokkenen zelf aan, dat het beeld dat zij hebben van de sport is gevormd?

Als al deze vragen zijn beantwoord verwacht ik inzicht te hebben in de rol van de media bij het vormen van 

een mening over kitesurfen bij de betrokken instanties. Daarnaast zal duidelijk worden op welke gronden 

kitesurfen op de ene plek wel, maar op een andere daarop gelijkende plek niet wordt toegestaan.

 1.7 Methoden van onderzoek

Vraag 1 zal in hoofdstuk 3 worden beantwoord door middel van een semiotische analyse van al het door mij 

gevonden  televisiemateriaal  dat  op  de  Nederlandse  nationale  televisie  zijn  uitgezonden.  Veel  kitesurfers 

houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op hun kitesurflocatie en de rest  van de kitesurfwereld 

door middel van het internet. De meest gebruikte en bekende sites binnen de kitesurfwereld in Nederland zijn 

de  fora Hanglos.nl en Kitehigh.nl.  Op  deze websites  wordt  gediscussieerd  over  de  prestaties  van  bekende 

kiters, wedstrijden, filmpjes, komende en afgelopen winderige dagen en ook het overheidsbeleid ten aanzien 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van kitesurfen. Hanglos en Kitehigh mogen zich de belangrijkste informatiebronnen voor  en over kitesurfers 

in Nederland noemen. Iedere beweging in de wereld van de kitesurfer wordt nauwlettend door de gebruikers 

van deze sites  geregistreerd en gedeeld met anderen. Wanneer kitesurfen in welke hoedanigheid dan ook  in 

Nederland op televisie komt, wordt hiervan melding gemaakt op deze fora. Bij het zoeken naar beeldmateriaal 

heb ik dan ook dankbaar gebruik kunnen maken van deze websites.

Ik  heb  ervoor  gekozen om al het  op de nationale televisie uitgezonden beeldmateriaal dat  ik  kon vinden te 

analyseren.  Het  meeste  materiaal  dat  ik  heb  weten  te  vinden  is  echter  vrij  recent,  het  lijkt  erop  alsof 

kitesurfen  vooral  het  laatste  jaar  veel  meer  aandacht  van  televisiemakers  heeft  gekregen.  Dat  niet  al  het 

materiaal al uitgezonden was  tijdens  de onderzochte besluitvormingsprocessen bemoeilijkt  het  trekken van 

conclusies over de invloed van beelden in de media op deze processen

Vraag  2,  3 en 4  zullen in Hoofdstuk 4 worden beantwoord op basis  van interviews met bij de  onderzochte 

besluitvormingsprocessen  betrokken  personen.  Om  erachter  te  komen  welke  partijen  er  betrokken  zijn 

geweest  ben  ik  begonnen  bij  de  zogeheten  'regiovertegenwoordigers'  van  de  door  mij  geselecteerde 

kitesurflocaties. De regiovertegenwoordigers  zijn kitesurfers, aangesloten bij de NKV, die het  contact  houden 

met  de  lokale  overheden  aangaande  ontwikkelingen  met  betrekking  tot  hun  eigen  kitesurflocatie.  Deze 

regiovertegenwoordigers heb  ik gevraagd met  wie zij in de afgelopen periode contact hebben gehad en van 

hen heb  ik in eerste instantie een aantal e‐mail adressen en telefoonnummers gekregen van de verschillende 

bij het besluitvormingsproces op hun locatie betrokken personen. Tijdens de interviews heb  ik  aan iedereen 

de vraag gesteld wie de belangrijkste partijen waren binnen het besluitvormingsproces, zodat  ik  vervolgens 

ook met deze personen in contact ben gekomen. Uiteindelijk hebben alle door de betrokkenen als belangrijk 

genoemde  partijen  deelgenomen aan  mijn  interview.  Het  interview  zelf  heb  ik  semi‐gestructureerd  laten 

verlopen, waarbij ik in ieder geval de vragen opgenomen in de bijlage. heb behandeld.

In het nu volgende hoofdstuk, het theoretisch kader van deze scriptie, zal worden uitgelegd waarom verwacht 

kan worden dat de media besluitvormingsprocessen beïnvloeden. Vervolgens zal ik toelichten wat semiotiek 

is en welke handvatten deze wetenschappelijke stroming biedt om de beelden in de media te analyseren.
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader

 2.1 Inleiding

Dit  onderzoek analyseert de invloed die beelden in de media hebben gehad op besluitvorming. Kitesurfen is 

zoals  gezegd een sport die niet overal is toegestaan; op veel voor de sport geschikte plekken moet ontheffing 

worden verleend voor het BPR voordat  de sport  er beoefend mag worden. Meerdere partijen zijn betrokken 

bij een ontheffingsaanvraag wanneer deze wordt ingediend. Deze partijen nemen allen hun eigen mening over 

de sport met zich mee, die gebaseerd zal zijn op de kennis die men heeft.  Dat  deze kennis wordt beïnvloed 

door  de media  en  dat  besluitvorming beïnvloed wordt  door  deze kennis,  zal  in  paragraaf   2.2 en 2.3 met 

theoretische inzichten uit de psychologie worden onderbouwd. De theorie waarmee de beelden in de media in 

dit onderzoek zullen worden bekeken zal in paragrafen 2.4 en 2.5 worden uitgelegd.

 2.2 Het nemen van beslissingen

Besluitvorming op collectief  niveau wordt  vooraf  gegaan door besluitvorming op individueel niveau. Op het 

moment dat iemand een vraagstuk krijgt voorgelegd, zal deze persoon zelf een beslissing moeten nemen over 

dit  vraagstuk.  In de  cognitieve  psychologie  is  veel  onderzoek  gedaan  naar  besluitvorming  op  individueel 

niveau. Een algemene trend die we veel tegenkomen in onderzoek naar besluitvorming is het  te grote belang 

dat  mensen  hechten aan de  algemene kennis  over  de  wereld die reeds  in ons  geheugen is  opgeslagen. De 

invloed van reeds opgeslagen informatie is groot, het beïnvloedt ons vermogen om te redeneren, oordelen te 

vellen en beslissingen te maken.

Een tweede  trend,  net  zo  belangrijk  en  doordringend  voor  besluitvorming:  ‘veel meer  dan  logisch  is,  zijn 

mensen op zoek naar  een  bevestiging  van hun beslissingen,  overtuigingen  en hypothesen en zijn  dus  veel 

minder  sceptisch  dan  ze  zouden  moeten  zijn.’  (Ashcraft,  2002:4431).  Mensen  gaan  bij  het  nemen  van 

beslissingen te veel uit  van de kennis  die zij al bezitten. Vooral wanneer deze kennis beperkt  is  zal men een 

oordeel vormen over  een situatie die gebaseerd is op een onvolledig beeld; dit beeld is vervolgens erg lastig 

bij te stellen.

 2.3 De invloed van de media

Hoewel over het algemeen wordt aangenomen dat de invloed van de massamedia op de samenleving groot is, 

is er binnen de wetenschap nauwelijks overeenstemming over de aard en omvang van deze effecten. Sinds de 

opkomst  van  de  massamedia  in  het  begin  van  de  20e  eeuw,  heeft  de  wetenschappelijke  theorie  over  de 

effecten van de media veel veranderingen ondergaan. Hierbij  is  de  invloed van de media van heel groot  tot 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minimaal geschat (McQuail, 2005). Tegenwoordig is het dominante paradigma met betrekking tot invloed van 

de media gebaseerd  op twee aannames die volgens McQuail als volgt geformuleerd kunnen worden:

I. De  media  construeren  sociale  formaties  en  de  geschiedenis  door  beelden  van  de  realiteit  op  een 

voorspelbare en gestructureerde manier.

II. ‘Het  publiek’  construeert  voor  zichzelf  een  beeld  van  de  sociale  realiteit  en  hun  plek  binnen  deze 

realiteit, in samenspel met de symbolische constructen die door de media worden aangeboden.

De media  zijn dus  geen  spiegel  van  hetgeen  er  in  de  wereld  plaatsvindt, maar  selecteren  zelf  beelden  en 

schotelen de ontvangers een herkenbaar maar gekleurd beeld van de wereld voor. Het publiek ontvangt deze 

beelden en kijkt in hoeverre deze beelden binnen hun bestaande wereldbeeld passen en kan op deze manier 

nieuwe inzichten verschaffen vanuit deze beelden. Deze aannames sluiten aan bij de door Bandura (1986, in 

McQuail:493) ontwikkelde Social Learning Theory. Volgens deze theorie kan de mens niet  alles leren door te 

ervaren en te observeren, maar hebben we indirecte bronnen nodig; zoals de massamedia. De lerende mens 

heeft wel een actieve rol in het interpreteren van de informatie die men opneemt; de boodschap moet worden 

opgenomen in een bestaand netwerk  van kennis  die de persoon al bezit. Desalniettemin kunnen de media 

volgens deze theorie een direct effect hebben op mensen. 

Aangezien kitesurfen een relatief onbekende  sport  en voor niet‐kitesurfers  vrij lastig te begrijpen is, zal de 

kennis  van  veel mensen over  de sport  beperkt  zijn. Met  andere woorden  is  het  eigen beeld van de  sociale 

realiteit  op  het  gebied van  kitesurfen  op  dat  moment  onvolledig.  Indien  men  zelf  nooit  daadwerkelijk  in 

aanraking is gekomen met de sport, is de kans groot dat men over de sport heeft geleerd door berichten uit de 

media.  Als  de media  als  enige  informatiebron  voor  kennis  fungeren,  zal  de  boodschap die  door  de media 

wordt  overgebracht bepalen welke kennis er wordt opgeslagen. Vanwege deze reden is het interessant  om te 

kijken wat de bestaande beelden zijn die in de media naar voren zijn gebracht met betrekking tot kitesurfen. 

Reeves et al (1991) vergeleken onderzoeken waarin gekeken werd naar het verschil tussen het geheugen voor 

negatieve  en  positieve  boodschappen  in  de media.  Voorafgaand  aan  hun  eigen  onderzoek  deden  zij   een 

literatuuronderzoek om een paar algemene verwachtingen te kunnen formuleren voor hun eigen onderzoek. 

De voor  dit  onderzoek meest  relevante verwachting  is, dat  de ‘recall’ van een negatieve boodschap beter is 

dan  die  van positieve boodschappen. De  recall van een boodschap wordt  getoetst  door  mensen meerdere 

positieve en negatieve boodschappen aan te bieden en na afloop te vragen welke boodschappen men zich kan 

herinneren. Uit voorafgaand onderzoek  blijkt dat mensen negatieve boodschappen vaker herinneren. Ook  in 

hun  eigen  onderzoek  vinden  ze  dit  resultaat.  Hoewel  het  onderzoek  van  Reeves  et  al.  zich  richt  op  de 

negatieve of positieve  toon van  voorlichtingscampagnes  van de  overheid,  is  het  duidelijk dat  dit  selectieve 

geheugen  voor  negatieve  berichten  breder  te  nemen  is.  Ook  fysiologische  onderzoeken,  waarbij 

hersenactiviteit van proefpersonen wordt gemeten bij het kijken naar negatieve en positieve scènes, wijst uit 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dat  er  meer  hersenactiviteit  is  wanneer  men  naar  negatieve  beelden  kijkt;  deze  hersenactiviteit  wordt 

geassocieerd met  een  hogere  recall  voor  deze  berichten.  Op  basis  hiervan  kan worden  aangenomen  dat 

negatieve berichten over kitesurfen ook beter worden onthouden dan positieve berichten.  Een analyse  van 

berichten in de media zou kunnen uitwijzen of er inderdaad negatieve beelden over kitesurfen bestaan.

 2.4 Semiotiek: Een interpretatieve methode

  2.4.1 Signifiers en signified

Voor  het  inhoudelijk  analyseren  van  berichten  in  de  media  bestaan  verschillende  methoden.  Berichten 

kunnen  zowel  met  behulp  van  kwantitatieve  als  kwalitatieve  methoden  worden  onderzocht.  Voor  dit 

onderzoek maak ik gebruik van een kwalitatieve methode op basis  van een wetenschappelijke stroming die 

bekend  staat  als  de  semiotiek.  In  zijn  boek  Semiotics:  the  basics,  beschrijft  Daniel  Chandler  (2007)  het 

ontstaan van meerdere  aan elkaar  verwante  theorieën die  onder  de noemer  semiotiek  worden genomen. 

Semiotiek kan volgens Chandler in het kort worden uitgelegd als  ‘het onderzoek naar tekens’. 

Over het algemeen worden de Zwitser Ferdinand de Saussure (1857‐1913) en de Amerikaan Charles Sanders 

Pierce  (1839‐1914)  gezien  als  de  grondleggers  van  de  hedendaagse  semiotiek.  Ruwweg  tegelijkertijd  en 

onafhankelijk van elkaar, bedachten zij manieren om te onderzoeken hoe het gebruik van tekens het leven van 

de mens  beïnvloedt.  De  oorsprong  van deze manier  van denken is  het  onderzoek  naar  taal; de linguïstiek. 

Volgens Chandler probeert de mens betekenis te creëren en te interpreteren met behulp van tekens. De les die 

we leren uit de semiotiek is dat we  leven in een wereld vol tekens  en dat we niets kunnen begrijpen zonder 

deze  tekens  en  de  manier waarop  de  tekens met  elkaar  in relatie  staan. Doordat  we  communiceren  door 

middel van tekens, is onze wereld gekleurd door tekens. 

Tekens nemen onder andere de vorm aan van woorden, beelden en geluiden. Een televisieprogramma bestaat 

dus  voor  een groot deel uit  tekens.  Hoewel de linguïstiek voornamelijk kijkt  naar gesproken en geschreven 

taal, kan men met behulp van kennis van semiotiek kijken naar alle tekens. Iets is een teken wanneer het door 

iemand wordt geïnterpreteerd als  iets dat naar iets anders verwijst. Een herkenbaar voorbeeld van een teken 

is het ronde witte verkeersbord met de rode rand: ‘verboden om in te rijden’.

De Saussure heeft een model gemaakt  van hetgeen een teken volgens hem is. Een teken is een geluid – beeld 

dat  we kunnen zien of horen en verwijst naar een object  of  aspect  van de realiteit waarover we iets willen 

communiceren.  Een teken  bestaat  volgens  De  Saussure  uit  twee delen;  de  signified  en  de  signifier.  In het 

voorbeeld  van het  verkeersbord met  de rode  rand  is  het  verkeersbord de  signifier  en  ‘verboden om  in  te 

rijden’ de signified. Belangrijk is hierbij dat de signified net zo belangrijk is voor het teken als de signifier;
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Figuur 2.1 De Saussure’s model van het teken                                      Figuur 2.2 Symbolische weergave van een auto
Bron: Gebaseerd op De Saussure 1967:158,  in Chandler 2007:14                            Bron: www.google.nl

samen maken ze uit wat  het  teken is. Wanneer  iemand nooit iets over  verkeersregels heeft geleerd zal deze 

persoon waarschijnlijk niet  in staat zijn om het teken te interpreteren. Een verkeersbord is  geen op zichzelf 

staand teken, maar  past  in een tekensysteem dat  bestaat uit de verkeersregels. Een teken bestaat  alleen in 

relatie tot andere tekens in een tekensysteem. 

Volgens De Saussure is de relatie tussen de signifier en de signified willekeurig. Er is geen logische connectie 

tussen beide en de connectie moet dus worden aangeleerd en kan ambigue zijn. Het verschil tussen een teken 

en een symbool,  is dat de signifier bij een symbool nooit helemaal willekeurig is. Het woord AUTO heeft geen 

enkele natuurlijke relatie met  of  kenmerk  van het  concept waarnaar  het woord verwijst;  het woord is  een 

signifier die door ieder ander woord vervangen had kunnen worden. Een voorbeeld van een symbool is op het 

bekende verkeersbord in Figuur 2.2 te vinden. Hoewel het een simplistische weergave van een auto is, is deze 

wel als zodoende herkenbaar en zo heeft de signifier dus geen geheel willekeurige relatie met de signified. Het 

feit dat de relatie tussen een signifier en de signified willekeurig is, betekent dat deze ook multi‐interpretabel 

kan zijn. Alleen wanneer men de  juiste regels kent, kan men de bedoelde relatie tussen signifier en signified 

toepassen en een boodschap zo interpreteren als de zender bedoeld heeft.

Wanneer we kijken naar  een willekeurig  programma op televisie  staat  deze  bol  van de  tekens. Stel  u stuit 

tijdens  een  ‘rondje  zappen’  op  een  programma  waarbij  twee  mensen  in  beeld  zijn  gebracht  die  in  een 

verduisterde studio met publiek tegenover elkaar in de ‘spotlights’ zitten, waarbij een van de twee steeds een 

vraag  stelt  en  de  ander  een  keuze  moet  maken  uit  meerdere  antwoordmogelijkheden  op  deze  vraag. 

Waarschijnlijk  zal  u  direct  begrijpen  dat  hier  gekeken wordt  naar  een  soort  spelprogramma.  De  meeste 

mensen zullen er ook meteen vanuit gaan dat  er een prijs gewonnen kan worden. Het ‘vrolijke’ muziekje dat 

klinkt nadat de speler van het spel zijn antwoord heeft gegeven, betekent dat hij correct heeft geantwoord en 

dus dichter bij zijn prijs komt. Alle beelden en geluiden die gebruikt worden, zijn kenmerkend voor wat wij  

als een spelprogramma zullen herkennen. Omdat we het tekensysteem van een spelprogramma kennen, 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Afbeelding 2.1 Een scène uit de quiz Lotto Weekend Miljonairs 
Bron: www.google.nl

herkennen we de beelden en geluiden als de tekens  die ze zijn. Het  ‘vrolijke geluid’ na het  antwoord van de 

deelnemer  is  een  signifier  die  verwijst  naar  de  signified  ‘antwoord  correct’;  maar  alleen  binnen  het 

tekensysteem  van het  spelprogramma.  Zouden  we  hetzelfde  geluid  horen  tijdens  een  uitzending  van  het 

journaal tijdens een reportage over hongersnood, dan zouden we niet begrijpen waarom we dit geluid horen. 

Door te kijken naar welke tekens er gebruikt worden in een televisieprogramma kan iets gezegd worden over 

de inhoud.  De  betekenis die door  een kijker  aan de  gebeurtenissen in het  programma wordt  toegekend,  is 

gebaseerd op de gebruikte tekens. Met andere woorden; het beeld dat wordt gevormd, wordt gevormd door 

het samenspel van de tekens in het tekensysteem.

 2.4.2 Paradigmatische analyse

Zoals  gezegd  bestaat  een  teken  alleen  in  relatie  tot  andere  tekens  in  een  tekensysteem.  Volgens  Berger 

(2005:24) is de belangrijkste relatie in taal die van tegenstellingen. Berger baseert zich bij deze uitspraak op 

een  quote  van  De  Saussure;  ‘in  language  there  are  only  differences’.  Een  analyse  van  de  verschillende 

tegenstellingen  die  we  in  een  tekst  kunnen vinden  wordt  een  paradigmatische  analyse genoemd.  Hierbij 

gebruikt  Berger  het  woord  tekst  als  ‘ieder  kunstwerk  in  ieder  medium’  (p.  2302).  Lévi‐Strauss  (1967,  in 

Berger 2005:205) zegt  dat met  behulp van een paradigmatische analyse van een tekst  ontdekt kan worden 

wat  de  tekst  ‘echt’  betekent.  Met  andere woorden kan  volgens  Berger  de  latente  boodschap van een tekst 

worden ontdekt. De werkelijke betekenis  van een tekst  komt  voort  uit  de  verschillende tegenstellingen die 

men kan vinden; zonder tegenstellingen is er geen betekenis. Berger voegt toe dat ‘sommige mensen beweren 

dat  tegenstellingen en andere structuren die semiotici uit  ‘onthullen’  uit teksten er niet echt zijn. Deze critici 

Kitesurfen: Een sport met de wind van voren

20

2 vertaling B.R.



nemen aan dat  semiotici de systemen van relaties niet  ontdekken, maar zelf uitvinden’3 . Hijzelf  gelooft niet 

alleen  dat  de  semiotici  tegenstellingen  ontdekking  die  er  daadwerkelijk  zijn,  maar  ‘...ze  moeten  er  zijn. 

Betekenis vinden zonder polaire tegenstellingen te onderscheiden is als het luisteren naar een hand die alleen 

klapt’ (Berger, 2005:254). Berger waarschuwt nog wel dat het bij een paradigmatische analyse wel belangrijk 

is alleen werkelijke tegenstellingen te zoeken. Zo zou een werkelijke tegenstelling goed tegenover slecht  zijn, 

maar goed tegenover redelijk  is geen daadwerkelijke tegenstelling. Door dergelijke tegenstellingen te vinden 

wordt duidelijk wat de kern van de boodschap is.

 2.4.3 Connotatie en Denotatie

Connotatie refereert naar de culturele  betekenis  die aan woorden verbonden kan raken (Berger, 2005). De 

denotatie van een woord is  de  letterlijke of expliciete betekenis van een woord. Het woord oranje  geeft  een 

bepaalde kleur aan, de kleur  die  je  krijgt wanneer  je  geel en rood met  elkaar mengt; de denotatie  van het 

woord oranje is deze kleur. Deze kleur heeft  voor veel Nederlanders een connotatie die indirect wel degelijk 

met  deze  kleur  te  maken heeft,  maar  veel meer  betekent. Veel mensen zullen denken aan het  Nederlands 

voetbalelftal of wellicht aan ons koningshuis, aan vaderlandse trots, of juist aan verloren strafschoppenseries. 

De connotatie van het woord oranje kan dus van persoon tot persoon verschillen.

De denotatie is door Barthes (1967, in McQuail, 2005: 347) beschreven als de ‘eerste rang van de significatie’, 

omdat deze de de  relatie binnen een teken tussen de signifier en de signified beschrijft. De connotatie  is  de 

‘tweede rang van de significatie’ die refereert  aan de sociale betekenis  die opgeroepen kan worden door het 

object dat wordt gesignificeerd. Denotatieve betekenis  is universeel (dezelfde vaste betekenis  voor iedereen) 

en  objectief  (referenties  zijn  ‘waar’  en  duiden  niet  op  evaluatie),  terwijl  connotatie  zowel  een  variabele 

betekenis afhankelijk van cultuur en elementen van evaluatie heeft (in positieve of negatieve richting).

Connotatie Denotatie

Figuurlijk Letterlijk

Signified(s) Signifier(s)

Afgeleid Voor de hand liggend

Suggereert betekenis Beschrijft

Mythisch Werkelijk

Tabel 2.1 Vergelijking Connotatie en Denotatie 
Bron: Berger (2005:17)
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 2.4.4 Interpersoonlijke metafunctie

In het artikel How still images make meaning van Claire Harrison (2003), geeft de auteur handvatten voor de 

analyse van afbeeldingen zoals reclameposters en advertenties, maar ook websites. De auteur baseert zich op 

het  boek Reading  Images: the Grammar of Visual Design  van Kress  en Van Leeuwen uit  1996, waarin volgens 

Harrison het eerste ‘social semiotic framework’ om beelden te analyseren is beschreven. Hoewel dit alles dus 

stilstaande  beelden  betreft,  zal  ik  een  deel  van  de  kennis  uit  het  artikel  van  Harrison  gebruiken  om 

bewegende beelden te  analyseren. Volgens  Kress  en Van Leeuwen (in Harrison, 2003:50) vervult  een beeld 

tegelijkertijd 3 meta‐semiotische functies, om op die manier betekenis te creëren. Deze metafuncties zijn de 

representatieve metafunctie, de interpersoonlijke metafunctie en de compositionele metafunctie. 

De representatieve  metafunctie  gaat  over de  verschillende  personen,  plekken en  objecten in een beeld  en 

beantwoord de vraag: ‘waar gaat het beeld over?’ Het gaat hier om de analyse van de verhalen die door een 

stilstaand  beeld  worden  uitgebeeld.  Het  verhaal  dat  door  de  bewegende  beelden  zoals  in  dit  onderzoek 

geanalyseerd mijns  inziens beter  te analyseren met behulp van de technieken die ik  in de andere paragrafen 

uiteenzet.

De  compositionele  metafunctie  vergelijkt  de  interpersoonlijke  metafunctie  met  de  representatieve 

metafunctie en kijkt hoe deze samen een betekenisvol geheel vormen. In deze metafunctie wordt bijvoorbeeld 

gekeken  naar  de  wijze  waarop  de  personen  of  objecten  in  een  beeld  zijn  gerangschikt  en wat  dit  voor 

betekenis heeft op de kijker. Er wordt onder meer gekeken naar wat er op de voorgrond is te zien en wat er op 

de achtergrond staat  en wat  scherp in beeld is en wat  niet. Aangezien het medium  film bestaat  uit zeer veel 

beelden  is  deze vorm  van analyse niet bruikbaar; immers  zou voor een complete  analyse ieder apart  beeld 

bekeken moet worden. 

Ik zal gebruik maken van de interpersoonlijke metafunctie omdat  volgens Harrison met deze metafunctie de 

vraag beantwoord kan worden hoe de kijker bij een beeld betrokken wordt. Aan de hand van de kenmerken 

van deze metafunctie zal duidelijker worden waarom juist  deze metafunctie volgens mij wel geschikt  is om 

bewegende beelden te analyseren. De kenmerken van de interpersoonlijke metafunctie zijn de volgende:

‘Image act’ en blik: De blik van de persoon in het beeld in relatie tot de kijker.

• Vraag:  De  gefilmde  persoon  kijkt  recht  in  de  camera.  Hierdoor  voelt  een  kijker  vaak  een  sterke      

betrokkenheid met de persoon .

• Aanbod: De  gefilmde persoon kijkt niet in de camera maar ergens anders naar. In dit geval voelt een kijker 

een minder sterke betrokkenheid met de persoon.
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Een goed voorbeeld van de manier waarop dit  kenmerk  gebruikt  is,  is  door  oud‐minister  Hans Wiegel,  die  

tijdens  interviews  af  en  toe  recht  de  camera  in keek  en  zo  echt  tegen de  kiezers  leek  te  spreken  en  hen 

middels deze blik te vragen om hem te geloven en te steunen.

Spatiële afstand en intimiteit: Hoe dichtbij lijkt de persoon in beeld in relatie tot de kijker.

Een gefilmd persoon kan op 6 verschillende manieren in beeld worden gebracht:

• Intieme afstand: Alleen het hoofd en het gezicht

• Dichtbij persoonlijke afstand: Hoofd en de schouders

• Verre persoonlijke afstand:  Vanaf het middel omhoog

• Dichtbij sociale afstand:  Het hele lichaam

• Verre sociale afstand: Het hele lichaam met ruimte er omheen

• Publieke afstand: Verschillende mensen in beeld

Perspectief ‐ de horizontale hoek en betrokkenheid: Deze hoek bepaalt de relatie van de persoon in beeld ten 

opzichte van de kijker.

• Frontale hoek: Wanneer de gefilmde persoon van voren is te zien voelt de kijker zich meer betrokken. 

• Schuine hoek: Wanneer de gefilmde persoon schuin wordt getoond creëert dit meer afstand met de kijker.

Perspectief ‐ de verticale hoek en macht: Er zijn twee mogelijke verticale hoek‐relaties, die tussen de persoon 

in beeld en de kijker en die tussen verschillende personen in beeld onderling.

• Hoge hoek / Medium hoek/ Lage hoek: De persoon in beeld kijkt omhoog/ horizontaal/ omlaag en heeft dus 

minder/ even veel/ meer macht dan de kijker of andere personen in beeld.

Wanneer er  naar  deze  kenmerken  tezamen  is  gekeken bij  het  analyseren van een beeld,  wordt  duidelijker 

welke relatie je als kijker kan voelen met de personen in een beeld en dus welke impact een beeld op jou als 

persoon kan hebben. Omdat de methode zoals beschreven door Harrison alleen over stilstaande beelden gaat, 

is  het  nodig  om  de  methode  iets  aan  te  passen  om  bewegende  beelden  te  analyseren.  Immers  zullen 

verschillende camerastandpunten zich afwisselen bij bewegend beeld. Desalniettemin ga ik ervan uit dat ook 

de hoek van waaruit  iets wordt  gefilmd invloed heeft  op de manier waarop men de  beelden interpreteert. 

Door verschillende scènes vanuit verschillende hoeken te filmen kan een kijker zich meer betrokken voel bij 

de ene scène dan bij de andere scène. Ik ga ervan uit dat filmmakers zich bewust  zijn van de effecten van het 

camerastandpunt en scènes dus niet toevallig vanuit een hoek worden gefilmd.
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 2.5 Media Genres

Volgens Berger (1992, in McQuail, 2005:373) kan alle televisie output geclassificeerd worden in 4 typen, die 

gebaseerd  zijn op 2 dimensies: mate van emotionaliteit en mate van objectiviteit. In figuur 2.3 is te zien welke 

typen Berger onderscheidt.

                                                                             Objectiviteit

Emotionele        
   betrokkenheid

Hoog Laag

Sterk Contests Drama’s

Zwak Actualiteiten Persuasions

Figuur 2.3 Soorten televisieprogramma’s volgens Berger (1992: 7, in McQuail, 2005: 373)

• Contests:   programma’s  waarin  wedstrijden  worden  gespeeld  met  echte  spelers,  waaronder 

spelprogramma’s,  quizzen  en  sport.  Ze  scoren  hoog  in  objectiviteit  en  betrekken  de  kijker 

emotioneel (dat is in ieder geval de bedoeling).

• Actualiteiten:  hieronder vallen nieuws, documentaires  en reality‐tv. Ze zijn objectief, maar  scoren  laag op 

emotionele betrokkenheid van de kijker.

• Persuasion:  scoort  laag  op  beide  dimensies  en  reflecteren de  intentie  van  de  zender  om  over  te  halen, 

voornamelijk door reclame of propaganda.

• Drama’s: hieronder vallen bijna alle fictieve verhalen, zoals verteld in de meeste series en films.

De kracht  van  dit  model  is  beperkt,  omdat  een  classificatie  op  zichzelf  niet  veel zegt  over  de  inhoud.  Het 

model maakt  wel duidelijk  dat  niet  alles  dat  op televisie komt,  door  het  publiek  als  objectieve  informatie 

wordt  beschouwd. Ook  brengt een bepaald genre bepaalde verwachtingen ten opzichte van de  inhoud met 

zich  mee.  Zo  zal  het  journaal,  een  documentaire  of  reality‐tv  objectieve  informatie  weergeven  over  de 

werkelijkheid. In een reclame of een soap is de informatie die we tot ons nemen minder objectief en valt aan 

te nemen dat mensen deze informatie dus ook minder snel voor ‘waar’ aanzien.

2.6 Samenvatting analyse-instrumenten

In hoofdstuk  3 zal ik aan de hand van de  in de vorige paragrafen besproken gereedschappen, het  door mij 

gevonden televisiemateriaal analyseren. Samenvattend zal ik bij iedere media‐uiting proberen om zo veel als 

mogelijk te zeggen over de volgende onderdelen van de uiting:

• Signifiers en signified; welke tekens worden er gebruikt en wat vertellen deze tekens?

• Paradigmatische analyse: zijn er duidelijke tegenstellingen te ontdekking in de uiting?

• Connotatie en denotatie:
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• Interpersoonlijke metafunctie: Op welke manier worden de hoofdrolspelers in beeld gebracht en welk 

gevolg heeft dit voor de betrokkenheid van de kijker?

• Media Genre: tot welke genre behoort deze uiting en wat zijn hiervan de gevolgen?

Door iedere uiting met behulp van verschillende gereedschappen te bewerken, probeer ik te ontdekken wat 

voor connotatie mensen op basis van de beelden bij de sport kitesurfen kunnen krijgen. 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Hoofdstuk 3: Semiotische Analyse

In  dit  hoofdstuk  zullen  verschillende  televisieprogramma's  en  reclames  waarin  kitesurfen  aan  bod  komt 

worden geanalyseerd. Door middel van een kwalitatieve analyse van de inhoud, zal duidelijk worden op welke 

manier kitesurfen op televisie wordt geportretteerd. Iedere analyse begint met een korte beschrijving van het 

programma, zonder hierbij direct door de bril van de semiotiek te kijken. Vervolgens zal worden gekeken naar 

de  vorm  van  het  programma  en  de  mogelijke  gevolgen  voor  de  door  de  kijker  gepercipieerde 

betrouwbaarheid van de boodschap. In paragraaf 3.1 zal een aflevering van het EO‐programma ‘‘t Zal je maar 

gebeuren’  worden  behandeld.  Vervolgens  wordt  in  paragraaf  3.2 gekeken naar  een korte  reclamefilm  van 

Sprite, met  in de hoofdrol een kitesurfer. In paragraaf 3.3 zal een tweede reclamefilm worden geanalyseerd, 

maar deze  keer betreft het een film van Friesche Vlag Breaker.  In het  programma ‘Gillend naar  huis’  is  een 

deel besteed aan kitesurfers Jalou en Kevin Langeree, in paragraaf 3.4 zal hier aandacht aan worden besteed. 

uit  deze analyses  zal moeten  blijken  op welke manier(en) kitesurfen  op  de  nationale  televisie  in  beeld  is 

gebracht.

 3.1 Analyse: 't Zal je maar gebeuren

 3.1.1 Beschrijving programma

In  dit  EO  televisieprogramma  worden  waar  gebeurde  verhalen  getoond  van  mensen  die  iets  hebben 

meegemaakt en waarbij het geloof een grote rol heeft gespeeld. In een van de afleveringen wordt het verhaal 

verteld van een verliefd stel, waarvan de man door een ongeluk met een kite verlamd raakt en uiteindelijk na 

veel  strijd  een  einde  aan  zijn  eigen  leven  maakt.  Semiotische  analyse  laat  zien  dat  kitesurfen  in  dit 

programma,  waarschijnlijk  zonder  opzet  zo  door  de  programmamakers  geconstrueerd,  als  een  zeer 

gevaarlijke sport op de kijker kan overkomen. 

 3.1.2 Vorm van de uiting

De vorm van dit programma is een reportage en die vorm komt overeen met die van een documentaire. In dat 

film‐genre wordt  feitelijke  informatie  getoond die  buiten  de  film  ook  daadwerkelijk  bestaat  (Bordwell  & 

Thompson,  2004).  Bij  het  kijken naar  een  documentaire  kan  door  de  kijker  worden  aangenomen dat  de 

informatie die wordt getoond op feiten berust en ‘waar’ is. Of een kijker dit ook daadwerkelijk zal aannemen 

zal per kijker en per documentaire verschillen. De geloofwaardigheid van dit programma acht ik echter hoog, 

omdat  het  een  zeer  emotioneel  programma  is,  dat  is  uitgezonden  door  een  publieke  omroep.  Binnen de 

categorisering van Berger (1992:7,  in McQuail, 2005:373)  zou dit  programma onder  de actualiteiten vallen; 

de categorie programma’s met een hoge mate van objectiviteit.
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  3.1.3 De beelden

Voordat het programma daadwerkelijk begint, wordt een introductiefilmpje getoond. De

eerste beelden die worden getoond zijn van kitesurfers aan het surfen zijn op het water  en sprongen maken 

(Afbeelding 3.1). Hierbij horen we een vrouwenstem  die zegt: ‘Wat hem het meest  aansprak,  is die enorme 

sprongen natuurlijk, die je ermee kan maken’. Vervolgens zien we een kite die op de grond wordt uitgerold en 

een hand  die  een  clip vastmaakt  aan  een  hek,  waarbij de  vriendin  van het  slachtoffer  zegt:  ‘Hij  had  zich 

gezekerd aan een hek, hij zei nou gooi dat ding  in de  lucht.’  (Afbeelding 3.2) Door deze zekering een aantal 

keer van zeer dichtbij te tonen wordt hier nadrukkelijk bij stil gestaan. Dan zien we wat  stilstaande beelden 

van iemand die in de lucht hangt aan zijn kite (Afbeelding 3.3), waarbij de stem zegt: ‘Nou, gelijk aan vol in de 

wind dus,  hij maakte wat  sprongen, nou eh super, het ging  helemaal geweldig.’  Hierna horen we een zwaar 

trommelgeluid en zien we een onscherp beeld van iemand die op de grond is gevallen (Afbeelding 3.4) We 

Afbeeldingen 3.1 t/m 3.6  Reeks gebeurtenissen in het programma ‘t Zal je maar gebeuren
Bron: www.uitzendinggemist.nl
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zien  beelden  van  een  traumahelikopter,  horen  het  gepiep  van  een  hartbewakingsmonitor,  zien 

ambulancepersoneel met  een bed het  ziekenhuis  in  rijden (Afbeelding 3.5) en zien vervolgens  het  van pijn 

vertrokken  gezicht  van  een  jongeman  op  een  ziekenhuisbed,  vergezeld  door  een  jongedame  die  hem 

emotioneel maar liefdevol aankijkt (Afbeelding 3.6).

Dit  korte  introductiefilmpje kan  gezien worden  als  een wat  Bordwell  en Thompson  (2004) een  ‘narratief’ 

noemen. Een narratief  is  volgens hen een serie gebeurtenissen in oorzaak‐gevolg relatie die plaatsvinden in 

tijd en ruimte.  Een narratief  is  dus  wat  men normaal  gesproken  een  verhaal noemt.  De  beelden die  in  de 

introductiefilm worden getoond vertellen in het kort het verhaal van iemand die met kitesurfen een ongeluk 

krijgt en in het ziekenhuis terecht komt.

Na de openingstune van het programma wordt vervolgens  het verhaal verteld van Marcel, de  jongen die het 

ongeluk krijgt en zijn vriendin Hannah. Het verhaal wordt voor het grootste deel verteld door Hannah, maar 

ook de ouders  van Hannah, haar  broer  en wat  vrienden komen aan het woord. Het  gaat  te  ver  om hier het 

verhaal  tot  in  detail  te  beschrijven  zoals  ik  dit  met  de  introductiefilm  gedaan  heb,  ik  zal  echter  de 

belangrijkste aspecten uit  deze  documentaire  semiotisch  analyseren.  De  beelden  uit  het  introductiefilmpje 

passeren nogmaals de revue in het hoofdprogramma. Voordat dit gebeurt wordt verteld wat voor een persoon 

Marcel was voordat hij het ongeluk kreeg. Circa halverwege de duur van de documentaire gebeurt het ongeluk 

en hetgeen volgt is een verslag van de lijdensweg die Marcel en zijn familie doorstaan na het ongeluk. Omdat 

hij nog jong is redden de artsen Marcels leven, maar helemaal herstellen zal hij niet meer. Hannah houdt hoop 

en ziet Marcel langzaam maar zeker steeds meer kunnen. Helaas blijft Marcel rolstoel gebonden en heeft hij 

voor bijna alles de hulp van Hannah nodig. Omdat dit hem uiteindelijk intens ongelukkig maakt, maakt hij een 

eind aan zijn leven. 

 3.1.4 Signifiers en Signified

Wanneer  dit  programma  middels  inzichten  uit  de  semiotiek  wordt  geanalyseerd  kijken  we  naar  de 

verschillende  tekens  die  worden  gebruikt  en  de  manier  waarop  deze  tekens  gebruikt  worden.  Zoals  in 

paragraaf  2.4.1  besproken,  bestaat  een  teken uit  twee  delen;  de  signified  en  de  signifier.  Signified  is  het 

concept waarnaar wordt verwezen, de signifier is het beeld of het geluid dat naar dit concept verwijst (Berger, 

2004). 

In de eerste minuten van de documentaire horen we hoe Hannah en Marcel elkaar  ontmoetten en leren we 

deze mensen kennen als  een zeer gelukkig en gezond stel. We zien veel beelden die naar het concept  ‘geluk’ 

verwijzen. Daarnaast  is een aantal verwante concepten te ontdekken waarnaar veelvuldig wordt  verwezen|; 

‘gezondheid’, ‘fitheid’ en ‘sportiviteit’. Een ander concept waarnaar wordt verwezen is ‘ongeluk’. 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In  het  programma  worden  eerst  de  signifiers  die  met  geluk  en  gezondheid,  fitheid,  sportiviteit  te  maken 

hebben behandeld. Er  wordt  een  beeld geschetst  van  een  jong,  gelukkig  stel.  Marcel  is  een zeer  sportieve 

jongen en is behalve dat ook verstandig in zijn doen en laten. Ook dit  is weer een signified waar op meerdere 

manieren  naar  verwezen  wordt.  Naast  het  gebruik  van  beelden  wordt  hier  ook  expliciet  door  de 

geïnterviewde  mensen  in  de  reportage  over  verteld.  Over  Marcel  wordt  verteld:  ‘hij was  echt  een  fysiek 

mannetje  ...altijd aan het  sporten en daar ook het maximale uit willen halen’ ook wordt  als  zijn levensmotto 

‘grenzen verleggen’ genoemd. Daarnaast zegt Hannah over het moment  dat Marcel de kite gaat uitproberen: 

‘Marcel maakte eerst dat ding in orde op de Marcel manier, dus alles goed overdacht’ en ‘hij had geïnformeerd 

bij vrienden van goh, hoe gaan we het doen... eerst droog oefenen’. Na het ongeluk zien we hoe Marcel ineens 

niets meer zelf kan en invalide is geworden. Naar deze invaliditeit wordt met meerdere verschillende beelden 

verwezen.  In  Tabel  3.1  is  een  schematische  weergave  te  vinden  van  deze  concepten,  of  signified  en  de 

gebruikte  signifiers  die  naar  deze  concepten  verwijzen.  Bij deze  tabel zijn  afbeelding 3.7  tot  en met  3.16 

bijgevoegd; de corresponderende beelden uit het programma.

In de eerste minuten van het  hoofdprogramma maken we  kennis met Hannah en wordt  verteld hoe zij  en 

Marcel elkaar ontmoetten. Er wordt uitvoerig verteld wat voor persoon Marcel was, waarbij naar de signified 

in de 1e, 2e en 4e rij van Tabel 3.1. wordt verwezen. Kitesurfen komt het eerst in beeld als Hannah verteld over 

de vakantie die zij en Marcel in Spanje hadden. We zien dan beelden van kitesurfers, waarbij Hannah vertelt

Signified Signifiers Afbeelding 
Geluk Foto’s van het lachende stel 

Beelden van een lachende Marcel
Heldere kleuren
Vrolijke muziek

3.7
3.8

Gezondheid / Fitheid / Sportiviteit Beelden van een wildwater‐kanoënde Marcel
Beelden van Marcel in het leger
Beelden van een parapenter
Beelden van wintersporters
Opzwepende muziek

3.9
3.10
3.11

Ongeluk Treurige muziek
Geluid van een drumslag
Zwart / Wit beelden
Beelden en gepiep van ziekenhuisapparatuur
Beeld van iemand die op de grond ligt
Treurig kijkende gezichten

3.1 ‐ 3.2 ‐ 3.5

3.4
3.6

Ervaring met extreme sporten /
fysieke uitdagingen

Marcel kanoënd tussen de rotsen door
Skiër die voor een mini‐lawine uit skiet
Marcel die bij de commando’s zat

3.12
3.13

Invaliditeit Marcel in een rolstoel
Marcel die uit bed getild moet worden
Marcel die met knoppen moet communiceren

3.14
3.15
3.16

Tabel 3.1 Signified en Signifiers in ’t Zal je maar gebeuren
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Afbeelding 3.7 en 3.8 Beelden die verwijzen naar het concept  ‘Geluk’
Bron: www.uitzendinggemist.nl

Afbeelding 3.9 t/m 3.11 Beelden die verwijzen naar de concepten ‘Gezondheid / Fitheid / Sportiviteit’
Bron: www.uitzendinggemist.nl

Afbeelding 3.12 en 3.13 Beelden die verwijzen naar de concepten ‘Ervaring met extreme sporten / fysieke

 uitdagingen’
Bron: www.uitzendinggemist.nl

dat  ze  daar  urenlang  langs  de  waterkant  naar  kiters  hebben  zitten  kijken:  ‘Hij  was  er  bijzonder  door 

gefascineerd’. Marcel koopt eenmaal thuis ook een kite en gaat al snel oefenen in een weiland. Hij zekert zich 

‘om niet  bij een windvlaag  in  een ander  dorp terecht  te  komen’  en begint  met  een paar  sprongen. Na  een 

aantal sprongen gaat  het ineens fout  en smakt Marcel op de grond. Hannah: ‘ineens draaide de wind of zo en 

Marcel valt  zo verschrikkelijk hard. Ik heb geschreeuwd’ gevolgd door ‘hij was blauw, een gorgelende ... alles 

kwam uit  zijn mond’. Marcel blijkt  zijn bekken te hebben gebroken, zijn longen zijn afgescheurd en hij heeft 

hersenletsel. 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Afbeeldingen 3.14 t/m 3.16 Beelden die verwijzen naar het concept ‘Invaliditeit’
Bron: www.uitzendinggemist.nl

 3.1.5 Paradigmatische analyse

In dit programma staat een aantal concepten tegenover hun tegenpool. Deze tegenpolen zijn de extremen van 

concepten die niet  expliciet  genoemd worden,  maar wanneer we  goed kijken naar  het  programma wel als 

belangrijke  thema’s  ontdekt  kunnen worden. Deze  concepten  zal  ik  emotionele staat  en fysieke gesteldheid 

noemen. Onderstaande is een schematische weergave van de tegenpolen van deze concepten en de signifiers 

die naar het concept emotionele staat wijzen:

        

Gelukkig Ongelukkig

Lachende gezichten Treurige & van pijn vertrokken gezichten
Marcel en Hannah samen Hannah alleen in een weiland
Marcel aan het sporten Marcel in een ziekenhuisbed / rolstoel
Vrolijke muziek  Treurige muziek

Naast  de tegenstelling  tussen geluk  en  ongeluk  als  tegenpolen  van  het  concept  emotionele staat  is  ook  de 

tegenstelling  lichamelijk  gezond  versus  invalide  te  vinden  aan  de  weerszijden  van  het  concept  fysieke 

gesteldheid. 

Lichamelijk gezond Invalide

Marcel aan het kanoën Marcel in een rolstoel

Marcel aan het skiën Marcel in een revalidatiecentrum
Marcel aan het parapenten Marcel in een ziekenhuisbed
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 3.1.6 Interpersoonlijke metafunctie

In dit programma worden de hoofdrolspelers  veelvuldig van dichtbij in beeld gebracht.  De mensen die het 

verhaal vertellen worden tijdens  het vertellen geschoten vanuit wat Harrison (2003) de dichtbij persoonlijke 

afstand noemt. Hiermee wordt de kijker redelijk intiem betrokken bij de vertellers. De vertellers kijken echter 

niet  recht  in  de  camera  waarmee de  kijker  nog meer  betrokken  zou worden. Wanneer  we kijken naar  de 

metafunctie zoals Harrison deze definieert  is dit  wel een  logische keuze  van de filmers geweest,  omdat het 

recht in de camera kijken vaak zorgt voor een vraag naar de kijker toe. Een vragende blik van de vertellers zou 

in dit geval niet logisch zijn geweest. 

Naast  de  vertellers  zien we ook veel  foto’s  in beeld van Marcel toen hij nog gezond was.  Een van de foto’s 

waarop Marcel  is  te zien,  ook  te zien  in  afbeelding  3.7,  zien we  veelvuldig  in beeld verschijnen. Deze  foto 

scoort  hoog op emotionele betrokkenheid vanwege de combinatie van een blik recht in de camera, waarmee 

deze een blik van Vraag zou zijn volgens Harrison. Daarnaast zien we Marcel van een intieme afstand en een 

frontale hoek, beide kenmerken die zorgen voor een hoge betrokkenheid van de kijker bij het beeld. Tot slot 

zien we Marcel  in deze en andere  foto’s  van voor het ongeluk  vooral vanuit een medium hoek, waarmee hij 

evenveel macht heeft als de kijker. Wat  opvallend is,  is de andere manier van filmen na het ongeluk. We zien 

Marcel  dan veelvuldig  vanuit  een andere positie gefilmd,  zodat  er  ook door middel  van camerapositie  een 

scheidslijn lijkt te zijn tussen de Marcel voor en de Marcel na het ongeluk. Marcel wordt na het ongeluk in veel 

alle  shots  vanuit  een hoge hoek  gefilmd,  waardoor  hij minder  macht  lijkt  te hebben  voor  een kijker.  Deze 

manier van filmen zorgt  ervoor de de machteloosheid die Marcel moet hebben gevoeld wordt versterkt door 

de gekozen camerahoek.  Het  gegeven dat  de  camerahoek  tevens  een  logische  keuze uit  praktisch oogpunt 

moet zijn geweest, Marcel  ligt  immers op een bed of  zit  in een rolstoel, doet  niet af  aan het  effect  van deze 

hoek op de kijker.

 3.1.7 Conclusie

Samenvattend zien we  in dit  programma dus  een gezonde jongeman die allerlei  spectaculaire sporten heeft 

beoefend.  Op  het  moment  dat  hij  kitesurfers  ziet  wil  hij  dit  ook  proberen.  Ondanks  zijn  'gedegen' 

voorbereiding  krijgt hij een zeer  ernstig ongeluk  bij de eerste  poging die hij waagt.  Het  beeld dat  door dit 

programma over kitesurfen wordt  geschetst  is dus van een gevaarlijke sport, ongeacht ervaring met extreme 

sporten  en  voorbereiding.  De paradigmatische  analyse  laat  zien dat  er  een  tweedeling  in  het  programma 

aanwezig  is,  die ook  chronologisch  aanwezig  is  in  het  programma.  Het  omslagpunt  van de  nadruk  op  de 

concepten  gelukkig  en lichamelijk  gezond naar  ongelukkig  en invalide  is  het  ongeluk  met  de  kite.  Ook de 

camerastandpunten  versteken  de  tweedeling.  Daarnaast  zal  de  kijker  zich  door  de  gekozen 

camerastandpunten betrokken voelen bij de hoofdrolspelers in dit programma.
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Gezien de vorm van het programma kan deze informatie door kijkers als objectieve informatie worden gezien 

en dus als ‘waar’ worden beschouwd. Alleen mensen met een redelijk goed ontwikkelde kennis over de sport 

zullen de fouten herkennen die Marcel heeft gemaakt en zien dat Marcel nooit daadwerkelijk heeft gekitesurft. 

Helaas  wordt  dit  echter  in  het  programma  niet  naar  voren gebracht,  waardoor  mensen met  wat  minder 

verstand van kitesurfen niet zullen opmerken dat Marcel iets deed dat kitesurfers niet doen. Wat Marcel aan 

het  doen was noemen kitesurfers  ‘manliften’ en wordt algemeen als zeer gevaarlijk  beschouwd. Manliften is 

het gezekerd aan een hekwerk of iets anders, met een kite springen op het land; kitesurfen is een sport die op 

het water wordt  beoefend en waarbij een eventuele val bij het springen uiteraard veel minder hard aankomt 

dan wanneer men op het land zou vallen.

 3.2 Analyse: Reclame Sprite

 3.2.1 Beschrijving reclamefilm

In dit  reclamefilmpje zien we een aantal kitesurfers die heen en weer varen op het water, gefilmd vanaf het 

strand met een camera van amateur opnamekwaliteit. Er wordt ingezoomd op een van de kitesurfers die door 

de camera wordt gevolgd terwijl hij een aantal trucs  doet. Bij een van de sprongen verdwijnt  de kiter ineens 

uit  het  beeld en  is  een daverend geluid te horen.  Tevens zijn meerdere kreten van mensen op het  strand te 

horen.  De  camera  draait  om  en  we  zien  een  vliegtuig  op  de  landingsbaan  afgaan  terwijl  het  toestel  de 

kitesurfer achter  zich aan sleept. Hierna  springt de boodschap  ‘Friends, they come and they go.’  in beeld en 

ziet men dat het filmpje een reclame is voor het frisdrankmerk Sprite.

 3.2.2 Vorm van de uiting

De  vorm  van  deze  televisie‐uiting  is  een  reclamefilm.  Reclames  vallen  volgens  de  typologie  van  Berger 

(1992:7, in McQuail, 2005:373) binnen het genre Persuasions. Uitingen die binnen dit genre vallen scoren laag 

op  de  dimensies  Objectiviteit  en  Emotionele  Betrokkenheid.  Dit  reclamefilmpje  is  echter  niet  voor  de 

Nederlandse markt  bestemd en is  derhalve nog nooit  te zien geweest in een reclameblok op de Nederlandse 

televisie. Het filmpje is getoond in het televisieprogramma ‘Jensen!’, waar allerlei filmpjes worden getoond die 

men  van  internet  heeft  gehaald.  Dit  specifieke  filmpje  werd  getoond  in  een  aflevering,  waarbij  de 

programmamakers van Jensen! er echter voor hebben gekozen niet het gehele filmpje te tonen. Het  filmpje is 

getoond tot aan het moment dat de tekst  ‘Friends, they come and they go.’ in beeld zou komen, waardoor niet 

duidelijk  is  gemaakt dat het filmpje een reclamefilmpje was. Personen die dit  filmpje dus bij Jensen! voorbij 

hebben zien komen zouden het  filmpje kunnen opvatten als een echte amateur‐opname. Een echte amateur‐

opname zou in 

de typologie van Berger onder het genre Actualities vallen, waarbij de Objectiviteit van het  filmpje als  hoog 

wordt  ingeschat. De meeste professioneel geproduceerde televisiebeelden worden geschoten met behulp van 

een driepoot of andere standaard, in tegenstelling tot de losse pols, om een soepel beeld te krijgen. Door deze 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beelden met  een camera van mindere kwaliteit  te  schieten en de camera met de hand te bedienen lijkt het 

filmpje niet in scène te zijn gezet. Bordwell en Thompson (2004) vertellen in hun boek dat ook filmmakers 

Afbeelding 3.17 t/m 3.20 Beelden uit de reclamefilm van Sprite
Bron: www.youtube.com

deze techniek  af en toe gebruiken, om een ‘air of authenticity’ aan beelden te verlenen. Deze  techniek  is  in 

staat  deze  suggestie te wekken omdat  vooral documentaires  uit  de  losse pols worden gefilmd en dit  genre 

voornamelijk niet in scène gezette beelden laat zien.

 3.2.3. De Beelden

In afbeelding 3.17 tot en met 3.20 zien we beelden uit de reclamefilm van Sprite. In afbeelding 3.17 is door de 

man  voorin  het  beeld  te  zien,  dat  de  bediener  van  de  camera  zich op de wal  bevindt.  De  camera  zoomt 

vervolgens  in op de kitesurfer die op de achtergrond aan het  surfen is. Afbeelding 3.18 is  een beeld van de 

sprong die de kitesurfer  vervolgens maakt waarna hij uit  beeld verdwijnt, de  camera richt achterom  en ziet 

tot  slot  het  beeld  zoals  in  afbeelding  3.19 te  zien.  Het  beeld  te  zien  in  afbeelding  3.20  is  bij  Jensen! niet 

uitgezonden.

 3.2.4 Signifiers en Signified
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Wanneer we kijken naar de tekens die in deze uiting worden gebruikt, ontdekken we dat er in een belangrijke 

signified  is  waar  op  meerdere  manieren  naar  wordt  verwezen.  Deze  signified  noem  ik  ‘authenticiteit’, 

waarmee ik bedoel dat  de weergave van de beelden zo  realistisch mogelijk  is gemaakt. De makers  van het 

filmpje hebben dit  op meerdere manieren proberen te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door een de beelden uit 

de  losse pols  te  schieten zoals  besproken  in paragraaf  3.2.2. Ook  is  het  fletse  kleurgebruik  in  de  film  niet 

kenmerkend  voor  een  reclamefilm.  In  Tabel  3.3  is  te  zien  welke  signifiers  verwijzen  naar  het  concept 

‘authenticiteit’.

Signified Signifiers

Authenticiteit Matige kwaliteit opname

Schuddende camera

Ontbreken van muziek en van opvallende 

geluidseffecten

Inzoomen en scherpstellen camera gaat niet soepel

Tabel 3.3 Signifiers en signified in reclamefilm Sprite

 3.2.5 Interpersoonlijke metafunctie

De hoofdrol in deze korte film wordt vervuld door de kitesurfer die achter het vliegtuig wordt gesleept na een 

sprong. Deze kitesurfer zien we alleen gefilmd vanuit de verre sociale afstand zoals gebruikt door Harrison 

(2003). De kiter kijkt niet rechtstreeks in de camera en wordt ook niet van voren gefilmd. Hiermee wordt de 

kijker niet betrokken bij het lot van de kitesurfer, het filmpje zorgt dus niet voor een hoge emotionele 

betrokkenheid bij de kijker.

 3.2.5 Conclusie

Mensen die deze korte uiting op televisie hebben gezien kunnen de indruk krijgen dat het hier gaat om echte 

beelden  van  een  ongeluk.  De  beelden  die  worden  getoond  lijken  amateur  opnamen  en  doordat  de 

reclameboodschap ontbrak  toen  deze beelden op  de  Nederlandse  televisie  werden getoond zullen minder 

mensen  twijfelen  aan de authenticiteit  van  die  beelden.  Het  beeld dat  in deze  korte uiting  van kitesurfen 

wordt geschetst is dus van een sport waar ongelukken mee gebeuren.

3.3 Analyse Reclamefilm Friesche Vlag Breaker

 3.3.1 Beschrijving televisie-uiting

In deze reclamefilm zien we beelden van een kitesurfer  die met  zijn kite in de lucht  op het  strand staat. De 

kitesurfer verliest zijn balans en wordt vervolgens op zijn buik over het strand heen getrokken waar hij door 

een zandhoop, over een badgast, door een rij met strandstoelen en tegen een prullenbak aanvliegt. Vervolgens 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zien  we  dat  de  kitesurfer  een  Friesche  Vlag  Breaker  in  zijn  mond  heeft  en  eindigt  de  film  met  de 

reclameboodschap:  ‘Friesche  Vlag  Breaker,  het  tussendoortje  dat  altijd  tussendoor  kan’.  De  reclame  duurt 

slechts 22 seconden.

Afbeelding 3.21 t/m 3.24 Beelden uit de reclame van Friesche Vlag Breaker
Bron: www.youtube.com

 3.3.2 Vorm van de uiting

De vorm  van deze  uiting  is  een reclamefilm  en  valt  derhalve  volgens  de typologie  van Berger   (1992:7,  in 

McQuail,  2005:373)  onder  de  Persuasions.  Dit  betekent  dat  dit  filmpje  laag scoort  op beide  dimensies  van 

Bergers typologie. Omdat dit reclamefilmpje echter herhaaldelijk op televisie is getoond is de kans groot dat 

mensen hem  hebben gezien en zich (een deel van) de boodschap kunnen herinneren. Deze  reclame is niet, 

zoals de reclame in paragraaf 3.2, geschoten zonder behulp van vaste camera’s en oogt daarom wel als zijnde 

in scène gezet. De objectiviteit van de boodschap is dus laag.

3.3.3 Signifiers en Signified

De voornaamste signified met betrekking tot kitesurfen in deze reclame is het gevaar voor de sport en voor 

anderen. In Tabel 2.5 zijn de signifiers weergegeven die naar dit gevaar verwijzen.

  3.3.3 Interpersoonlijke metafunctie
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De wijze waarop de kitesurfer in deze reclame in beeld is gebracht is steeds vanaf de verre sociale afstand 

zoals gedefinieerd door Harrison (2003). Hierbij is de betrokkenheid van de kijker bij de hoofdpersoon dus 

laag; ook omdat de kitesurfer geen enkele keer recht in de camera kijkt en niet recht van voren wordt gefilmd, 

twee andere technieken om de kijker betrokken te laten voelen bij hetgeen er op het scherm gebeurt.

Signified Signifiers

Gevaar (voor de sporter en anderen) • Kitesurfer valt voorover

• Kitesurfer sleept op zijn buik over het strand

• Kitesurfer knalt tegen een berg zand

• Kitesurfer vliegt over iemand heen

• Kitesurfer knalt tegen strandstoelen

Tabel 3.5 Signifiers en signified in reclamefilm Friesche Vlag Breaker

 3.3.4 Conclusie

Hoewel deze uiting slechts  een reclamefilm  betreft  en deze dus  qua objectiviteit  laag scoort, wordt  in deze 

film de kitesurfer  alleen geportretteerd als  iemand die  zonder controle over  de  kite over  het  strand wordt 

gesleept.  Hoewel  het  filmpje  duidelijk  humoristisch  bedoeld  is,  is  het  denkbaar  dat  mensen  zonder  veel 

kennis over de sport er vanuit gaan dat een kitesurfer inderdaad op dergelijke wijze over het strand gesleept 

kan  worden.  Ook  wordt  de  kijker  niet  betrokken  bij  het  lot  van  de  kitesurfer  door  de  keuzes  van 

camerastandpunten, waardoor er  een afstand wordt  gecreëerd tussen de kijker  en de kitesurfer. Behalve de 

mogelijkheid van het verliezen van controle over de kite, komen andere aspecten van de sport in deze reclame 

niet aan bod; waardoor de nadruk  ligt op het gevaar voor andere mensen en voor de kitesurfer zelf wanneer 

een kitesurfer de controle over zijn kite zou verliezen.

 3.4 Analyse: Gillend naar huis

 3.4.1 Beschrijving televisie-uiting

Gordon: Gillend naar huis, is  een amusementsprogramma waarin zanger/ presentator Gordon verschillende 

Nederlanders  bezoekt  op hun  vakantieadres  en kijkt  op welke manier  zij vakantie vieren.  In een van  zijn 

programma’s  is  Gordon  op bezoek  geweest  bij Kevin en  Jalou  Langeree,  twee Nederlandse  kitesurfers  die 

mondiaal gezien tot de absolute top behoren. De Langeree’s verbleven tijdens de winter van 2007‐2008 een 

aantal maanden  in  Kaapstad  in Zuid‐Afrika  om  hier  te  trainen voor  het  kitesurfseizoen van 2008.  Gordon 

draait een dag mee met Kevin en Jalou en krijgt zelf ook een kitesurfles van het tweetal. Verder bezoeken ze 

een opening van een winkel van een bekend modehuis omdat Gordon het tweetal ook graag wil laten proeven 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van zijn wereld van de glamour. Presentator Gordon laat zich in dit programma zeer positief uit over zowel de 

Langeree’s: ‘hele, hele  leuke...  kids’  als  over de sport:  ‘spectaculair...echt  ongelooflijk’  en  ‘heerlijk’. Daarnaast 

noemt Gordon het leven van professioneel kitesurfer een ‘soort droombestaan’.

Afbeeldingen 3.25 t/m 3.30  Beelden uit Gillend naar huis.
Bron: www.rtl.nl/programma/gillendnaarhuis

 3.4.2 De vorm van de uiting

Zoals  in paragraaf 3.4.1 gezegd,  is  het  programma een amusementsprogramma.  Het programma is  lastig  in 

een genre  te verdelen zoals  Berger (1992:7,  in McQuail,  2005:373) deze  heeft  onderscheiden. Wanneer we 

kijken naar de de dimensies emotionele betrokkenheid en objectiviteit  van programma’s,  zoals gedefinieerd 

door  Berger,  kunnen  we  het  programma  desalniettemin  toch  classificeren.  De  beelden  die  we  van  het 

kitesurfen zien hebben geen betrekking op het wedstrijd‐ of competitieaspect, wat volgens Berger zou zorgen 

voor een sterke emotionele betrokkenheid. Er is ook geen sprake van een duidelijk fictief verhaal wat op een 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lage objectiviteit  zou duiden. Wanneer  ik  er  dus  vanuit  ga dat  de  emotionele  betrokkenheid  laag  is  en  de 

objectiviteit hoog kan ik concluderen dat het programma het best is onder te verdelen in de Actualities.

 3.4.3 De beelden

De manier waarop kitesurfen in dit programma in beeld wordt gebracht is anders dan in het in de voorgaande 

paragrafen geanalyseerde  televisiemateriaal.  Allereerst  maken we  dit  keer  kennis met  kitesurfers  Jalou  en 

Kevin Langeree. Deze broer en zus draaien mee met de absolute wereldtop in de kitesurfsport. Daarnaast zien 

we vooral Kevin veelvuldig gefilmd worden terwijl  hij allerlei spectaculaire trucs  met  ogenschijnlijk  gemak 

uitvoert.  Ook  staan  Kevin  en  Jalou  met  Gordon  te  praten  terwijl  ze  hun  kites  rustig  gecontroleerd  in  de      

lucht  houden. Zelfs  Gordon waagt  zich aan een kleine  vliegercursus  en laat  zichzelf  ondanks  zijn  zeevrees 

achter Jalou aanslepen door het water terwijl zij de kite bestuurt.

3.4.4 Signifiers en signified

Kitesurfen wordt  in dit programma geportretteerd als een spectaculaire sport, waarbij de geoefende sporter 

echter alles onder controle heeft. Daarnaast worden kitesurfers Kevin en Jalou als gewone mensen neergezet 

en zien we ze niet  alleen kitesurfen, maar bezoeken we ook hun vakantiewoning in Kaapstad en worden ze 

gefilmd  terwijl  ze  Gordon  vergezellen  naar  de  opening  van  een  winkel  van  een  bekend  modehuis. 

Samenvattend zijn de 3 belangrijkste signified: spectaculair, gecontroleerd en normale mensen. In Tabel 3.4 is 

een weergaven te zien van deze signified en de bijbehorende signifiers.

Signified Signifiers

Spectaculair / Leuk om te doen • Beelden van springende kitesurfers

• Gordons reactie na met Jalou de zee in te zijn geweest

• Vrolijke muziek

Gecontroleerd • Gordon praat met Kevin en Jalou terwijl zij hun kites in de 
lucht houden

• Gordon houdt zich vast aan Jalou terwijl ze door de zee heen 
slepen

• Gordon loopt naast Jalou die de kite in haar handen heeft en 
Kevin vliegt er vlak langs.
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Gewone mensen • De woning van Kevin en Jalou wordt gefilmd

• Kevin en Jalou zijn niet gekleed op chique opening winkel

Tabel 3.4 Signifiers en signified in Gillend naar huis.
Bron: www.rtl.nl/programma/gillendnaarhuis

 3.4.5 Interpersoonlijke metafunctie

Kitesurfers  Kevin  en  Jalou  worden  niet  alleen gefilmd  terwijl  ze  aan  het  kitesurfen  zijn.  Ze worden  ook 

veelvuldig gefilmd vanuit  zowel de dichtbij als verre persoonlijke afstand  zodat  de kijker zich betrokken zal 

voelen bij de gefilmde personen. Voorbeelden van deze manier van filmen zien we in afbeelding 3.25 en 3.27. 

De gekozen medium hoek zorgt ervoor dat we als kijker de kitesurfers als gelijkwaardige personen zien en de 

frontale  hoek  zorgt  voor  nog meer  betrokkenheid van de  kijker. De  kitesurfers  in dit  programma  worden 

hiermee neergezet als gewone mensen die toevallig kitesurfen.

 3.4.6 Conclusie

De manier waarop kitesurfen in dit programma in beeld is gebracht is zeer positief te noemen. De kitesurfers 

worden neergezet als  gewone mensen. De presentator waagt  zichzelf ook  aan een kleine  les kitesurfen en is 

hier  zeer positief  over. Ook  is  duidelijk  te zien dat  de kitesurfers weten waar  ze mee bezig  zijn en dat men 

probleemloos naast ze kan staan op het moment dat ze niet aan het varen zijn. Daarnaast  is het  stuk gefilmd 

op  een  prachtig  strand  in  stralend  zonlicht  waardoor  het  kitesurfen  op  kijkers  waarschijnlijk  een  zeer 

positieve indruk zal maken.

3.5 Connotatie en Denotatie

Bij het analyseren van het  gevonden televisiemateriaal heb  ik gekeken naar de tekens die in de programma’s 

werden gebruikt. Wanneer we  deze tekens tezamen nemen en kijken naar  het  beeld dat  er over kitesurfen 

wordt  geschetst  in het materiaal,  kunnen we  afleiden welke connotatie de  sport  kitesurfen hierdoor  krijgt. 

Hierbij  ga  ik  uit  van  het  meest  extreme  geval  waarin  iemand  zonder  enige  kennis  van  de  sport  het 

geanalyseerde materiaal zou bekijken en op basis daarvan een beeld krijgt  van de  sport.  Uiteraard is  het  in 

werkelijkheid onwaarschijnlijk dat  iets dergelijks zal voorkomen en zal een willekeurig persoon niet  al deze 

connotaties hebben bij het woord kitesurfen. Wel is uit de analyse duidelijk geworden welke connotaties men 

mogelijkerwijs naar aanleiding van beelden op televisie, van het kitesurfen kan hebben gekregen. In de eerste 

drie  behandelde  uitingen  krijgt  kitesurfen  een  connotatie  van  ongelukken,  invaliditeit  en  gebrek  aan 

controleerbaarheid met  zich mee.  De  laatste  uiting  is  echter  positiever  en geeft  kitesurfen  connotaties  als 

‘gecontroleerd’, ‘spektakel’ en ‘leuk om te doen’ mee. Het beeld van kitesurfen dat ik in de media heb weten te 

ontdekken  is  samengevat  in  Tabel  3.5.  Ik  concludeer  hiermee  dat  het  antwoord  op  mijn  eerste 

onderzoeksvraag bestaat uit een aantal, niet per se samenhangende, onderdelen. Hierbij is het moeilijk vast te 

stellen welke connotaties daadwerkelijk zullen worden opgenomen in het beeld dat iemand van de sport heeft 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wanneer  men  iets op televisie  ziet. Zoals  aangegeven  in paragraaf  2.3  kan dit  afhangen van het  bestaande 

beeld dat iemand al van de sport had en of er überhaupt een bestaand beeld van de sport was.

Denotatie Connotaties

Kitesurfen Ongelukken

Invaliditeit

Gevaarlijk

Spectaculair

Gecontroleerd

Gewone mensen

Leuk om te doen

Tabel 3.5 Connotaties uit de landelijke media bij kitesurfen

In  de  nu volgende  hoofdstukken zal  ik  twee  besluitvormingsprocessen onderzoeken om  te  kijken  of  deze 

connotaties  ook  teruggevonden worden in interviews met de betrokken partijen.  Ik hoop op deze manier te 

ontdekken of de beelden in de media de uiteindelijke uitkomst van het proces hebben beïnvloed. In Hoofdstuk 

4  beschrijf  ik  de  door  mijn  onderzochte  processen  en  in  Hoofdstuk  5  zal  ik  een  vergelijking  maken met 

hetgeen ik in dit afgelopen hoofdstuk heb gevonden.
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Hoofdstuk 4: Besluitvormingsprocessen in kaart gebracht

 4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik het verhaal vertellen over de twee door mij onderzochte besluitvormingsprocessen. In 

paragraaf 4.2 leg ik uit welke processen ik heb onderzocht en waarom ik daarvoor heb gekozen. In de 

paragrafen daarop volgend schets ik het beeld dat ik van deze processen heb gekregen op basis van de 

gehouden interviews.

 4.2 Welke besluitvormingsprocessen?

Om er achter te kunnen komen welke invloed de beelden in de media op besluitvormingsprocessen inzake de 

toewijzing van  kitesurflocaties  in  Nederland  hebben gehad heb  ik  besloten de  gang  van  zaken  rond twee 

recente  besluitvormingsprocessen  in  kaart  te  brengen.  Voor  dit  onderzoek  is  gekozen  twee 

besluitvormingsprocessen  met  een  verschillende  uitkomst  met  elkaar  te  vergelijken.  Het  proces  dat  ik 

onderzocht  heb  is  de ontheffingsaanvraag voor Artikel 9.05 uit het BPR, waarnaar  ik  in deze scriptie verder 

naar  zal verwijzen door  te spreken over  de ontheffingsaanvraag. Naar aanleiding van de ingang  van het  9e 

wijzigingsbesluit  van  het  BPR  is  zoals  eerder  gezegd  een groot  aantal  plekken waar  gekitesurft  werd  tot 

verboden gebied verklaard. Artikel 9.05 van het BPR biedt  ruimte voor het bevoegd gezag om een gebied aan 

te wijzen  tot  ontheffingsgebied  zodat  er op deze plek  officieel  gekitesurft  kan worden.  Ik  heb  gekozen om 

twee verschillende locaties  in Nederland, waarvoor beide ontheffing is aangevraagd voor het BPR, met elkaar 

te vergelijken.

Met de gedachte een zo  interessant mogelijke vergelijking te willen hebben ben ik op zoek gegaan naar  een 

locatie waarvoor een ontheffing is verleend en een locatie waarvoor geen ontheffing is verleend, ondanks een 

ingediende  aanvraag.  Omdat  meerdere  plekken  in  Nederland  op  grond  van  dit  criterium  voldoen,  heb  ik 

aanvullende criteria opgesteld om zo  tot  een tweetal  locaties te komen waar de processen goed met elkaar 

vergelijkbaar waren. Uiteindelijk ben ik  tot  de volgende  lijst  met  criteria  gekomen. Tevens  wordt uitgelegd 

wat het nut van het criterium is.

• Op de  locatie moet  het  BPR van  toepassing  zijn: Dit  criterium  is  belangrijk  omdat  kitesurfen op plekken 

waar  het  BPR  van toepassing  is  sinds  december  2004  verboden is.  Ontheffing  voor  het  BPR  moet  actief 

worden aangevraagd.

• Op de  locatie moest  al voor  december  2004 gekitesurft  worden: Het belang van dit  criterium  bestaat uit 

twee afzonderlijke onderdelen. Als eerste betekent het dit het hier gaat om een, vanuit het oogpunt  van de 

kitesurfer,  geschikte locatie om  de  sport  te beoefenen.  Als  tweede betekent  dit  dat  er al gekitesurft  werd 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voordat het 9e wijzigingsbesluit van het BPR van kracht werd; dit heeft dus direct impact gehad op de sport 

op deze plek.

• Er moet  ontheffing  voor  het  BPR  zijn aangevraagd:  Pas  wanneer  er  een officiële  ontheffingsaanvraag  is 

gedaan zal er daadwerkelijk op bestuurlijke niveaus een besluit worden genomen.

• De beslissing over het  al dan niet  toestaan van het kitesurfen mag niet langer dan 1 jaar geleden genomen 

zijn: Op het moment dat het besluit redelijk recent is genomen zullen de betrokken partijen de kwestie nog 

vers in het geheugen hebben, dit maakt het achterhalen van de beelden over kitesurfen en motieven voor de 

standpunten van betrokken partijen, alsmede de gang van zaken, gemakkelijker en accurater.

• De  locaties  mogen  niet  in  dezelfde  provincie  liggen:  Omdat  ik  op  zoek  ben  naar  verschillen  in  het 

besluitvormingsproces  rondom  twee  locaties  heb  ik  geprobeerd  om  de  betrokken  partijen  zo  veel  als 

mogelijk  verschillend  te  krijgen.  Omdat  bij  de  besluitvorming  rondom  kitesurflocaties  vooral  lokale, 

regionale  en provinciale  partijen zijn betrokken,  heb  ik  door  twee locaties  in verschillende  provincies  te 

zoeken getracht de partijen tussen de locaties te laten verschillen.

 

Op basis van de criteria ben ik uitgekomen bij twee locaties: 

De  Grevelingendam  in  het  Grevelingenmeer,  op  de  grens  van  de  provincie  Zeeland en  Zuid‐Holland.  Het 

Lauwersmeer op de grens van Friesland en Groningen.

 4.3 De ontheffingsaanvraag in beeld

Om ontheffing te kunnen krijgen voor kitesurfen op een BPR  locatie zal er  een aanvraag voor een ontheffing 

moeten worden ingediend bij Rijkswaterstaat. Wanneer er een ontheffing zou worden aangevraagd door een 

persoon die dit alleen namens zichzelf doet, zou deze persoon in theorie een ontheffing kunnen krijgen, zodat 

alleen  hij/zij  op  de  aangewezen  locatie  mag  kitesurfen.  Zou  een  vereniging  zoals  de  NKV  een  ontheffing 

aanvragen,  dan  mogen  bij   een  toewijzing  alleen  leden  van  de NKV  op  de  aangewezen  locatie  kitesurfen. 

Wanneer men dus  streeft  naar een voor  alle kitesurfers  geldende ontheffing voor  een bepaalde  locatie, dan 

kan noch een individu, noch de NKV de ontheffingsaanvraag  indienen.  In dergelijke gevallen is de gemeente 

waarbinnen  de  locatie  valt  de  aangewezen  instantie  om  de  ontheffingsaanvraag  in  te  dienen  bij 

Rijkswaterstaat. Wordt de aanvraag dan toegewezen, dan is de locatie toegankelijk voor alle kitesurfers.

In principe kan Rijkswaterstaat een ontheffing verlenen wanneer zij beoordelen dat dit uit nautisch oogpunt 

mogelijk is. Met  andere woorden; op deze  locatie vormen kitesurfers  dan geen hinder voor  de scheepvaart. 

Wanneer de locatie echter onder de Natuurbeschermingswet (NB‐wet) valt, zal de provincie een vergunning 

moeten verlenen op basis van deze NB‐wet. De door mij onderzochte meren zijn beide locaties waarop de NB‐

wet  van toepassing is. Geeft  de provincie geen vergunning  op basis  van de NB‐wet,  dan zal Rijkswaterstaat 

aan  de  hand  van  de  beslissing  van  de  provincie  geen  ontheffing  verlenen  voor  het  BPR.  In  het  meest 

eenvoudige  scenario  zou  een  vergunningsaanvraag  dus  minimaal  over  3  schijven  verlopen,  waarvan  een 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schematische weergave  is  te zien in Figuur 4.1. Zoals  iedere schematisch weergave is zelfs de weergave van 

het meest eenvoudige scenario nog een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Ook  is er geen garantie dat de 

procedure netjes  langs deze weg verloopt, omdat  belangengroepen aan alle kanten trekken en duwen op het 

moment dat bekend wordt dat men de mogelijkheden bekijkt om een kitesurflocatie in te richten. Zelfs als er 

eenmaal een beslissing is gemaakt, kan er nog beroep tegen worden aangetekend. Aan de hand van de in deze 

scriptie besproken locaties zal duidelijk worden dat er meer spelers in het spel zijn die de besluitvorming van 

de 3 overheden beïnvloeden.

!

Figuur 4.1 Meest eenvoudige weg naar ontheffing voor het BPR

 4.4 Beschrijving situatie Lauwersmeer

Het Lauwersmeer  is een meer gelegen op de grens van Friesland en Groningen. Het meer  is ontstaan toen de 

Lauwerszee, een estuarium in open verbinding met de Waddenzee, in 1969 werd afgesloten door middel van 

een afsluitdijk. Inmiddels  is  het Lauwersmeer uitgeroepen tot Nationaal Park en wordt de omgeving van het 

meer bezocht  voor vele verschillende activiteiten. Naast activiteiten als wandelen,  zwemmen, fietsen, surfen 

en zeilen wordt  er op het  Lauwersmeer al  jarenlang gekitesurft. Aangezien ook het Lauwersmeer onder het 

BPR  valt, werd  het  kitesurfen  op deze  plek  eind 2004 ineens  een verboden  activiteit.  Vrijwel direct  is  op 

initiatief van de lokale regiovertegenwoordiger van de NKV de aanvraagprocedure voor ontheffing opgestart 

door contact  op te nemen met gemeente Dongeradeel. Hoewel sindsdien verboden heeft de gemeente in het 

handhavingsoverleg van 27 april 2005 besloten om het kitesurfen te gedogen tot 1 oktober 2005, zodat men 

voldoende tijd zou hebben de aanvraagprocedure af te handelen. Uiteindelijk  is op 19 juli 2007 de beslissing 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om kitesurfen periodiek toe te staan op het Lauwersmeer gepubliceerd in de Staatscourant. Op dit moment is 

kitesurfen op de aangewezen locatie jaarlijks  toegestaan tussen 1 juni en 1 oktober. Tegen deze beslissing is 

inmiddels door meerdere partijen een bezwaar ingediend. Het afhandelen van dit bezwaar is uitgesteld omdat 

er ten tijde van dit schrijven een rechtszaak loopt van de Waddenvereniging en de surfclub Terschelling tegen 

de (periodieke) ontheffing voor het kitesurfen op het Terschellinger Groene Strand.

 4.5 Beschrijving situatie Grevelingendam

Het Grevelingenmeer ligt  op de grens  van de provincies  Zuid‐Holland en Zeeland en is  een voormalige arm 

van de Noordzee die in het kader van de deltawerken is afgesloten van de Noordzee middels de Brouwersdam 

en Grevelingendam. In en rond het Lauwersmeer  zijn beschermde natuurgebieden te vinden, maar het meer 

heeft  ook een belangrijke recreatieve functie. Activiteiten die op het Lauwersmeer worden uitgeoefend zijn 

onder  meer;  wakeboarden,  surfen,  zeilen,  sportduiken,  waterskiën,  wandelen  en  sportvissen.  Daarnaast 

wordt  er op verschillende plekken op het Grevelingenmeer al jarenlang gekitesurft. Dit onderzoek  richt  zich 

op een van deze plekken; de Grevelingendam. Sinds het 9e wijzigingsbesluit van het BPR op 1 december 2004 

van kracht  ging,  is  kitesurfen  ook  op het  Grevelingenmeer  officieel  verboden.  Vrijwel  direct  is  er  door  de 

lokale  regiovertegenwoordiger  van de  NKV  een ontheffing  voor  het  BPR  aangevraagd.  Helaas  is  er  tot  op 

heden nog  geen  ontheffing  verleend en  is  kitesurfen officieel  verboden  op  het  Grevelingenmeer.  Hiermee 

blijkt ook dat  deze kitesurflocatie niet  aan een van de door mij gestelde criteria voldoet; er is  namelijk geen 

officiële beslissing genomen het  afgelopen jaar. Echter heb  ik dit  criterium  gesteld om te  garanderen dat  de 

betrokken partijen de gang van zaken nog vers in het geheugen hebben. Omdat men tot op heden nog bezig is 

met deze zaak voldoet deze locatie toch omwille van dit onderzoek.

 4.6 Betrokken partijen

Zoals  in Tabel 4.1 is terug te zien, zijn voor een ontheffingsprocedure minimaal 3 overheidsinstanties nodig. 

De 3 instanties  die betrokken zijn geweest bij de inrichting van de kitesurflocatie op het Lauwersmeer  zijn 

specifieker:

• Gemeente Dongeradeel 

• Provincie Friesland

• Rijkswaterstaat Noord‐Nederland

Naast  de  gemeente,  provincie en Rijkswaterstaat zijn er  bij de procedure  rondom  de kitesurflocatie op het 

Lauwersmeer nog meer partijen betrokken. De belangrijkste twee partijen zijn:

• De Nederlandse Kitesurf Vereniging

• De Waddenvereniging

Bij  de  procedure  rondom  het  Grevelingenmeer  heeft  de  beheerder  van  de  Grevelingen,  het  natuur‐  en 

recreatieschap, de rol van de gemeente op zich genomen. Een aanvraag voor een ontheffing zal dus in dit geval 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niet  van  de  gemeente  komen,  maar  van  beheerder  Groen  Service  Zuid‐Holland.  De  belangrijkste 

overheidsinstanties betrokken bij deze procedure zijn:

• Groen Service Zuid‐Holland (GZH)

• Provincie Zeeland

• Provincie Zuid‐Holland

• Rijkswaterstaat Zeeland

Naast deze partijen heeft de Nederlandse Kitesurf Vereniging een belangrijke rol gespeeld als aanjager van het 

proces.

4.7 Beschrijving proces Lauwersmeer

4.7.1 Gemeente Dongeradeel

De  eerste  stap  is  gezet  door  de  regiovertegenwoordiger  van  de  Nederlandse  Kitesurf  Vereniging.  Nadat 

duidelijk  werd  dat  kitesurfen  op  het  Lauwersmeer  verboden  was,  heeft  hij   contact  opgenomen  met  de 

gemeente  Dongeradeel.  Uit  de  gehouden  interviews  met  de  heer  Dijkstra  en  de  heer  Zijlstra  van 

respectievelijk  de  afdeling  Welzijn  en  afdeling  Ruimtelijke  en  Economische  Ontwikkeling  ben  ik  erachter 

gekomen hoe de gemeente staat  ten opzicht  van het kitesurfen. De gemeente ziet  het  Lauwersmeer  als  iets 

van  iedereen  en waar  iedereen van moet  kunnen genieten.  Daarnaast  is  het  meer  door  haar  toeristische 

functie ook een bron van inkomsten voor de gemeente en haar inwoners. Kitesurfen wordt hierbij gezien als 

een welkome vorm van recreatie, die er ook voor zorgt dat meer mensen het gebied bezoeken. Het belang van 

een legale kitesurfzone  is  tevens  het  voorkomen van wildgroei  van de  sport  op het  Lauwersmeer.  Door  de 

sport  op  1 plek  toe  te  staan  zullen  kitesurfers  op  die  plek  surfen;  in plaats  van  illegaal  op  verschillende 

locaties. De gemeente heeft de wens uitgesproken het kitesurfen te willen behouden voor het Lauwersmeer.

Als  lid  van  de  permanente  beheerscommissie  Lauwersmeer  is  de  heer  Zijlstra  betrokken  geraakt  bij  de 

aanvraag voor een kitesurflocatie. Toen deze aanvraag bij de gemeente binnen kwam heeft de gemeente eerst 

eventuele  belanghebbenden  gevraagd  over  de  mogelijkheden  voor  het  kitesurfen  te  komen  spreken. 

Vertegenwoordigd  waren  onder  meer  het  Watersportverbond  (KNWV),  de  Waddenvereniging,  en  de 

Nederlandse  Kitesurf  Vereniging.  Als  gemeente  heeft  men  aangegeven  dat  zij  wilde  meewerken  aan  de 

totstandkoming van een kitesurfzone. Aan de partijen is gevraagd om tot consensus te komen over het gebied 

waarbinnen deze sport dan uitgeoefend zou mogen worden. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn als 

beheerders van het gebied ook betrokken geweest bij dit overleg. Zij hebben het voorstel van de gemeente om 

het kitesurfen te willen reguleren en concentreren ondersteund, met de restrictie dat de ontheffing geldt voor 

de periode 1 mei tot  1 oktober. Deze  restrictie hebben zij opgenomen omdat dit  ervoor  zou zorgen dat  de 

kitesurfers  de vogeltrek  die  van  oktober  tot mei  loopt  niet  zouden storen. De Waddenvereniging  is  na het 

eerste  overleg  weggebleven  omdat  zij  niet  wilde  instemmen met  de  inrichting  van  een  kitesurfzone.  De 

overige partijen hebben vervolgens  samen bepaald in welke  zone  het  kitesurfen zou kunnen plaatsvinden 

zonder hierbij andere vormen van recreatie, scheepvaart of natuur te verstoren. Op basis van deze consensus 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is een voorstel naar Rijkswaterstaat gestuurd met het verzoek ontheffing te verlenen voor het BPR. Daarnaast 

heeft  de  gemeente  het  voorstel  tevens  naar  de  provincie  gestuurd  om  te  kijken  of  het  inrichten  van de 

kitesurfzone problemen zou opleveren in het kader van de NB‐wet.

4.7.2 Provincie Friesland

De heer Hoekstra is degene die uiteindelijk heeft beoordeeld of er wel of geen vergunning nodig was op basis 

van de NB‐wet. Door de gemeente is hij  gevraagd om zijn visie te geven op het kitesurfen in het Lauwersmeer. 

Voor  de  voorgestelde  ontheffingsperiode  van 1 mei  tot  1 oktober  zag  de  heer  Hoekstra  vanuit  de  NB‐wet 

problemen  met  de  vogelstanden.  In  een  brief  aan  Rijkswaterstaat  is  derhalve  geadviseerd  om  een 

periodisering  aan  te  brengen  van  1  juni  tot  1  oktober;  op  dat  moment  zou  er  volgens  een  bestuurlijk 

rechtsoordeel  geen NB‐wet  vergunningsplicht  bestaan.  De  overeengekomen zonering  is  naar  wens  van de 

provincie omdat deze ver is van de ganzen en weidevogels die in het gebied leven. Daarnaast blijft men uit de 

buurt van de vissers en de vaarroute. Hiermee was de baan voor een BPR ontheffing in principe vrij. 

4.7.3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat  Noord‐Nederland  is  betrokken  bij  een  groot  aantal  tegelijkertijd  ingediende 

ontheffingsaanvragen voor het BPR. Het gaat om ontheffingsaanvragen voor een aantal kitesurflocaties aan de 

Waddenzee‐zijde  van  de  Waddeneilanden.  Ook  deze  aanvragen  zijn  gedaan  door  de  NKV,  via  haar 

regiovertegenwoordigers.  Rijkswaterstaat  heeft  vervolgens  gewacht  met  het  in behandeling nemen van de 

aanvragen,  totdat  een werkgroep  een  gefundeerd voorstel had uitgewerkt  om  te  kijken of  het  mogelijk  is 

kitesurflocaties  aan  te  wijzen.  Deze  werkgroep heeft  vervolgens  een adviesrapport  geschreven waarbij  de 

natuurbelangen zijn meegewogen in de vraag of een locatie wenselijk was. De locatie op het Lauwersmeer is 

door  deze  werkgroep  niet  onderzocht;  Rijkswaterstaat  is  toen  uitgegaan van  het  advies  van de  Provincie 

Friesland.  Indien  de  provincie  Friesland  geen  bezwaar  zou  zien  op  basis  van  de  natuurwaarden  zoals 

vastgesteld in de NB‐wet, zou er geen bezwaar zijn tegen een ontheffing.

Voor de scheepvaart  is  er  geen enkele belemmering om de locatie als kitesurfzone toe  te wijzen. Om  echter 

ook rekening te houden met de natuurwaarde diende het oordeel van de provincie afgewacht  te worden. Zou 

de provincie oordelen dat  er op basis van de NB‐wet  geen problemen zouden zijn, dan zou er in de ogen van 

Rijkswaterstaat  voldoende  rekening  gehouden  met  verschillende  belangen  en  zou  de  ontheffing  worden 

verleend. Rijkswaterstaat heeft  zich in deze zaak volledig bezig gehouden met het bekijken van de nautische 

gevolgen  en  heeft  de  factor  natuurbelangen  volledig  gestoeld  op  de  mening  van  de  provincie.  Als 

bestuursorgaan heeft  men  een  besluit  genomen op basis  van alle  beschikbare  informatie.  Rijkswaterstaat 

heeft  derhalve het besluit  genomen om een ontheffing voor  het  BPR  te verlenen, jaarlijks vanaf 1 juni  tot 1 

oktober in een hoek in het Noordwesten van het Lauwersmeer, ook bekend als de ‘Hoek van de Bant’.
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4.7.5 De Waddenvereniging

De enige uitgesproken tegenstander van de beslissing om een ontheffing te verlenen is de Waddenvereniging 

geweest. De Waddenvereniging was mede namens de Vogelbescherming aanwezig bij  het eerste overleg dat 

door  de  gemeente  Dongeradeel  werd  geïnitieerd  rondom  het  inrichten  van  een  kitesurflocatie  op  het 

Lauwersmeer.  Volgens  de  gemeente  Dongeradeel  heeft  de  Waddenvereniging  na  dit  eerste  overleg 

aangegeven niet betrokken te willen zijn bij de totstandkoming van de locatie zodat zij in een later stadium de 

handen  vrij  zouden  hebben  om  een  beroep  aan  te  tekenen  tegen  een  eventuele  beslissing.  De 

Waddenvereniging is van mening dat kitesurfen de natuurwaarden en vogels  ernstig kan verstoren. Toen het 

besluit om kitesurfen toe te staan eenmaal is gepubliceerd op 17 juli 2007, heeft de Waddenvereniging beroep 

aangetekend  op  24  juli  2007.  De  Waddenvereniging  maakt  mede  namens  Vogelbescherming  Nederland 

bezwaar op grond van het volgende;

• ‘Uit rapportages van (vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland, B.R.) blijkt dat kitesurfen in kwetsbare 

gebieden  verstoring  kan  veroorzaken.  Deze  verstoringen  kunnen  leiden  tot  energieverlies  en  kunnen 

daardoor leiden tot afname van de vogelstand.’

• ‘Met betrekking tot de kitesurflocatie Hoek van de Bant in de gemeente Dongeradeel merken we nog op, dat 

ook hier niet is aangetoond, dat er geen (significante) effecten op de natuurwaarden zijn.’

De afhandeling van dit beroep is in overleg met de Waddenvereniging uitgesteld omdat er ook een rechtszaak 

dient tegen het besluit van Rijkswaterstaat om ontheffing voor de BPR te verlenen op het  Groene Strand. De 

rechtbank in Leeuwarden zou eind mei, begin juni een uitspraak doen in deze rechtszaak, maar helaas is er tot 

op heden nog geen uitspraak  in deze kwestie. Wanneer de rechtbank  zou bepalen dat Rijkswaterstaat in het 

verlenen  van  de  ontheffing  zelf  de  natuurwaarden  zou moeten  meewegen naar  aanleiding  van  een  goed 

onderzoek, zou dit kunnen betekenen dat de ontheffing voor het Lauwersmeer ingetrokken moet worden.

4.7.6 Samenvattend: wie vindt wat?

• Gemeente  Dongeradeel:  voorstander;  Lauwersmeer  is  van  iedereen  en  heeft  belangrijke  toeristische 

functie, daarnaast is het goed om de sport te zoneren om wildgroei tegen te gaan

• Provincie  Friesland:  geen  uitgesproken  voor  of  tegenstander,  zien  in  het  kader  van  de  NB‐wet  geen 

problemen

• Rijkswaterstaat  Noord‐Nederland; voorstander,  zijn van mening  dat  de  verschillende belangen voldoende 

tegen elkaar zijn afgewogen en zien geen nautische bezwaren. 

• Nederlandse  Kitesurf  Vereniging:  voorstander,  zien  in  het  Lauwersmeer  een  van  de  weinige 

uitvalsmogelijkheden met wind uit het oosten

• Waddenvereniging:  vinden dat  de mogelijke verstoring voor  de  natuurwaarden door  het  kitesurfen niet 

voldoende is onderzocht en zijn derhalve tegen de kitesurflocatie
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4.8 Beschrijving proces Grevelingendam

4.8.1 Nederlandse Kitesurf Vereniging

Als regiovertegenwoordiger voor de Nederlandse Kitesurfvereniging heeft André Poldervaart meteen toen het 

9e wijzigingsbesluit  van het  BPR van kracht werd ontheffing aangevraagd voor  het  BPR bij Rijkswaterstaat 

Zeeland. Op dat moment  leek  een ontheffing voor  het  BPR voldoende zijn om  kitesurfen weer  toe  te staan. 

Toen de aanvraag bij Rijkswaterstaat was  ingediend bleek pas, dat hieraan verbonden was dat er een toetsing 

moest komen inzake de gevolgen van het kitesurfen voor de natuurwaarden. Deze toetsing was noodzakelijk 

in  het  kader  van  de  NB‐wet.  Rijkswaterstaat  heeft  destijds  direct  contact  opgenomen  met  de  politie  en 

gemeente en de afspraak  gemaakt dat  het kitesurfen op de Grevelingendam gedoogd zou worden zo  lang als 

de  ontheffingsaanvraag  in  behandeling  zou  zijn.  Een  formele  bevestiging  hiervan  is  nooit  gegeven,  dit  is 

destijds mondeling toegezegd door Rijkswaterstaat, maar officieel gezien is kitesurfen op de Grevelingendam 

dus verboden.

4.8.2 Rijkswaterstaat Zeeland

Rijkswaterstaat  Zeeland heeft  in deze zaak volgens  alle partijen een hele belangrijke rol gespeeld. Nadat  de 

ontheffingsaanvraag  binnen is  gekomen is bij Rijkswaterstaat, hebben de heer  Sinke  en de heer Hoofdman 

beoordeeld of er nautische bezwaren zouden zijn tegen het  verlenen van een ontheffing voor het  BPR op de 

Grevelingendam. Nautisch gezien waren hiervoor geen bezwaren, maar omdat men zich realiseerde dat men 

ook  een vergunning  op  basis  van de  NB‐wet  zou moeten  hebben,  is  ervoor  gekozen  om  te  kijken of  iets 

dergelijks haalbaar was. Rijkswaterstaat heeft  er hierbij voor gekozen om te fungeren als een ‘one‐stop‐shop’ 

voor de regiovertegenwoordiger van de Nederlandse Kitesurfvereniging. Naast kijken naar de mogelijkheden 

voor  ontheffing voor  het BPR,  heeft men ook direct  contact  gezocht  met  de provincie om te bekijken of een 

BPR‐ontheffing  zin  had  in  het  kader  van  de  NB‐wet.  Rijkswaterstaat  realiseerde  zich  dat  er  rondom  het 

Grevelingenmeer een groot aantal natuurverenigingen actief is die zonder meer bezwaar zouden maken tegen 

een ontheffing  voor  het  kitesurfen.  Daarvoor  heeft  men ervoor  gekozen  om  niet  zomaar  een ontheffing  te 

verlenen voor  het  BPR  en  het  vervolgens  voor  de rechter  te  laten komen, maar  om  te  kijken of men kon 

aantonen dat  kitesurfen op deze plek geen significante effecten op de natuurwaarden zou hebben. Hiervoor 

had  men  bewijzen  nodig  in  de  vorm  van  onderzoek.  Onderzoeksbureau  Waardenburg  heeft  een 

literatuurstudie gedaan naar de mogelijke invloed van kitesurfen op de vogelpopulatie, waarbij men niet kon 

uitsluiten dat  er  significante negatieve effecten door de kitesurfers  zouden worden veroorzaakt. Omdat het 

hier echter een literatuurstudie betreft wilde was Rijkswaterstaat niet meteen overtuigd. Het kwam dan ook 

goed  uit  toen  een  lokale  evenementen‐organisator  en  kitesurfer  een  kitesurfevenement  op  het 

Grevelingenmeer wilde organiseren.  De  bedoeling  van dit  evenement,  een zogeheten downwinder,  was om 

met een grote groep kitesurfers met de windrichting mee een tocht te maken van de ene kant naar de andere 

kant  van het  Grevelingenmeer.  Rijkswaterstaat  was  bereid  hiervoor  een  eenmalige  ontheffing  te  verlenen, 

wanneer  de organisator  van het  evenement  zou toestemmen dat  Rijkswaterstaat  tijdens  het  evenement  de 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effecten  van  het  kitesurfen  op  de  omgeving  in  kaart  te  brengen.  Het  evenement  werd  gehouden  op  4 

november  2006 en was  een  groot  succes  voor  de deelnemers, maar  het  bleek  uit  tellingen die men  vanaf 

meevarende boten had gedaan, dat erg veel vogels tijdens het evenement waren weggevolgen op het moment 

dat  de  groep  kitesurfers  voorbij  kwam.  Onderzoeksbureau Waardenburg  heeft  dit  alles  vastgelegd  in  een 

rapport, waarbij men nu  zwart  op wit  had dat  kitesurfers  vogels  doen opvliegen wanneer  ze  langs  komen 

varen.  Omdat  men  bij  Rijkswaterstaat  Zeeland  nu  overtuigd  is  van  het  gegeven  dat  kitesurfen  op  de 

Grevelingendam niet kan rekenen op een vergunning vanuit de NB‐wet, geeft men ook geen ontheffing op de 

BPR.

4.8.3 Provincie Zeeland

De provincie Zeeland is  ook  al redelijk  vroeg bij dit  traject  betrokken. Mevrouw Pross,  de verantwoordelijk 

persoon  op  het  gebied  van  vergunningsverlening  voor  de  NB‐wet,  voorzag  op  het  eerste  gezicht  geen 

problemen  in het  kader  van de NB‐wet.  Van een daadwerkelijk  aanvraag  voor  een vergunning was  op dat 

moment  nog geen sprake, maar Rijkswaterstaat wilde van de provincie weten hoe groot de kans was op een 

vergunning. Op de locatie werd al geruime tijd gekitesurft  en er leken niet  direct  problemen met  betrekking 

tot  de  natuurwaarden  in  het  gebied.  Toen  de  aanvraag  voor  een  vergunning  van  de  downwinder  bij 

Rijkswaterstaat  binnenkwam,  is  ook  de  provincie  hierbij  betrokken  geraakt.  Vertegenwoordigers  van  de 

provincie zijn meegegaan om te kijken naar de effecten van het kitesurfen tijdens deze downwinder. Toen het 

uiteindelijke rapport van bureau Waardenburg over deze downwinder klaar was, kon men die niet negeren bij 

het  behandelen  van  een eventuele  vergunningsaanvraag  voor  de NB‐wet  op  de  Grevelingendam.  Door  dit 

rapport zou een vergunningstraject in de ogen van de provincie lastig worden, in de woorden van mijn contact 

bij de provincie: ‘uit de beoordeling van de toetsing komt dat er significante effecten zijn, dit betekent dat er 

een traject wordt gestart waar je niet doorheen komt met een kitesurflocatie’.

4.8.4 Groenservice Zuid-Holland

Groenservice Zuid‐Holland (GZH) heeft  in deze kwestie de taak van de gemeente op zich genomen. Ik heb hier 

gesproken met mevrouw Laurs  die  zich namens  GZH bezig houdt  met  het  kitesurfen.  GZH  is  als  natuur‐  en 

recreatieschap de beheerder  van het  Grevelingenmeer, maar was niet  direct  bij de procedure betrokken. Uit 

een van de interviews blijkt dat men binnen Rijkswaterstaat te veel hooi op hun vork wilde nemen door en de 

NB‐wet vergunning en de ontheffing voor het BPR te verzorgen.  Intern is men toen na meer dan een jaar in 

het  traject  teruggefloten. Rijkswaterstaat  zou zich alleen nog maar bezig houden met de ontheffing voor het 

BPR.  Zo  is  de  verantwoordelijkheid  voor  de  vergunningsaanvraag  bij  GZH  komen  te  liggen.  Ondanks  de 

negatieve  rapporten die bureau Waardenburg heeft  gepubliceerd heeft  GZH gezegd:  ‘nou  ja,  we willen het 

toch  faciliteren’  en  ‘de  Grevelingendam,  daar willen we  het  kiten wel  en  dat  betekent  dat  het  op andere 

locaties niet van toepassing is, zodat  je goed kunt handhaven’ dus  ‘ als schap gaan wij het  vergunningstraject 

in’. Inmiddels is dit al circa 2 jaar geleden, maar volgens GZH is het in zeer complex traject geworden vanwege 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het  feit  dat natuurorganisaties dankzij de rapporten van bureau Waardenburg nu een sterke positie hebben. 

De kans dat een vergunningsaanvraag voor de NB‐wet op dit moment wordt toegekend, schat men bij GZH als 

zeer  gering in. De voornaamste reden hiervoor  noemt GZH de houding van provincie Zuid‐Holland, waar  de 

vergunning uiteindelijk vandaan moet komen. GZH noemt de provincie ‘de ontbrekende schakel’. 

4.8.5 Provincie Zuid-Holland

Helaas heb ik het interview bij de provincie Zuid‐Holland niet kunnen doen. De betrokken persoon heb ik de 

vragenlijst zoals te zien in de bijlage mogen sturen en ik heb hierop een korte reactie gekregen. Hierin laat de 

provincie Zuid‐Holland weten dat  er op dit moment  nog geen officiële aanvraag voor  ontheffing van de NB‐

wet is ingediend. 

4.8.6 Samenvattend: Wie vindt Wat?

• Nederlandse Kitesurf Vereniging: voorstander, aangezien  er  op deze  locatie  al jaren wordt  gekitesurft  en 

daarnaast  op het  Grevelingenmeer wel  ruimte  is voor  een groot  aantal  andere activiteiten die de natuur 

zouden kunnen verstoren.

• Groen Service Zuid‐Holland: voorstander, wil graag tegemoetkomen aan de vraag naar een kitesurflocatie 

en zit de Grevelingendam als een geschikte locatie voor het Grevelingenmeer

• Provincie  Zeeland:  geen voor‐  of  tegenstander: vond  aanvankelijk  dat  kitesurfen  bij  de  Grevelingendam 

moest  kunnen  maar  men  is  geschrokken  van  de  rapporten  op  basis  van  de  ‘downwinder’,  vindt  het 

waarschijnlijk dat de sport op deze plek de natuurwaarden verstoord

• Rijkswaterstaat  Zeeland: geen voor‐  of  tegenstander, zag aanvankelijk geen nautische bezwaren maar  ziet 

geen  zin  in  het  verlenen  van  een  ontheffing  voor  het  BPR  zolang  het  waarschijnlijk  is  dat  er  geen 

vergunning op basis van de NB‐wet verleend zal worden

• Provincie Zuid‐Holland: wacht nog op de officiële vergunningsaanvraag voor de NB‐wet

4.9 Conclusie

Tussen  de  twee  procedures  is  een  aantal  opvallende  overeenkomsten  en  verschillen  te  bemerken.  Deze 

verschillen  en  overeenkomsten  hebben  zowel  betrekking  op  de  betrokken  partijen  als  op  de  gevolgde 

procedure.  In beide processen is de NKV de aanjager  geweest,  zij hebben ervoor gezorgd dat  er überhaupt 

over het kitesurfen op deze locaties is gesproken. Bij  het Lauwersmeer heeft de gemeente vervolgens een zeer 

actieve  rol  gehad,  zij  hebben  overleg  gevoerd  met  de  verschillende  belangengroepen  die  geraakt  zouden 

worden  door  een  beslissing  om  een  kitesurflocatie  in  te  richten,  Rijkswaterstaat  Noord‐Nederland  en  de 

provincie hebben zich vooral bezig gehouden met het BPR en de NB‐wet. In Zeeland is echter een grotere rol 

weggelegd voor  Rijkswaterstaat, zij hebben vooral  in het  begin van het  traject  getracht  om  zowel  te  kijken 

naar  het  BPR  als  de NB‐wet. Uiteindelijk  is men bij Rijkswaterstaat  afgeweken van deze zienswijze en richt 

men zich nu alleen op het BPR. Doordat Rijkswaterstaat echter  enige onderzoeken naar de effecten van het 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kitesurfen op de natuur heeft  uitgevoerd, waaruit  negatieve effecten bleken, kan de provincie nu echter niet 

positief  oordelen  over  de  NB‐wet.  Op  deze  manier  is  het  traject  in  een  impasse  geraakt.  Rondom  het 

Lauwersmeer verwachte de provincie geen effecten  in  een bepaalde  periode  en  oordeelde men dat  er  dus 

geen NB‐vergunning nodig zou zijn. Niets stond een kitesurflocatie toen nog in de weg.
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Hoofdstuk 5: Spelen de televisiebeelden een rol?

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op hetgeen er door de verschillende partijen aan beelden over kitesurfen 

naar voren is gebracht.  Ik  zal kijken naar de connotaties die zij hebben bij het woord kitesurfen en de reden 

waarom zij denken dat het  kitesurfen juist wel, of geen plek verdiend op de onderzochte locaties. Daarnaast 

zal  ik  hetgeen ik uit  de  interviews aan informatie heb  gekregen, vergelijken met  de connotaties die aan het 

woord kitesurfen zijn verbonden door het  in Hoofdstuk 3 onderzochte televisiemateriaal.  Hiermee hoop ik 

uiteindelijk  de vraag te beantwoorden of de beelden in de media een rol hebben gespeeld bij het wel of niet 

toewijzen van een kitesurflocatie.  Daarnaast  ben ik benieuwd welke  beelden in ieder geval een rol hebben 

gespeeld, maar als  eerst zal  ik kijken welke connotaties de participanten aan het  interview hebben wanneer 

ze denken aan het woord kitesurfen.

5.2 Van eerste indrukken tot vaste beelden

Zoals  in paragraaf 2.3 verteld, zijn de eerste indrukken die mensen ergens  van krijgen moeilijk uit  te wissen. 

De invloed van reeds opgeslagen informatie is groot, het beïnvloedt ons vermogen om te redeneren, oordelen 

te vellen en beslissingen te maken. Daarnaast zegt (Ashcraft, 2002:4435)‘veel meer dan logisch is, zijn mensen 

op  zoek  naar  een bevestiging  van  hun beslissingen,  overtuigingen  en hypothesen  en zijn dus  veel minder 

sceptisch  dan  ze  zouden  moeten  zijn.’  Vooral  wanneer  men  na  een  eerste  indruk  weinig  aanvullende 

informatie  verkrijgt  over  een onderwerp,  zal een eerste  indruk  een grotere  rol  spelen.  Met  behulp  van de 

interviews  heb  ik  getracht  om  erachter  te  komen wat  de  eerste  indrukken  van  kitesurfen waren  bij  de 

betrokkenen en  in  hoeverre  zij  zichzelf  van aanvullende  informatie  over  het  kitesurfen  hebben  voorzien. 

Geven de betrokkenen aan bekend te  zijn met de sport,  of  is  dit  volgens  hen niet nodig om  een oordeel te 

kunnen vellen?

In ieder  interview heb  ik mijn contactpersoon de vraag gesteld op welke manier  hij of  zij voor  het  eerst  in 

aanraking  is  gekomen met  de  sport.  Ik was  benieuwd naar het  eerste  beeld dat  men zich  kon herinneren, 

omdat dat volgens de theorie een indruk  achterlaat  die soms maar moeilijk uit te wissen is. Opvallend vaak 

werd hierbij het ongeluk  van de kitesurfer  in Vlissingen genoemd, waar  ik  in paragraaf 1.3 ook kort bij heb 

stilgestaan. Blijkbaar heeft het nieuws over dit ongeluk een groot aantal mensen bereikt en een sterke indruk 

op  hen  achtergelaten.  In  alle  interviews  die  ik  heb  gehouden met  betrokkenen bij het  proces  rondom  de 

Grevelingendam is  dit  ongeluk genoemd. Aangezien dit  ongeluk  reeds  in 2001 is gebeurd, zal  dit  voor  veel 

mensen een van de eerste keren zijn  geweest  dat  ze  iets  over kitesurfen  hoorden. De  betrokkenen  bij het 

proces omtrent het Lauwersmeer noemen deze gebeurtenis niet allemaal; noch bij de gemeente, noch bij de 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provincie, komt het ongeluk ter sprake. Bij Rijkswaterstaat Noord‐Nederland komt het ongeluk wel ter sprake 

en wordt  er zelfs  door de geïnterviewde jurist  verteld dat  het  de eerste keer was dat hij iets over  de sport 

vernam. Overigens weten de meeste mensen niet (meer) precies waar het ongeluk zich heeft voorgevallen, of 

wat  er exact  is gebeurd. De jurist van Rijkswaterstaat vertelde hierover: ‘Ik kan me herinneren dat  er ergens 

in Scheveningen begin  jaren 90 of zo een of andere malloot over  een hotel werd getrokken door  de wind.’ 

Volgens de theorie zou een dergelijke eerste indruk dus een blijvende stempel kunnen drukken op het  beeld 

dat  men  van  kitesurfen  heeft.  Op  een  dergelijk  moment  zou  televisiemateriaal  waarin  kitesurfen 

geportretteerd wordt als een gevaarlijke sport waarin ongelukken gebeuren dus extra impact kunnen hebben. 

Immers, zo zegt Ashcraft (2002:443), gaan mensen vaak op zoek naar bevestiging van hun eigen beelden.

Het eerste wat veel van de betrokkenen hoorden over kitesurfen had te maken met een ongeluk. Daarnaast is 

uit  de semiotische analyse  gebleken dat  een van de  connotaties  die  door de televisiebeelden bij  kitesurfen 

naar  voren wordt  gebracht,  te  maken  heeft  met  ongelukken. Daarom  vroeg  ik  mijn  participanten naar  de 

perceptie die zij hadden van de gevaren van kitesurfen en hetgeen zij dachten dat het grootste gevaar zou zijn.

De betrokken partijen bij het proces rondom het Lauwersmeer waren mild in hun idee van de gevaren van de 

sport. De heer Hoekstra van de provincie Friesland zei: ‘als  je goed les  neemt  en je neemt  een goede locatie 

zoals Mirns6, dan kan er weinig gebeuren’. Ook bij de gemeente Dokkum werden de gevaren van de sport niet 

hoog  ingeschat, de heer Dijkstra zei hierover:  ‘Ik zie het  gevaar er niet zo  in, ja de snelheid. Ik  kan het niet 

goed inschatten, maar ik heb zoiets van, waarin schuilt het gevaar? Ja heel snel weer terug varen en een kindje 

overvaren,  dat  zou kunnen, maar dat gevaar acht  ik  overigens veel groter met  speedboten,  daar  lees  je dan 

ook wel eens iets van heh, van te snel gevaren en een kindje overvaren, maar met kiten heb ik dat veel minder. 

De jurist van Rijkswaterstaat heeft geen idee van de daadwerkelijke gevaren van de sport en vraagt mij zelfs 

het een en ander over de veiligheidssystemen die de kitesurfers tot hun beschikking hebben.

Mevrouw  Laurs  van  GZH  heeft  zelf  wel  eens  een  kitesurfles  genomen  en  schat  kitesurfen  toch  wel  als 

gevaarlijk  in,  maar  voornamelijk  voor  de beginnende kitesurfers.  Zelf  zegt  ze:  ‘Ik  vind  kitesurfen nog wel 

enger en extremer dan snowboarden’. Uit het  feit dat  ze echter een les heeft genomen, blijkt al meteen dat ze 

zich niet alleen zal laten leiden door een beeld dat ze in de media heeft opgepikt. Ook mevrouw Pross van de 

provincie  Zeeland laat  blijken dat  ze  zich goed heeft  laten  informeren: ‘Wat  ik  van de kitesurfers  zelf weer 

begrijp is  dat  het  zo in ontwikkeling is dat er  steeds  meer noodlijntjes en dingetjes  in de kitesurfuitrusting 

komen te zitten, dus denk ik dat het  qua gevaar wel zal meevallen.’ Bij Rijkswaterstaat Zeeland is het  aspect 

gevaar  niet  eens  ter  sprake  gekomen,  hier  heeft  het  gesprek  zich  vooral  gericht  op  de  perceptie  van de 

problemen rondom de ontheffing en vergunning voor de Grevelingendam, hier zal ik zo nog verder op ingaan. 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Het  thema  ‘gevaar’  dat  in  het  televisiemateriaal  is  ontdekt,  lijkt  dus  geen  belangrijk  punt  bij  de 

besluitvormingsprocessen rondom de door mij onderzochte kitesurflocaties. Als ik de betrokkenen specifiek 

vraag naar  hetgeen  in ze opkomt  wanneer  ze het woord kitesurfen horen, krijg  ik  concepten te  horen die 

globaal zijn onder te verdelen in 3 categorieën zoals in Tabel 5.1 is te zien.

Spectaculair Veiligheid Verstorend voor omgeving

Spannend (2x) Gevaarlijk Eisen qua ruimte

Stunts Gevaarlijk voor omstanders Vrije jongens

Extreme sport Lastig te handhaven

Living on the edge

Uitdagend (2x)

Wild

Tabel 5.1 In de interviews genoemde connotaties bij het woord ‘kitesurfen’.

Wanneer  we  de  connotaties  uit  Tabel  5.1  en  de  beschrijving  van  de  beelden  die  de  betrokken  partijen 

aangeven te  hebben vergelijken met  de  beelden die op de  nationale  televisie  zijn getoond,  zien we dat  de 

nadruk  die  op  televisie  op  ongelukken  en gevaar  wordt  gelegd,  geen belangrijke  rol  lijkt  te  spelen  in  de 

onderzochte  besluitvormingsprocessen.  De  geringe  hoeveelheid  aan  gevonden  televisiemateriaal  lijkt  hier 

zeker  ook  debet  aan.  Uit  de  interviews  blijkt  dat  de meeste  door  mij  onderzochte  uitingen nooit  door  de 

betrokkenen  zijn  gezien  en  dat  ze  überhaupt  nauwelijks  concrete  voorbeelden  van  programma’s  of 

fragmenten met kitesurfen op de landelijke televisie kunnen noemen. Daarnaast zijn alle betrokkenen redelijk 

bekend met de sport en zijn ze stuk voor  stuk in gesprek gegaan me kitesurfers. De betrokkenen weten dus 

meer  van de  sport  dan de  gemiddelde Nederlander. Zoals  aangegeven  in paragraaf  2.3 zouden de beelden 

vooral een grote rol kunnen spelen wanneer mensen wat minder van de sport afweten. Een aspect dat niet op 

televisie wordt  behandeld en wel een duidelijke rol speelt  in de besluitvormingsprocessen, is het  beeld van 

een sport die verstorend is voor de omgeving, met name voor de natuurwaarden.

Aangezien het  beeld van een sport  die verstorend  is  voor de omgeving niet  door  de  gevonden  beelden op 

televisie  gecreëerd  kan  zijn,  moet  dit  beeld  ergens  anders  vandaan  komen.  Volgens  Vogelbescherming 

Nederland zijn er onderzoeken die aantonen dat  vogels  last hebben van waterrecreatie. De onderzoeken die 

hiernaar zijn gedaan zijn echter vaak door  onderzoeksbureaus gedaan die hun rapporten niet  publiceren in 

Kitesurfen: Een sport met de wind van voren

55



wetenschappelijk tijdschriften, maar deze alleen aan hun opdrachtgevers verstrekken. Naar  de  effecten van 

kitesurfen op de natuur is echter, voor zover bekend, nog nooit  een empirisch onderzoek gedaan. Echter zijn 

er verschillende  literatuurstudies en heeft men bij de ‘downwinder’ op het  Grevelingenmeer een onderzoek 

gedaan. Een downwinder  is  echter een eenmalig  evenement  en niet  te vergelijken met  een situatie op een 

kitesurflocatie waar kitesurfers regelmatig sporten. 

Uit de interviews die ik heb gehouden blijkt dat  de angst voor verstoringen van de natuurwaarden het meest 

belangrijke  struikelblok  is  voor  het  wel  of  niet  tot  stand  komen  van  een  kitesurflocatie.  Omdat  bij  het 

Lauwersmeer  is  bepaald  dat  er  geen  verstoring  zou plaatsvinden  tussen  1  juni  en 1 oktober,  is  hier  een 

kitesurflocatie tot  stand gekomen.  Vanwege de verwachte negatieve effecten op de Grevelingendam  is  deze 

kitesurflocatie echter niet officieel tot stand gekomen middels een ontheffing voor het BPR. Alle betrokkenen 

zijn het  eens over het gegeven dat het belangrijkste tegenargument  inzake een kitesurflocatie de verstoring 

voor de natuur en dan met name de vogels is.

5.3 Conclusie

De rol van de beelden in de media lijkt  in de door mij onderzochte processen gering geweest. Hoewel bij de 

meeste geïnterviewde personen het ongeluk op Vlissingen, beschreven in paragraaf 1.3, vers in het geheugen 

stond, lijkt het erop dat dit geen grote rol heeft gespeeld in een van beide processen. Het is waarschijnlijk dat 

de oorzaak hiervan ligt bij het  feit dat de betrokkenen allen zelf ervaringen hebben met de sport en dus niet 

(alleen) afgaan op hetgeen op televisie is getoond. De betrokkenen hebben een ander beeld van de sport dan 

we zouden verwachten wanneer de enige bron van informatie het televisiemateriaal zou zijn. De grootste zorg 

bij het aanwijzen van een kitesurflocatie is de noodzaak van een vergunning op basis van de NB‐wet. De eigen 

ervaringen van de betrokken ambtenaren bij  het proces rond de Grevelingendam voeden deze zorg, omdat zij 

bij  de  ‘downwinder’  met  eigen  ogen  hebben  gezien  dat  dit  evenement  verstorend  werkte.  Zolang  niet 

aangetoond wordt  dat kitesurfen geen verstorende werking heeft op de natuurwaarden, zal het  lastig blijven 

om in gebieden waarbij de natuur de kans loopt verstoord te worden een kitesurflocatie te krijgen.
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Conclusie

In  dit  korte  hoofdstuk  zal  ik  de  door  mij  in  Hoofdstuk  1  gestelde  onderzoeksvragen  op  basis  van  het 

voorgaande beantwoorden. Naar aanleiding van de semiotische analyses van het gevonden televisiemateriaal 

heb ik antwoorden gevonden op vraag 1.

1.  Welk beeld van kitesurfen is er in Nederland op de landelijke televisie geschetst?

In 3 van de 4 gevonden uitingen gebeurt een ongeluk met kitesurfen. In ‘t Zal je maar gebeuren is een ongeluk 

met  een kite  in een weiland, waarbij niet wordt  verteld dat  dit  in principe niet  is wat  kitesurfers  doen,  de 

oorzaak van hevig letsel bij een van de hoofdpersonen in het programma. Door dit letsel raakt hij invalide en 

berooft hij zichzelf uiteindelijk  van zijn leven. Zoals in paragraaf 3.1 besproken kan kitesurfen op kijkers van 

dit programma overkomen als een gevaarlijke sport. Ook in de reclame van Sprite zien we een kitesurfer een 

ongeluk krijgen. Hoewel het  zeer onwaarschijnlijk  is  dat  een dergelijk  ongeluk kan gebeuren,  is  het  filmpje 

opzettelijk erg realistisch gemaakt en is op de Nederlandse televisie niet getoond dat het filmpje in scène was 

gezet  door  de  reclameboodschap  weg  te  laten.  Ook  in  de  reclame  van  Friesche  Vlag  Breaker  krijgt  de 

kitesurfer  een ongeluk  en botst  hij  tegen allerlei objecten  aan.  Kitesurfen wordt  in deze  3 filmpjes  vooral 

neergezet  als  een  sport  waarmee  ongelukken gebeuren.  In  Gillend naar  huis  komt  het  aspect  gevaar  juist 

helemaal niet naar voren. In dit programma gebeuren geen ongelukken maar zien we juist beelden van twee 

professionele kitesurfers en hetgeen zij allemaal aan trucks kunnen doen. Daarnaast worden deze kitesurfers 

ook  geïnterviewd  en krijgen  de  sport   zo  ‘een  gezicht’.  De  sport  zelf  wordt  in dit  programma  vooral  als 

spectaculair neergezet. Voor de belangrijkste connotaties die door het geanalyseerde materiaal aan kitesurfen 

worden verbonden kan nogmaals gekeken worden naar Tabel 3.5. Resumerend kan antwoord op mijn eerste 

vraag als volgt worden beantwoord: In het  televisiemateriaal op de landelijke televisie ligt een nadruk op de 

aspecten  ‘gevaarlijk’  en  ‘ongelukken’,  daarnaast  zien  we  de  sport  in  mindere  mate  als  een  sport  die 

spectaculair en leuk is.

2.  Welke invloed hebben de beelden op de landelijke televisie gehad bij de besluitvormingsprocessen omtrent 

  het toewijzen van kitesurflocaties in Nederland?

In de door mij onderzochte processen is geen (in)directe invloed gevonden van de beelden op de landelijke 

televisie. De nadruk die in het televisiemateriaal op gevaar en ongelukken is gelegd, vind ik niet terug in de 

gesprekken die ik met de betrokken partijen heb gehad. Deze aspecten van de sport kwamen alleen ter sprake 

op het moment dat ik actief naar deze aspecten vroeg.
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3.  Welk beeld hebben ambtenaren met beslissingsbevoegdheid in het traject van aanvraag voor de 

  toewijzing van een kitesurflocatie van de sport kitesurfen?

De verschillende  ambtenaren die  ik  heb  gesproken,  bij Rijkswaterstaat,  de  provincies,  Groenservice  Zuid‐

Holland en de gemeente Dongeradeel, hadden allen een iets ander beeld van de sport kitesurfen. Een tweetal 

thema’s  kwam  echter  in  ieder  gesprek  naar  voren;  kitesurfen  als  een  mogelijke  verstoring  voor  de 

natuurwaarden en kitesurfen als een sport waarvoor vanuit de samenleving behoefte is aan geschikte,  legale 

plekken om de sport te beoefenen. Deze beelden heb  ik in tabel 5.1 onder de kop ‘verstorend voor omgeving’ 

geschaard. Daarnaast kwam het beeld van een spectaculaire sport  ook veelvuldig naar voren. Het beeld van 

een gevaarlijke sport kwam  in de gesprekken beduidend minder naar voren, daar waar dit  naar voren kwam 

bleek dat de gevaren van de sport niet werden overschat.

4.  Op welke wijze geven betrokkenen zelf aan, dat het beeld dat zij hebben van de sport is gevormd?

De betrokkenen bij het proces voor de totstandkoming van een officiële kitesurflocatie op de Grevelingendam 

hebben allen zelf een ervaring gehad met kitesurfen. De betrokkenen van Rijkswaterstaat  en de provincies 

zijn aanwezig geweest  bij de ‘downwinder’ over het  Grevelingenmeer en mevrouw Laurs  van GZH heeft  zelf 

een kitesurfles genomen. Dit zijn volgens de betrokkenen belangrijke bronnen voor de beelden die zij op dit 

moment van de sport hebben.

In Friesland heeft de heer Hoekstra van de provincie al jaren ervaring met het kitesurfen en is hij betrokken 

geweest  bij de toewijzing van meerdere kitesurflocaties  langs de Friese IJsselmeer‐kust. De heer Hoekstra is 

meerdere malen op kitesurflocaties  gaan kijken naar hoe het  er aan toegaat om  een dergelijke plek. Ook de 

heer Dijkstra van de gemeente Dongeradeel is zelf wel eens gaan kijken naar de kitesurfers, maar had ze wel 

vaker gezien  in het  passeren voordat  hij betrokken  raakte bij  het  proces  rondom de  kitesurflocatie  bij het 

Lauwersmeer. Mijn contactpersoon bij Rijkswaterstaat Noord‐Nederland kent mensen die de sport beoefenen 

en  heeft  enkele  malen met  beoefenaars  van  de  sport  gesproken.  Deze  bronnen  zijn  in  de  interviews  als 

belangrijk voor de beeldvorming naar voren gekomen.
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Discussie

Dit  onderzoek heeft een focus gehad op de beelden op de landelijke televisie. Deze focus was  nodig om  het 

onderzoek  uitvoerbaar  te maken.  Het  onderzoeken  van  alle  uitingen  in  de  landelijke  media,  dus  ook  de 

kranten,  zou voor  deze  scriptie  niet  haalbaar  zijn  geweest.  Desalniettemin mist  in deze  scriptie  dus  een 

belangrijk  deel van het  totaal aan media‐uitingen dat  in Nederland is  verspreid.  Het  ontbreken van bewijs 

voor  een  rol  van de  media  in  deze  scriptie  betekent  niet  dat  de media  geen  rol  hebben  gespeeld  in  de 

beeldvorming bij de betrokken partijen, echter zal het lastig zijn om hiervoor bewijzen te vinden vanwege de 

diversiteit aan media‐uitingen.

Volgens  de  theorie  kunnen media  uitingen  het  beeld  dat  iemand  heeft  van  een  bepaald  onderwerp  het 

eenvoudigst vormen wanneer de persoon in kwestie niet veel kennis heeft over dat onderwerp. De betrokken 

partijen bij de besluitvormingsprocessen die in dit  onderzoek de revue zijn gepasseerd, hadden echter allen 

een redelijke kennis van en veelal persoonlijke ervaringen met de sport. Hierdoor  zal de eigen ervaring een 

belangrijkere bijdrage aan het beeld dat men van de sport heeft hebben geleverd.

Het belangrijkste tegenargument bij het  inrichten van de door mij onderzochte kitesurflocaties  vloeit  voort 

uit  het  vermoeden  dat  de  sport  de  natuurwaarden  zou  verstoren.  Achteraf  gezien had  het  interessanter 

geweest  om twee locaties  te vergelijken waar deze natuurwaarden geen rol spelen. Mogelijk was  het vinden 

van bewijs  voor  de  invloed van televisiebeelden dan eenvoudiger geweest. Voordat  ik  dit  onderzoek begon 

was  ik  echter  niet  op de  hoogte  van de  rol die  de natuurwaarden in deze processen hebben gespeeld.  De 

eerder  genoemde  rechtszaak  inzake  de  kitesurflocatie  op  het  Groene  Strand  van  Terschelling  ging 

voornamelijk  over  de  rol  die  de  natuurwaarden  hebben  gespeeld  bij   het  beoordelen  of  er  ergens  een 

ontheffing voor het BPR verleend kon worden.

Hoewel  Rijkswaterstaat  in  principe  alleen  een  ontheffing  kan  verlenen  voor  het  BPR,  heeft  men  de 

natuurwaarden in de overweging om ontheffing te verlenen meegenomen.  Op 17  juli 2008 is  er echter een 

uitspraak gedaan in de beroepszaak  tegen het besluit van de Hoofd‐Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat 

inzake de aanwijzing van een kitesurflocatie op het Groene Strand van Terschelling. Surfclub Terschelling had 

in deze zaak een beroep aangetekend tegen de beperking in de tijd die Rijkswaterstaat had opgelegd aan het 

kitesurfen op het Groene Strand, zoals dit ook is gebeurd bij het Lauwersmeer. De Waddenvereniging had een 

beroep aangespannen tegen de uitspraak omdat zij vonden dat het kitesurfen helemaal geen plek verdient op 

het Groene Strand. 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De uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden was:

De rechtbank

 verklaart het beroep van de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland ongegrond

 verklaart het beroep van de Surfclub Terschelling gegrond

  vernietigt het  door de Surfclub Terschelling bestreden besluit voor zover dat  betrekking heeft  op  het 

Groene Strand.

  bepaalt  dat  de Staat  der  Nederlanden  het  door  de  Surfclub  Terschelling gestorte griffierecht  van  E 

285, vergoedt.

Bron: www.hanglos.nl

Hierbij oordeelde de rechtbank over de de rol van Rijkswaterstaat bij de een procedure soortgelijk  aan die 

door mij onderzocht dat Rijkswaterstaat in haar beslissing ontheffing te verlenen voor het BPR geen rekening 

mag  houden  met  de  natuurwaarden.  Hierdoor  zal  er  naar  alle  waarschijnlijkheid  voor  beide  door  mij 

onderzochte kitesurflocaties de komende tijd het een en ander gaan veranderen. Ik hou het in ieder geval met 

veel interesse in de gaten, want wie weet klaart de lucht boven de kitesurflocaties op en draait de wind weer 

naar een voor de sport gunstiger richting.
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Bijlage

Topiclijst Interview met belangengroepen

Vragen over de organisatie
Waar bent u werkzaam?
Wat is het doel van uw organisatie?
Wat is uw belangrijkste taak?
Bent u uit hoofde van deze functie betrokken bij de vergunningsaanvraag / ontheffingsaanvraag?
Op welke manier bent u betrokken bij deze vergunningsaanvraag / ontheffingsaanvraag?

Over kitesurfen
Hoe bekend bent u met de sport kitesurfen? (1=totaal onbekend, 6= expert)
Geef in een aantal steekwoorden aan wat uw gedachten zijn bij het woord kitesurfen.
Op welke manier bent u voor het eerst in aanraking gekomen met de sport?
Welke informatiebronnen heeft u geraadpleegd bij het zoeken naar informatie over kitesurfen?
Heeft u op televisie wel eens iets gezien over de sport? Zo ja, in welk programma?
Heeft u wel eens iets in een krant gelezen over de sport? Kunt u zich herinneren wat?
Kent u persoonlijk een beoefenaar van deze sport?
Hoe gevaarlijk schat u deze sport in?
Wat is volgens u het grootste risico dat een beoefenaar van de sport loopt?
Hoe groot was uw kennis over kitesurfen voordat u zich bezig hield met de vergunningsaanvraag op 
‘de spot’?
Wat was uw mening over de sport voordat u bezig ging met de vergunningsaanvraag?
Is deze mening in de loop van de tijd nog veranderd en hoe is dat gebeurd?

Over de plek
Wat is uw persoonlijke relatie met de plek?
Wat is de relatie die u in uw functie heeft met deze plek?
Wat is volgens u het belangrijkste doel van deze plek? (vb: recreatie)
Door wie / wat/ welke groepen wordt deze spot nog meer gebruikt? (vb; visserij)
Denkt u dat deze plek geschikt is voor een sport als kitesurfen? Waarom denkt u dit?

Over de vergunning
Bent u persoonlijk voor of tegen het verlenen van een vergunning voor kitesurfen en kunt u uitleggen 
waarom?
Wat is het belangrijkste argument ter onderbouwing van uw standpunt?
Welke partijen zijn betrokken (geweest) bij het behandelen van de vergunning / ontheffing?
Welke partij heeft volgens u het belangrijkste aandeel gehad in de uiteindelijke beslissing?
Aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan om de sport te kunnen toestaan?
Wanneer is het besluit genomen om kitesurfen wel of juist niet toe te staan?
Wat is volgens u het doorslaggevende argument geweest om kiten wel of niet toe te staan?
Wat zou voor u een reden zijn om het huidige beleid ten opzichte van kitesurfen aan te passen?
In hoeverre is er overleg geweest met andere partijen die niet direct betrokken zijn bij deze spot 
(landelijke partijen / vogelbescherming bv. Of een andere gemeente die eenzelfde beslissing heeft 
moeten maken).
Wie heeft uiteindelijk het besluit genomen?
Hoe belangrijk schat u uw eigen aandeel in deze beslissing in?
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