Kun je toelichten wat je goed en minder
goed vindt aan de lagune?

Mooi gebouw goed onderhouden en een super gezellige sfeer

1,764 answers

Het beheer en daarmee waterkwaliteit is afgelopen jaren niet goed gegaan.
Beschutte binnenplek waar jong en oid kan genieten van een rustig watertje in de
bescherming van de duinen rondom. Minder punt is dat er soms blauwalg in kan zitten
maar dan kun je er nog steeds lekker pootje baden met het zonnetje op je bol.
ideaal voor kinderen. Jammer dat je achterlangs moet als je van Camperduin naar
Schoorl wilt lopen.
Het kost onnodig veel geld
Veilig, mooi, rustig.
Veilige plek voor kinderen
Mooi plekje, vies water en zand in de zomer
Erg mooi gebied, en bij wind erg mooi om te kiten
Een te onnatuurlijk gecreëerd plasje op een plek waar de natuur het voor het zeggen
heeft. Niet amechtig tegen vechten.
geeft 'n heel aparte sfeer, zie je verder erg weinig aan onze kust, zou erg jammer zijn
wanneer dit natuurfenomeen verdwijnt!!
De lagune is een onnatuurlijk groot element op het strand op een plek waar juist de
natuur (zee en wind) de grootste invloed heeft op hoe het strand zich vormt. De lagune
is aangelegd als experiment. Altijd is gezegd als de zee en de wind het niet in stand
houden dan is het experiment niet geslaagd. Afspraak is afspraak! Dat is destijds ook
zo gegaan bij de Kerf in de duinreep. Daar is het experiment gemaakt en ook onder de
afspraak als de zee het niet open houdt dan niet! In de zomer bij mooi strandweer
zitten er weinig tot geen mensen bij ‘de lagune’. Het is er te warm en de zee en de
golven zijn te aantrekkelijk! Het is nu meer en te veel een speeltje van ondernemers.
Die vooraf wisten dat het om een experiment ging! Op dit moment (maart 2020) is het
strand bij Camperduin bij hoog water GEHEEL verdwenen. De reddingspost staat met
‘z’n poten’ in de zee. Dus ook in de zomer is er straks bij vloed geen stukje strand meer
over! Bij Hargen aan Zee waar geen lagune is gemaakt is nu na de winterstormen nog
steeds een redelijk breed strand. Hieruit blijkt duidelijk dat de lagune een goed strand
in de weg staat! Mijn oordeel is dan: weghalen wat een goed natuurlijk strand in de
weg staat. De lagune is trouwens geen lagune zoals die hoort te zijn. Het is een
gegraven plas(je) op het strand. Een lagune is in de natuur heel iets anders! Maak het
door een mooi populair woord niet mooier dan het is. Niets anders dan plas water op
het strand. Ik kan dus niet echt iets goeds toelichten. De zee met de golven en de
branding dat is het kenmerk van Camperduin!
Geen minpunten
Leuke plek om te wandelen met de hond
Vind het een leuk plekje om een mooi rondje onheen te lopen met evt de hond. Die
daar dan ook kan badderen en die ik minder snel uit t oog verlies
Hij is te kunstmatig.

Ideaal voor kinderen
Heerlijke plek, rustig, bijzonder en heel jn met kinderen. Je kan daar zo jn liggen en
zwemmen in lagune of de zee. Prachtige plek. Enige jammere is dat het in de zomer
vaak afgekeurd wordt ivm slecht zwemwater., verder prachtig en wij komen er heel
graag
Jammer dat het in stand gehouden moet worden, het zou iets natuurlijks moeten zijn.
Goed : leiuke activiteiten, een aanwinst voor strandbezoekets en toeristen Minder :
anderkant ( hargenkant ) v d Lagune is vaak wat viezer
Lastig is de open doorgang met de zee. Vaak en teveel een stilstaande lagune
Verbinding met zee slibt te vaak dicht Het zou mooi zijn als die open gehouden wordt
Af en toe moeilijk toegankelijk
De natuur moet intact blijven!
Bodem soms erg smerig
leuk stukje water op het strand, heel jn en overzichtelijk om met de kinderen te
zwemmen
Je zit er lekker beschut. Maar het water is niet fris, vaak zelfs goor. Dus zit ik er liever
niet.
Het water is vaak warmer en je zit meer uit de wind dat is heel lekker en je kunt der
bijna alle water activiteiten doen
Het water is niet goed schoon te houden.
Mooi stukje natuur
Niets
Het is onhoudbaar en smerig. Kost teveel geld. Er is strand genoeg.
Extra plek sport, bijzondere ontwikkeling strand en duin, mooie plek rondwandelen
Rust, geen nadelen
Zoet/brak water.
Het biedt een heerlijke plek voor kinderen. Minder golfslag en meer ontspanning voor
de ouders. Het feit dat het ‘leeft’ met meer en minder water maakt het mooi.
Fijn dat het er is. Maar beetje klein
Dat het geld kostte, wisten we van te voren. Het is een uniek stukje landschap dat
plezier biedt aan velen. Daarbij helpt de lagune de natuur een handje want het is een
gemakkelijke voedingsbron voor vogels.
Mooi stukje natuur kan het worden als de zee een niet meer inkomt.

Het is een uniek stuk natuur aan de Nederlandse kust. De laatste keer dat ik er was,
was het water erg brak en zag er vies uit. Dit nodigde niet echt uit om er te gaan
zwemmen.
Te veel vieze luchten,insecten
Kan ik helaas niet
Wat vaker de doorgang uitgraven zodat de verbinding met de zee in stand blijft.
Prachtige natuur. En mooie veilige plek om met kinderen watersport te beoefenen en
te zwemmen.
Het parkeren bij het parkeerterrein van harrigen
Het is mooi. Het is erg leuk voor de kinderen.
Blauwe alg problemen
Goed: prettig met kinderen Minder goed: iets meer voorzieningen
De lagune is heel jn voor bijvoorbeeld kinderen om in te zwemmen maar ook voor de
watersporten. Ik heb eigenlijk geen minpunten.

🔥

Al die poespas van Djus. Niemand mag barbecue op strand of open . Ze bouwen van
alles. Ik heb niks tegen het team van Djus, maar open vuur, de lagune was voor
iedereen toch? Mijn gevoel? Djus heeft het voor het zeggen. Afschuwelijk gebouw
neergezet op ons, ooit, mooie strand. Geldt ook voor gebouw ten noorden van
strandpaviljoen Bredewout. Je wilt niet weten dat er regelmatig bussen staan op onze
nieuwe rotonde. Gecontroleerd, hmm, Fout parkeerders, controle? Hmmm Nee joh, ga
lekker naar Schoorl centrum, Stap ook eens uit in Camperduin, ook bij regen. Klaar
mee, ik vind het helemaal niks. Als ik poep in de berm, boete, of mijn hondje, Djus mag
heel veel, brlp. Lagune graag open houden, maar niet in voordeel van alle poespas.
Prachtige toeristische trekpleister
De lagune heeft in de zomer altijd blauwalg dus giftig voor dieren en kinderen
hartstikke gevaarlijk er wordt alleen maar gekite nu dus niemand anders heeft er wat
aan
Locatie
Mooi en leuk voor kinderen. Minder goed is dat de lagune sons dicht moet ivm algen.
Het is een jn en beschutte plek voor kinderen (en hun ouders).
Top: overzichtelijk, goede diepte, geen open verbinding n zee (kinderen), veilig
oefenen met watersport. Minder: 1x wat vies op t zand rondom, al jaren terug
Mooie plek in de natuur, lekker beschut en ideaal om met kleine kinderen een te gaan.
te weinig getijdeinvloed
Dat hij in de zomer vuil is en er kleine kinderen in spelen dat vind ik niks
Algen bij bepaalde weersomstandigheden

De kans op vervuiling door paarden, honden of menselijk uitwerpselen is heel groot.
Blauwalg is hier al voorgekomen. Op den duur stuift dit meer grotendeels dicht.
Beschut stukje strand, perfect als het minder weer is. Spijtig is dat de waterkwaliteit
soms terugloopt als er geen aanvoer uit zee is, maar je kunt niet alles hebben.
Heel chill als het waait of iets minder warm is om daar te chillen! Dit is de reden
waarom ik altijd naar camperduin ga en bijna nooit naar bijvoorbeeld een Callantsoog
Geweldige plek om rustig en veilig met je kinderen op en rond het water te zijn.
Je kan top kitesurfen
Heerlijk watertje
Ik vind het een jne plek om met mijn kinderen te zijn!
Het is heel jn om (in de luwte) er een rondje om heen te lopen. Het verandert ook
steeds
Het is een "veilig" stukje voor de kinderen in de zomer. En surfers genieten er met
harde wind. Het is een uniek sukje langs de kust
Vies water in de zomer maanden, juist als je het gebruik wilt maken van de lagune.
Geen toiletten aanwezig
Je kan er lekker suppen enz.
Het is Goed om te hebben Ondiep water waar dieren en mensen in kunnen pootje
baden. De lagune is een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem!
De laguna kan goed gebruikt worden voor gezinnen met kleine kinderen, maar dan
moet het water wel schoon zijn, en dus in open verbinding staan met de zee. Er moet
wel meer toezicht komen, dus meer geld naar de reddingsbrigade om daar ook te
kunnen posten. Persoonlijk vind ik de laguna zelf niet iets natuurlijks hebben, wat ik
wel mooier vind bij het strand en de natuur, dus wat dat betreft een "aan uiting".
DJUS kan er mooi hun activiteiten houden, maar daarbij wel in ogenschouw nemen
dat er geen honderden mensen op 1 moment bij de laguna zijn, dit om de rust {waar
Camperduin voor staat} te garanderen. En daarbij de mensen, die er zijn om lekker te
recrearen, niet in de weg te zitten. De laguna is voor algemeen gebruik.
Veilige plek voor kinderen om te zwemmen en watersporten te oefenen. Kwaliteit
zwemwater laat soms te wensen over.
ondiep
Het is er prachtig en een mooie rustige plek ook voor kinderen. Ook het schip is een
succes vind ik.
Voor kinderen is het super wel water maar niet het gevaar van de zee plus een
fantastisch speel schip helemaal top dus
De lagune op zich in redelijk uniek en best een mooie locatie. Het kan er alleen wel
erg stinken.
Goed schoonhouden van aangespoelde rommel

Het dichtslibben
te weinig eb en vloed de toegang voor het zeewater is zomers dicht alleen swinters is
komt er genoeg fris zeewater in
Mooi en idd randen viezig
Prachtig stuk natuurbehoud en organisatie !
Geen permanente verbinding met zee. En de continuïteit is niet gewaarborgd
Maak een regelbare verbinding naar de zee zodat je geen blauwalg meer krijg
Ik vind het een leuke veilige plek voor kinderen. Heerlijk spelen!
Het is er vies , het water stinkt
+ origineel, mooi, leuk - vies water
Goed is dat jongeren vertrouwt kunnen raken met de zee. Zonder meteen de gevaren
van de zee te moeten ondergaan. Daarnaast is het iets anders langs de nederlandse
kust.
Idd wat de meeste mensen zeggen is dat het open moet met de zee. Geen idee wat
daar de consequenties van zijn, maar onderhoud is in ieder geval wel een stuk minder.
Het is een unieke plek en kom er heel graag. Wellicht nog wat horeca erbij en je hebt
een top locatie.
Een vies poeltje
je mag er niet kiten.
Het is een toeristen trekker, gezellig om heen te gaan en leuk voor kinderen.
Fantastisch en uniek in Nederland. Heerlijk aan het strand liggen, kids die lekker
kunnen banjeren of bij het zeilschip spelen, afwisseling met wateractiviteiten !
Absoluut openhouden!
Mooi stukje apart water en strand voor watersport en andere activiteiten .
Het is "man made" natuur, maar wel leuk.
Prachtige landschapsverbetering
`gevaarlijk
Ziet er mooi uit maar is kunstmatig. Laat de kust met rust
.....laten we lagune gewoon behouden!!
Lagune is vaak vies. Wel jn voor de beginnende watersporters.
Niks
Prachtig om te etsen

Een onderscheidend stukje strand. Anders een recreatief duinmeer (zoals in St.
Maartensdijk).
geweldig voor activiteiten , en kleine kinderen ! Jammer dat er zo weinig zomers van
genieten kan , dichtslippen en alg !
Zonde van het geld laat de natuur zijn gang gaan.
Vaak heel vies!
Voor kinderen , en dieren en wandelaars een afwisseling in dit mooie natuurgebied.
Water af en toe troebel/vies, niet overal goed bereikbaar
Mooi om te zien en jn om een rondje omheen te lopen ipv rechtuit op het strand.
Dit is een mooi iets wat moet blijven
Rustig zwemwater. Prachtige plek
Ziekte verspreider en kostenpost
Een plek om samen te komen met vrienden en familie, voor ieder wat wils, kids spelen
in de lagune, ouders zitten aan de kant te kletsen of pakken een Sup en doen een
sportief rondje.
De Lagune is erg jn omdat het in de gaten houden van kinderen een stuk
overzichtelijker is. Wat minder goed is is dat het water soms te stil staat.
De Jongens uit Schoorl hebben op een unieke locatie een uniek bedrijf dat opeen
veilige en creatieve manier heel veel plezier en ontspanning biedt aan heel veel
mensen. Ik zie geen negatieve kanten.
Minpunt; vies water met dode beesten
Unieke plek oa voor kleine kinderen en watersport lessen. Mits goed onderhouden
Rust, vrolijke mensen, bijzondere plek
het is onnatuurlijk; lastig om over het strand te lopen van Camperduin naar Hargen
bij hoog water langs de zeerand
Goed Niks Fout Kost alleen maar geld
Nee
Geen commentaar
Goed voor families en kinderen, goed voor kitsurfers, aanwinst voor noord Hollandse
kust. Minder goed is stromend water in de lagune. Meer + dan Prachtig stuk natuur in zee/duingbied
Prachtige en unieke plek

Binnenwater+sport
Heeft meer tijd nodig om zich te ontwikkelen tot een soort Kennemermeer.
Is leuk bedacht, maar in de praktijk werkt het niet water is vaak erg smerig omdat het
niet regelmatig ververst wordt.
Het is vies bij warm weer en dan stinkt het ook
Nee
Zonder verversing van zeewater is het vies en gevaarlijk
De doorgang van het water moet beter
Prachtig en genieten van de voordelen van het zeewater daar
Uniek stuk natuur. Heerlijk om er heen te gaan in de zomer om er te zwemmen vlakbij
Zee
Leuk voor families
Het is een bijzondere plek om te vertoeven. En in feite een natuurlijk stuk natuur. Ik
zie geen negatieve kanten.
Nvt
Handig met kinderen in de zomer ondiep water. En voor Kiten in de winter echt super
Het stinkt en ziet er heel vies uit als er geen vers zeewater in komt
Vies
Bijzondere plek voor jong en oud ! Echt iets unieks
Vieze boel
Fantastisch en veilig voor kinderen. Geen negatief punt heb ik
Omdat het een jne plek is om alleen heen te gaan om even tot bezinning te komen.
Soms met de kinderen als het lekker weer is
Leuk voor kinderen.
Geld verslindend gebied. Heeft niks met de natuurlijke Noord Hollandse Noordzee
kust te maken.
Alleen maar voordelen , mooi aangelegd, fun voor kids + volwassenen, uniek !
Dat er soms niet gezwommen kan worden ivm bacteriën ,zogenaamde blauwalg .
Top plek
Word er helemaal rustig van

🍀🦋🌴

Zomers wat troebel, weinig vers water instromend/ herfst, winter; leuke aanvulling op
de zee en schoner water.
Ziet er beschermd uit
Mooie variatie op het duinlandschap en kansen voorheen uniek habitat. Geen
minpunten
Vies water, vies zand.
Goed: unieke plek, leuke activiteiten die daar worden georganiseerd. Minder: soms
vervuild, niet fris water
Fiets er graag omheen als training
Natuur zijn gang laten gaan.
Stilstaand water niet echt een dagelijkse verbinding met open zee Leidt tot vervuiling
en nodigt niet uit tot pootjebaden Ziet er niet fris uit
Het schip en veilig speelwater voor kinderen
Fijn om te recreëren en mooi stuk nieuwe natuur
Leuke activiteiten en aantrekkelijk om naar toe te gaan omdat het een afwisseling zo
dichtbij het strand is.
Het toestaan van surfplanken maakt het onveilig voor kinderen
De lagune is in de zomer erg vies en valt hij droog. Op dit momemt is hij mooi met de
vele regenbuien. Ik denk dat het wel heel veel onderhoud en kosten met zich
meebrengt.
er wordt weinig aan gedaan
Elke keer weer anders, heerlijk dynamisch
Het s aangelegd dus daardoor niet duurzaam.
Kinderen kunnen veilig watersporten
Het is een heerlijke wandeling om de lagune heen met de hondjes. Kan zelf geen
lange afstanden wandelen daarom is een rondje lagune voor mij een perfecte
wandeling.
Prachtig natuurgebied en heel kindvriendelijk
Heerlijk plek voor kinderen
Veiliger zwemmen voor kinderen.
De natuur mag z’n gang gaan

Het is belachelijk en totaal onnatuurlijk om een meer aan de rand van de zee te
maken. Het strand en de zee zijn van zichzelf al mooi genoeg. Het kost bakken met
geld om het meer te onderhouden en tegen de tijd dat de kinderen er in zouden
kunnen spelen, omdat het dan eindelijk warm genoeg is, is het water zo vies van de
algen, dat het echt ongezond is. Er leeft bijna niks in, en de natuur is alleen maar hard
bezig om het meer weer weg te krijgen. Dat is dan toch duidelijk genoeg?
apart stukje recreatie
Het is een prachtige plek
* Het is een mooi gebied. * Het is een klein gebied
Het voegt een leuke variatie toe aan het strand en geeft een mooi uitzicht vanuit het
aangrenzende paviljoen
Mooi om rond te wandelen,heerlijk voor de kinderen . geen min punten
Geen opmerkingen
Perfect voor jonge gezinnen en kleine watersporten zoals suppen.
Leuke afwisseling van het Noord-Hollandse strand. Uniek!
Ik vind t water erg vies,zeker met kinderen.
Voor jong en oud een heerlijke plek om te vertoeven. Zeker in combinatie met de
faciliteiten die er geboden worden en de activiteiten die er georganiseerd worden zou
het zonde zijn om de Lagune dicht te gooien. De gemeente zou juist hier in moeten
investeren!
Stinkt
uniek
Er maken veel mensen gebruik van en genereert ook bedrijvigheid. Nadeel is het
slechte in- en uitstromen van water om het schoon te houden in de zomer
Soms te laag water veel alg, leuk voor kinderen om te spelen.
Kindvriendelijk, uniek plekje aan de kust, veilig voor de kinderen
Het is fantastisch, het moet wel verbonden blijven met zeewater.
Doorstroming niet goed.
Prachtig stuk natuurgebied zeker na alle bomenkap maar wel schoonhouden grasg
Geweldig voor kinderen
Minder goed bereikbaar, goed dat er hierdoor kans is op meer diversiteit in de
plaatselijke natuur
Leuke plek voor activiteiten voor jong en oud. Je mist er wel een mogelijkheid om
naar de wc te gaan en wat te eten en drinken te halen.

Prachtige locatie, zie de foto in het NHdagblad
Goed: 1. plek voor jeugdsport. Surfschool en kitesurfen voor oudere jeugd. 2.Goede
investering geweest die je niet moet gaan afkappen. Dat zou halfslachtig beleid zijn.
Vergelijkbaar met de Kerf ooit. 3. Mogelijk nadeel van dichtgooien is het ontstaan van
drijfzand. 4. Wellicht zijn er sponsors te vinden in de watersportwereld. 5. Dit is het
soort toerisme dat Bergen goedkoop kan stimuleren. Vele andere vormen kosten veel
meer.
Aanvulling voor de regio, watersport, kiten, suppen, zwemmen voor de kinderen. Hij
moet vaker door stromen zodat er de hele zomer in gezwommen kan worden.
Een repeterende onkostenpost!
Leuke plek om te kitesurfen met westenwind, de duin is wat te hoog voor het mooie.
Het is heel leuk en je kan er veel doen
het ruikt er te vaak niet lekker
De bakken legen als het water hoger staat
Goed dat het een natuurlijke lagune is. Geen bankjes, geen parasols, geen
water etsjes enz. Minder goed: de zee zou elk getijde moeten kunnen in- en
uitstromen.
Te klein
Dat vaak de vloed kan doorstromen om t schoon te houden
Een plek voor jongeren om te leren surfen etc.
Natuur moet in zijn meest pure vorm blijven bestaan!
Het is een overzichtelijke plaats, makkelijk in de gaten houden, geen stroming
Een mooi stukje natuur dat een kans moet krijgen
Is voor iedereen een jne plek
vind het prachtig om te zien maar jammer dat het zoveel meer mensen trekt, was
altijd lekker rustig
water zonder golven; veilig voor de kinderen. en het is gewoon mooi
Ik vind het niet in het plaatje passen stilstaan water is ook. niet al te best vaak
Mooie plek, luw
snel vies en vervuild water
De bereikbaarheid met minder-validen is een dingetje. Fantastisch mooi gebied en
moet behouden blijven!

water wordt vies, zand wordt vies,en je kunt niet ongestoord voortwandelen van
Hargen naar Camperduin( en verder)
Vind het een super plek, veilig voor kinderen om te zwemmen. En gemeente Bergen
moet er met z'n poten vanaf blijven. Vind het erg dat ik deze vragenlijst moet invullen.
😡
Was bedoelt als een natuur creator. Nu enkel een touristisch gedrocht. Voorkeur voor
strand. Als men met kinderen wil recreëren dan naar het strand of een
zwembad/afgraving.
Perfecte, beschutte en veilige plek voor strandactiviteiten met kleine kinderen, maar
ook met groepen die in onze gemeente verblijven voor werkweek, schoolreis,
(bedrijfs)uitjes. Ik ben geen minder goede dingen tegen gekomen nog.
Leuk en veilig voor kinderen. Veel activiteiten. Geen negatieve dingen.
Een prachtplek om op het min of meer “beschutte” strand te zijn met jonge gezinnen,
ouderen om pootje te baden, sporten het hele jaar door uit te oefenen en/of om te
leren. Minder vind ik dat de lagune onvoldoende open wordt gehouden zodat het
zeewater in de lagune ververst wordt.
Ik ben er een paar keer geweest om te kitesurfen maar vind het een beetje klein met
name als er meerdere kitesurfers zijn.
Uitstekende recreatieplek voor jong en oud. Superleuk om sportief bezig te zijn
Slechte waterkwaliteit in de zomer Onduidelijk of het recreatief of natuur functie
heeft
Deze vraag is verkeerd gesteld. Met 'openhouden' wordt niet de vraag bedoeld: "Wil
je dat de Lagune blijft bestaan?", maar gevraagd wordt:"Wil je dat er af een toe een
gleuf gegraven wordt door een aannemer", vanuit het idee dat de Lagune zo blijft
bestaan. Dat verband bestaat nauwelijks. Die gleuf is binnen enkele dagen weer dicht
en wat er vooral gebeurt is dat de zee organisch materiaal naar binnen voert, dat daar
ophoopt en bij afbraak veel zuurstof vraagt. Bovendien stuift er door de openingen in
de duinenrij veel zand de lagune in, waardoor de lagune ondieper wordt en het water
sneller opwarmt. Beide factoren, warmte en zuurstofgebrek, maken de lagune
gevoelig voor blauwalg. Wil je een lagune in stand houden, diep hem dan een keer
goed uit en sluit de duinenrij, zodat de zee er niet meer in kan, hoogstens zoute kwel.
Het binnenmeer dat zo ontstaat zal worden gevoed door regen en zoete kwel vanuit
het hoogste duinmassief van Noord-Holland. Dat dit mogelijk is blijkt uit het
noordelijker tegen de dijk aan gelegen duinmeer bij de Leihoek. De duinenrij de
lagune inschuiven zal er toe leiden dat de zee binnen de kortste keren weer aan de
voet van paviljoen Struin staat. Dat dat niet ondenkbaar is, blijkt daaruit dat de zee de
afgelopen weken al vanuit het zuiden de lagune wist binnen te dringen. Kortom, dit
probleem vraagt om een veel bredere blik.
Waterkwaliteit aandachtspunt bij dichtslibben vd aanvoer v vers zeewater
Géén verbinding met zee...Hebben we dan niets geleerd van de ervaringen met de
kerf
Uniek stukje strand in noord holland! Heerlijk onbezorgd in het water spelen zonder
golfslag
Ik ben er nog niet geweest omdat ik binnenkort pas verhuis naar Bergen. Maar ik heb
van verschillende mensen gehoord hoe prettig het is om hier te kunnen zijn. Vandaar
dat ik toch voor het openhouden v/d lagune ben.

Het is een mooie plek om in de zomer te zijn!
Mooi stukje natuur. Voor kleine kinderen en watersporters, toeristen en het geven van
sup lessen. etc.
Totaal zinloos met de zee er naast.
Prima plek.
Goeie plek om goeie oudoor activiteiten te doen
vies, glibberig (ondergrond) meertje (overbodig, want heerlijke zee nabij
Soms kan je er niet in zwemmen vanwege de water kwaliteit, maar dat is begrijpelijk.
Het is een enorme aanvulling op het bijzondere gebied. Doe eens iets goeds, i.p.v.
bomen kappen!
Veilig voor kinderen, behoeft geen hok en staf reddingsbrigade. Prima met
piratenzchip
De zee is genoeg....
Veilige plek voor waterplezier, sportactiviteiten zijn leuk
ALLES is prima aan de lagune
Het stinkt soms in de zomer alsof er niet voldoende vers water bij komt. Schuim
vorming. Goed vind ik het idee ervan maar er zou meer activiteit kunnen plaatsvinden
zoals Horeca
Veel zeealgen wat slecht is voor de hond en ons zelf, soms kan je er ook niet omheen
lopen met hond omdat de lagune dan heel vol staat. Ook stinkt het soms onwijs. Wat
ik goed vind aan de lagune is dat er op gesubt en gekited kan worden.
Mooi rustig water voor kinderen
Stinkt loopt niet goed door. Soms kun je er wel langs soms niet.
Het is er altijd smerig
jne plek met rustiger zeewater, met kinderen ideaal
Heerlijk om daar uit de wind te genieten van het water. Heerlijk om te kijken naar alle
recreanten die gebruikmaken van de lagune.
Vele kennissen beleven er veel plezier met jonge kinderen.
Het is een leuke plek voor jong en oud. wat vinder vind ik het alle plantjes enzo in het
water zelf en de vervelende moeders die er op kleedjes omheen zitten
Je kunt met harde wind veilig met kinderen naar hetstrand
Viezig water soms, maar super voor kindere

Prachtig zo'n binnenmeertje. Ideaal voor kinderen en ook voor bepaalde watersport
die je op open zee niet zo makkelijk en veilig kunt doen. Wat kan misschien beter:
diepere geul zodat er vaker zeewater in en uit kan stromen
Vind het allemaal leuk. Het restaurant erbij, de boot wat kinderen kunnen spelen..
Echt alles, ook zo unieke plek
Goed: veilige plek voor kinderen, nadeel: stilstaan smerig water, dus moet de Lagune
open blijven om teverversen!
Geen meer waarde
kost teveel
Goed : leuk speel en sport plek Minder goed gaat over hygiëne ( bacterie die zijn er
gevonden afgelopen zomer )
Prachtige plek voor gezinnen om veilig met hun kinderen aan zee te kunnen zijn!
Goed: mogelijkheden voor kleine kinderen, het doen van bepaalde watersporten,
alternatief voor de zee, vriendelijk, toegankelijk, ‘pittoresk’. Minder goed: hygiëne
Het water is zo lekker, en je kunt er heerlijk zwemmen
Overbodig
Mogelijkheid om te leren surfen en suppen Misschien is het moeilijk de water
kwaliteit op goed niveau te houden
Prachtig stuk natuur met veel mogelijkheden om te genieten van water(sport), rust en
de natuur
Uniek in Nederland. Fantastisch voor allerlei activiteiten. Mooi. Het in- en
uitstromende water zal wel lastig zijn om in stand te houden met dichtslibben , maar
het geeft wel een aan unieke locatie!
Muziek bij de activiteiten en de enorme hoeveelheid honden in hoogseizoen
Mooi gebied, goeie sessies je kan er goed leren kiten maar je kan er ook unhooked of
loopen dus helemaal top daar!!
Alleen maar leuk! Niks negatiefs over te zeggen.
het water wordt niet voldoende ververst, durfde soms mijn hond er niet in te laten
Voor iedereen is er plek
Blijf dichtslibben, wordt zoetwater en vervuild daardoor
Smerig
Ziet er heel natuurlijk uit mooie omgeving om te wandelen.
weer een uniek stukje strand / duin

Mooi natuurgebied
Moet groter en duin aan westelijke kant moet verwijderd worden.
Fijne afwisseling op het strand
uniek plekje aan de kust. genoeg strand voor de liefhebbers
Het is een jne plek voor gezinnen met kinderen. Zelfs op slecht dagen is het er goed
vertoeven. Minder jn is het drijfzand aan de verste kant.
Leuke plek vooral voor kinderen, moet echter wel open verbinding houden met de
zee. Anders wordt het een stinkend binnenmeer en geen lagune.
De natuur krijgt een vrije loop. Minder goed is dat het te klein is.
Goed: veilige ruimte voor jonge kinderen Slecht: stank bij teveel alg
De natuur en aanzicht, geen negatief bericht
Prachtige plek om te recreëren, ideaal voor kleine kinderen en lekker beschut bij wind
Meer speel toestellen voor kinderen
Luwte, overzichtelijk met kinderen, mooie locatie. Wel (soms) vies.
Prachtige lokatie wel beter onderhoud nodig
Het is een speelparadijs voor kinderen en kleinkinderen
Het is een mooi gezicht. Waterkwaliteit is mogelijk minder. Ik heb het wel eens vies
gezien.
Heel leuk om te zien maar vond water stinken. Zou er zelf nooit water ingaan!
Je kan er ook heerlijk uit de wind zitten op wat winderige dag op het strand.
viezig en geen chille sfeer
Toen ik er was, was de hele rand vervuild.
Als je dit ziet ga je niet naar Spanje
Mooie plek om te lopen, etsen. Leuk om kitesurfers en windsurfers te zien.
Potentieel voor kitesurfen is geweldig!
Er moet genoeg vers water inkomen
Mooie plek. Dit zie je niet op veel plaatsen.
Vies, kostbaar.

Het is een lekker stukje op het strand waar ook veel kinderen spelen, dit is altijd
gezellig.
Houden zo
Heel bijzondere plek aan de Nederlandse kust. Een uitzondering op het gangbare
Heerlijk zwemmen en spelen voor de kinderen. Minder gevaarlijk dan de zee. Op een
mooie toegankelijke plek
Mooie plek aan het strand, goed voor toerisme.
Ik ken geen mindere. Het goede is het overzichtelijk. Zowel voor jong als oud en de
kleintjes kunnen er heerlijk spelen en ravotten. Geld mag hier rol spelen.
Het water stroomt niet en is daardoor niet schoon. Wel is het een jne plek om
relaxed uit de wind te zitten
Fijne plek op de recreëren met kids!
Puur natuur
De zee is altijd vrij onstuimig op Camperduin. Als kind was ik al bang voor de sterke
stromingen en muien. De lagune geeft een veilige plek voor mensen met jonge
kinderen. Enige minpuntje is de muggen in mijn perceptie.
Sportactiviteiten
Ik vind het niets toevoegen en zonde dat het geen strand is
Uniek stuk strand en duin waar iedereen van geniet: wandelaars, DJUS, mtb'ers en
hondenbezitters. Minder goed de lucht die er soms vanaf komt.
Wordt niet bijgehouden. Nu vies uitgedroogd en stinkt
Het is een mooi stuk natuur en recreatie gebied het zou zonde zijn als ze dat weg
halen.
.
Het water stinkt vaak
Het is een mooie plek om te kiten maar om te zwemmen minder
Af en toe het stilstaande water
Rustig kalm en mooi
Prima
Vies water en hoge kosten, mooi voor kinderen en de jongens van schoorl
Prachtig stukje natuur. Zie geen min punten
Voor iedereen is het een mooi gebied

Een heerlijk veilig stukje strand waar het goed recreëren is.
Het is heel vies
Ongezond voor kinderen
De variëteit van het landschap, de bijzonderheid van het water dat een andere
beleving van het gebied geeft
Diverse mogelijkheden tot vertier voor jong en oud.
Nee
Mooi ingericht en goed natuurgebied
Mooie natuur
Goede recreatie toevoeginh
Fijn met kinderen, overzichtelijk, niet te diep. Minder is dat het soms wat minder
aangenaam kan ruiken.
ongezond
Het is een mooi stukje natuur, lekker pootje baden en super voor de honden
Nutteloos. Er is strand en zee voldoende.
Alles is goed
Natuurbehoud altijd goed
Zomers heb je stilstaand water met alle gevolgen van dien.
Ik vind de lagune prachtig, maar hij is kunstmatig. Wij geven steeds meer geld uit aan
het aanpassen van dat wat de natuur wil. Natuurlijke ontwikkelingen zijn zo oud als
de aarde, alleen tegenwoordig accepteren we dat niet meer, we grijpen in.
Parkeren niet goed/weinig/duur. Ondiep, overzichtelijk, uit de wind is super. Met
kleine kinderen beter dan een meer.
Het is een prachtig uniek stukje natuur
Uniek in Nederland, bijzondere sfeer, veilige zwemplek voor kinderen, trekpleister
voor toerisme
Het is er prachig!! Geen mindere dingen!
Heerlijke plek, lekker in de luwte
Nee.
Voor kinderen een uitermate geschikte plek om te genieten van zon, zee en strand!

Mooi
Goed dat t ondiep is, leuk voor kleine kinderen
Prachtig om heen te gaan
Hij is vlak perfect voor kiten
goed: natuurlijk geheel op het strand. Fijn voor kinderen om er in te spelen:
Mindergoed: niet meer opbouw er omheen maken.
Vaak is het water vies
Uniek in omgeving, mooi verzonnen maar openhouden kost geld, water is vaak smerig
hulpdiensten moeten omrijden ivm drijfzand
Ik vind het een hele jne plek voor mijn twee jonge kinderen en straks als ze ouder
zijn kunnen ze er hele leuke activiteiten doen!
Heel kenmerkend stukje natuur zonde als dit zou verdwijnen
Heerlijk strandje voor oud en jong
Super jne, veilige en relaxte strandplek voor de kinderen en het ziet er nog prachtig
uit ook
Dat ik er was, was het water niet schoon.
Het is daar gewoon heel leuk!!
Geeft een gevarieerd beeld aan het landschap, goed recreatiegebied voor kleine
kinderen. Kan beter schoongemaakt worden
Leuk iniatief
De lagune geeft een mooie toevoeging de kuststrook en bied daarbij plezier voor de
mens + ruimte voor vogels
uniek
Minder goed zijn Het niet goed kunnen verversen van het water En veel insecten ivm
dat er niet veel wind staat
Het kan goed zijn voor de planten diversiteit en het kan een schuilplaats worden voor
jonge vis als de lagune permanent voldoende water bevat en ik vergeet bijna de
waterplanten en diverse mossel soorten, een soort van reservaat voor Noordzee
bewoners.
Nauwelijks natuurwaarde
Mooi stukje uniek en afwisselend. Biedt veel mogelijkheden
Moi
Leuk om met me zoontje van 6 te zijn

Niet door de natuur ontstaan maar wel een prachtig project
Vies water
Leuk terrein om te trainen met de strand ets, veel afwisseling qua structuur en
klimmetjes. Eigenlijk geen nadelen
Natuur en sport Functioneert niet met de zee
Unieke plaats, probeer het ajb in stand te houden!
Uniek stukje kustgebied. Nergens anders in NL te vinden. Geeft daarmee hele leuke
manieren tot strandrecreatie, die alweer elders niet of nauwelijks mogelijk zijn.
De Lagune biedt vermaak voor iedereen, kinderen, wandelaars, hardlopers en
strand etsers. Een mooi stuk “ander” strand.
Het onderhoud/ openhouden / vers water
Goed als hij open blijft en minder als hij gesloten blijft.
Ik vind het een heel leuk meertje aan zee, best wel uniek, toch de paar keer dat ik er
ben geweest nodigt het niet uit, vieze geuren en de randen vond ik er ook niet jn
uitzien, ik denk daarom ook dat de kosten om het schoon en fris te houden tè hoog
zullen zijn...
Er komt en gaat niet voldoende water in en uit
Het kost geld om hem open te houden en in de zomer stinkt de lagune vaak heel erg
en lijkt er alg op te liggen.
Vooral recreatie, geen ruimte voor sport
Erg vies en stinkend water, dikke sliblaag op de bodem
Afwisseling landschap recreatiemogelijkheden. Mindere waterkwaliteit.
Goed, leuke Plek voor families( kindjes ) om te zwemmen, spelen enz. Tegen jammer
dat ie soms te lang stil ligt waardoor het water niet fris is.
Ik vind het goed omdat het een goed plekje is voor gevorderede kiters, SUP’ers , etc.
En voor beginners. Maar de lagune is niet zo groot
Super uitzicht!
Langs gelopen in zomer: niet toegankelijk, nogal onhandig
Geen idee
Nee
In de zomer is de doorstroming niet goed en door de hogere temperaturen wordt het
water dan vies.
Openbaar, iedereen komt er, hangt gezellige sfeer

Het is een mooie plek waar de jeugd in veiligheid kan spelen en oefenen met
verschillende watersporten
Uniek stuk strand. Soms wel gevaarlijk
Water kwaliteit vaak minder goed
Een doods gebeuren.
Prima recreatieplek voor jong en oud
Stinkt
?
Heel jn stuk vaak rustiger dan op het strand en Leu uitzicht zonde als het weg gaat
Uniek binnenmeer met schitterende activiteiten van DJUS
Voor kinderen die net kunnen zwemmen is het top! En je kunt er zelf ook heerlijk
liggen dobberen. Minder goed is dat het wel vaak wat viezer is dan de zee, maar dat is
we logisch.
De plek heeft wel wat, maar er is genoeg vermaak en het geld zou beter besteed
kunnen worden.
Vlak water!
Ik vind het jn en overzichtelijk met de kinderen! Je kan er al snel jn genieten terwijl
het op het strand nog niet lekker is! Het enige minpunt vind ik dat hij te weinig is
aangesloten op het strand, dit veroorzaakt vies water in de lagune!
De plek is soms niet schoon. Verder is de lagune een verrijking van het strakke strand
Beschermd, luw, veilig en overzichtelijk met en voor kinderen, geen golven.
Nee...is juist heel leuk....weer eens wat anders en het lijkt me voor de kids heel erg leuk
Uniek
Het is een heerlijke plek voor de kinderen en ook de kleintjes. En het wordt zeer
enthousiast gebruikt door vele water en sportliefhebbers. Minder goed.... geen idee!
Algen etc, de waterkwaliteit niet best
Het is een uniek stukje natuur aan het strand. Heerlijk om te vertoeven.
Lekker vlak water
Prachtig stukje natuur
prahtige kitespot en top voor receatie
Nee, heeeel mooi

Unieke locatie, voegt echt wat toe aan de kustlijn!
Onnatuurlijk, viezig water
Mooie omgeving. Veel recreatie mogelijkheden..v eilige plek om diverse watersporten
te beoefenen
Niks
T is voor jong en oud een heel groot plezier, het zou een groot gemis zijn om dit weg te
doen, t is gwn een top plek vooral als je een beetje bang bent voor de zee dan kan je
mooi inkomen in de lagune
De lagune is prachtig en onderscheidend voor Camperduin noord Holland en
nederland
Het water is vies en stinkt
In de zomer is het soms een beetje modderig, maar de meeste tijd kan ik er erg leuk
met de kinderen spelen bij het schip...
Het is een uniek stukje waar je op een veiligere manier dan in de zee verschillende
activiteiten kan beoefenen
Het open houden van de lagune kost gemeenschapsgeld. Het is, zoals voorspeld, een
groene soep geworden.
Niks
Geen opmerkingen
Het is een heerlijke plek voor wateractiviteiten
Bijzonder landschap. Toegankelijk voor mensen met kinderen en watersport.
Unieke veilige plek. Heerlijk om te vertoeven. Geen minpunten
Het bijzondere van de lagune in dit natuurgebied, en de toeristische waarde.
Een unieke plek die niet gesloopt moet worden door de mens
Top, maar alleen bij precies de goede windrichting
Is anders dan alle andere stranden onderscheid zich van de rest !
Het is daar prachtig! Heerlijke omgeving. Geschiedenis, en generaties van mensen!
De diversiteit en de mogelijkheid om in het water te gaan zonder meteen in de volle
zee te hoeven
Er zou wat meer stroming moeten zijn, zodat micro-organismen als blauwalg minder
kans maken.

Ik vind de lagune een heerlijk plekje om te wandelen met de hond, maar ook om te
kijken na me vrienden die ontzettend goed kunnen kiten! Waar ik erg van geniet. Het
zijn toppers
De luwte, veilige plek voor kinderen, niet altijd schoon water
Nee niet van toepassing
Fijne plek voor kinderen
Mooi om er om heen te wandelen en strand etsen. Mooi open maar rustig water. Pad
rondom is niet altijd goe te belopen of berijden.
Ja
Mooie omgeving en prachtige natuur, unieke omgeving
Fijne plek
Mooie plek voor ieder wat wils
Goed is het feit dat er überhaupt een lagune ligt. Beter zou nog zijn indien deze door
het getij steeds ververst zou worden.
Vind alles goed
Goed surfen en jongens uit schoorl. Lekkere zithoek achter duinen. Minder goed dat t
water soms wat stinkt
Zonde van het geld en met springtij is de kans groot dat er een heel groot stuk
strandduin word weggeslagen, dicht de lagune
Vaak algen in het water
Bijzondere plek langs de kustlijn
De kwaliteit van het water laat in de zomer af en toe te wensen over, maar het is een
uniek stuk natuur ondanks door mensen gerealiseerd. Naast dat het voor de inwoners
van deze omgeving een meerwaarde heeft is dat ook zeker voor de touristen zo. Op
het moment dat het water veilig is, is het bijvoorbeeld voor kinderen bijzonder leuk
om hier te spelen. Daarnaast geven de duinen die de lagune omringen luwte waardoor
het al snel een stuk aangenamer aanvoelt dan op het omringende strand. Ook een
punt is dat er afhankelijk van het getij niet altijd pierenbadjes aanwezig zijn welke
ook veel vertier geven, de lagune voorziet in deze behoefte! Ook is het voor De
jongens uit Schoorl een uitermate goede gelegenheid hier te exploiteren, allemaal
ten gunste van de plaatselijke economie en de aanwas van touristen. Kortom, in stand
houden!
Moet meer worden bijgehouden...meer water toeloop van zee.
Vind het een heel mooi iets, Hoord nu bij camperduin.
Het is een uniek gebied voor de watersporters, en ook voor de kinderen...alleen zou de
doorstroming beter moeten zijn zodat het water schoon blijft !
Weinig water

Prachtige watersport plek, jammer dat het water niet vaker wordt ververst door de
zee
Ik vind het erg leuk dat veel mensen er kunnen kitesurfen
De hoge golven en wind voor windsurfers
Alles
Het maakt mensen die de sport leuk vinden blij
De activiteiten en schoolse activiteiten zijn heel leuk! Bovendien zit daarachter nog
een breed strand dus genoeg ruimte om te liggen en heerlijk plekje om een beetje uit
de wind te lopen
Hij is goed 😊
Een bijzonder mooi stukje natuur, Als het water niet goed doorspoelt wordt ziet het er
niet altijd schoon uit.
Dat iedereen er heen kan is een pluspunt! Maar het kan ook gevaarlijk zijn
Wanneer schoon is, is hij prima.ook goed voor mensen die niet naar de zee willen gaan
.
Die borden die aangeven waar de oude dam ligt zijn gevaarlijk voor kiters. Te hoog en
te ver in t water. Zou beter zijn als het lagere palen zijn en meer aan de kant ipv in het
water.
Mooie plek!
Uniek stukje natuur
Unieke mooie plek.
De bereikbaarheid vanaf het strand
Wtf is de lagune
Heel bijzondere verstilde windvrije plek
Aantrekkelijk voor recreatie, mits voldoende water wordt ververst.
Heerlijk om daar te gaan kiten en als de zon schijnt lekker zonnen
Dit is uniek stukje kust ....
Nee
Slecht vies meertje
Watersport en leuk voor kids
Momenteel wat weinig water maar voor de rest niks.

Geen minpunten!
Top
Je kan er heel goed kiten
Unieke plek voor mens en dier
Je kan er activiteiten houden waar de zee (op dat moment) te ruw voor is
De mooiheid is goed
nee
Mooie vlakte
Ik vind het een mooie plek om te wandelen
Helemaal mooi
Mooi stuk natuur
Mooi voor de kinde6
Je kan er goed op varen
Slip bakker vind de lagune heel leuk
Uniek stuk strand
Fantastische plek om te kite surfen of gewoon een rondje met de hond. De twee
waarschuwingsborden aan de oostzijde mogen van mij wel weg .werken als een
magneet bij het kiten.
Vrijheid
Het is te groot en voegt weinig waarde toe aan natuur waar duinen horen te zijn
I
Het is een prachtige plek om te kiten. Wel kan het er erg koud zijn
Het is ontzettend leuk vooral met kleine kinderen. Geen golven maar toch lekker
water.
Heel aparte binnenzee
onnodig, er is strand genoeg en zonde van al het geld .. daar kunnen ze de
gemeentelijke belastingen op terug schroeven .. als de zee wilt dan er een lagune
ontstaat, doet de zee het zelf, dit is een onnatuurlijke vorm.
Hele jne plek met kinderen

goed: mooie plek voor watersport en veilig voor zwemmers. Het is voor Nederland
ook best een uniek plekje. er zijn eigenlijk geen minder goede kanten aan de lagoon.
De lagoon is prefect voor kitesurfen. Wij varen altijd in de lagoon met Wester wind.
Dit is voor ons de beste spot in de buurt. Het zou erg zonde zijn als deze op slot gaat
Prachtig beschut gebied met veel variatie. Fijn voor kleinere kinderen en lekker luw
bij westenwind.
Palen zijn minder goed. En de duinen aan zee kant te groot
Water kwaliteit is slecht en niet aantrekkelijk om te zwemmen. Daarin tegen is het
een mooie plek voor kinderen om te spelen
Uniek!!
Als de gem.moet gaan betalen betalen wij dat allemaal Weinig mensen maken er
gebruik van .
Het duin voor voor de lagune is minder. Maar een prachtige spot met vlak water
Het zou de lagune goed doen als het meertje in verbinding staat met de zee, zodat het
water ververst.
Super leuk dat je er veilig kunt leren windsurfen en Suppen. Jammer dat het water
niet altijd helder is
Bijzondere plek. Schip is leuk voor de kinderen. Je kan er super recreëren zoals etsen
of kiten
Goed de locatie en minder goed de breedte tegenwoordig van het meer je kan er niet
meer omheen
Stinkt slipt dicht
Het is uniek en de combie natuur en recreatie maken het nog unieker. Geen negatieve
punten
Heerlijke en veilige plek voor kleine kinderen om van de zee te genieten!!!
Goed geschikt voor de kleintjes
Een prachtige plek die dient voor watersport en geeft ruimte om een mooie wandeling
rond de laguna te maken. Iets minder is, de doorstroom van het water van en naar de
laguna loopt niet altijd goed. Hierdoor ontstaat er blauwalg.
Prachtige locatie. Mooi voor jong en oud bij het water op een rustige plek.
Uniek gebied voor ontspanning en recreatie op en rond de lagune
Is niet veel te beleven, je gaat naar het strand voor het strand. Doodse boel en te veel
gemaakt door de mens. Geef maar gewoon terug aan de zee
Nee

Dat het vaak dicht slibt vind ik minder goed. Vindt het wel erg mooi en veilig voor
kleine kinderen
Fijn om in te koud water doppen ipv hoge golven in de zee
Goed:Ligt er lekker uit de wind. Veilig, rustig water, overzichtelijk voor ouders. Ideaal
voor activiteit. Padling, ontspannend voor ouders. Verbeter: algen zou iets minder
mogen.
Lekker warm water in de zomer. Mooie plek om paard te rijden. En een goede plek
voor recreatie
jne zwemplek
Minder goed, snel blauwalg. Zomers kan het alg erg stinken. Goed, mooi recreatie
gebied. Voor kinderen veiliger en overzichtelijk voor kleine kinderen.
Een prachtig bezoek waard denk ik. Moet men veel meer exposure aan geven
Mijn wens is om ooit de lagune te bezoeken, dat is de reden waarom ik er tegen ben
Goed dat het een unieke plek is met sportcomplexen en restaurants. Ik denk dat er
nog meer restaurants en boutiques rondom zouden kunnen komen om de sfeer te
vergroten en meer mensen te trekken
De bodem voelt zeer vies aan...doorstroming is niet voldoende.. wel mooi dat kinderen
relatief veilig kunnen spelen
Stilstaand water (minder) Mooi groot meer (goed)
Ik vind het een jne overzichtelijke, relatief veilige plek voor kinderen!
Erg jn voor het strandkamp. Minder jn was het aantal muggen daar.
Kost een vermogen
Prachtig stukje natuur, dat voor verschillende sportdisciplines gebruikt kan worden.
Mooie speelplek kinderen
Het is een mooi stukje natuur. Er zou meer water in mogen (groter)
Goed: jne luwe plek , overzichtelijk ivm kinderen . Bijzonder plekje aan zee . Minder
goed : te weinig bekendheid
De 2 duinen lager maken ervoor ivm kiten
Ik vind het een super plek om te relaxen en te sporten
Meer prullenbakken
Leuk voor kinderen en mensen die niet in zee willen kunnen pootje baden oid
Mooi stuk natuur en in de winter mooi trainingsveld voor de beachbike

Nvt
Zo een mooie plek geweldig voor kinderen zo uniek
Ik vindt het zo mooi heerlijk weer eens wat anders top

👍👍👍👍👍👍👍

Dat het eigenlijk niet vanzelf blijft bestaan door de natuur zelf
Niets
Geweldig voor recreatie en beleving van de gemeente. Super voor kinderen en
sporters.
Het is een prachtig gebied. Ik word er heel blij van. En niet om te zonnen.
Heerlijk om de kinderen te laten watersporten. Maakt het ook een mooie plek om met
de familie heen te gaan.
Het natuurlijke aspect. Je ziet de lagune leven. Het verplaatst zich.
Afwisseling bij het strand. Veilig voor kinderen.
Uniek, kind vriendelijk en veilige opstap voor watersporters
In warme periodes lage waterstand en minst vers water
Bij de surfschool kan je helaas niet meer eromheen lopen door het afgeslagen zand.
Mooi en rustig gebied.
De afwisseling en de mogelijkheid om rustig te spelen. Dit is een uniek stuk strand,
houden zo.
Een extra attractie in al een supermooi gebied!
Mag nog iets ruimer opgezet worden
Uniek natuurgebied
Vooral in de wintermaanden een prachtig gebied om te recreëren. Im kom er gan
graag op de mountainbike.
Het water heeft altijd alg en het stinkt heel erg als het warm is
Het is weer eens wat anders dan 't gewone strand, erg jn voor ouders met kleine
kinderen.
Prachtig stukje natuur en recreatie gebied.
Prachtige locatie met de kinderen
Het is een super leuke plek waar jong en oud samen kunnen komen. Ook wordt er veel
leuks aangeboden in de vorm van activiteiten wat er weer voor zorgt dat de plek + het
strand aantrekt voor omwonenden maar zeker ook voor toeristen!
Perfect om te kitesurfen

Prachtig stukje natuur!
Mooi gebied, wandelen , strand ets
Mooie plek
Leuk voor de kinderen én lekker als er wind staat
Ik vind de lagune top om te trainen op de beachbike, het ligt er altijd anders bij dus
elke keer weer een nieuwe uitdaging. Wat ik minder goed vind weet ik eigenlijk niet
heerlijke omgeving
Heerlijk met kleinere kinderen of als het te hard waait op het strand. Daarnaar
worden er super leuke activiteiten georganiseerd. Mooie aanwinst.
.
Lekker rustig water en altijd “warmer”
Het is een goed plek om op een windige dag op het strand te zijn.
De ligging is mooi
Fijne speelplek voor ouders met kleinere kinderen
Rustig water om in te spelen/kleine kinderen overzichtelijk voor ouders, en goed om
les in/op te geven enigste nadeel de bodem voelt soms vies aan
Leuke mtb plek
Het is een fantastische plek voor de kleinste om te spelen.
Fijne plek voor de watersport, daarnaast ook erg jn om naar te kijken. Het geeft iets
extra's aan het strand.
Het stinkt er af en toe. Maar verder erg mooi
Bijzonder duin/strand gebied. Kom hier met grote regelmaat om te trainen
zeer on natuurlijk en gevaarlijk voor de volksgezondheid
Geeft veel plezier
Prachtig gebied, mooi om te trainen met de strand ets, maar ook om te wandelen met
de hond. Geen minpunten.
Dat het open gehouden moet worden, ja en dat kost geld.
Maakt het strand uniek. Zonder lagune is dit een strand als alle andere in Nederland
Mooi en nuttig

Super mooi gebied daar, kunnen heerlijk trainen met de mountainbike en beschut.
Eigenlijk geen nadelen.
Landschappelijk fraai, maar omdat er geen functionerende verbinding is met ze, in de
zomer vies
Ik vind de lagune een veilige en mooie plek voor kinderen
fantastisch voor kitesurfen
met warm weer wordt het water vies door de algen
Goed, jne plek voor kinderen, minder goed...... Weet ik zo niet
prachtig om te leren kiten en te varen heerlijk om er (om)heen te lopen
Makkelijk te bereiken, leuk voor iedereen en rustig
Prachtig stuk natuur en goed voor de recreatie
Heerlijke unieke recreatieplek, vooral voor families (met kleinere kinderen).
Geweldige plek voor watersport en ontspanning
Vooral het feit dat je dit niet veel ziet aan de kust en dat je er heerlijk je kind kan laten
poedelen in n overzichtelijk stukje strand staat mij erg aan.
Vuil water, wel gezellig
Heerlijk met kleine kinderen. Zorg is het stilstaande water ivm blauwalg ed
Leuk voor kinderen om te spelen in het zand en water, overzichtelijker voor ouders
van kleine kinderen dan het grote strand en de zee. Leuk om spelletjes te doen en ik
denk ook handig voor de activiteiten bij de jongens uit Schoorl. Minder leuk dat er
volgens mij sneller kans is op alg?
veiliger voor kleinere kinderen om in het water te spelen, minder stroming. aan zee
kan het soms verraderlijk zijn in het water met zo`n 'mui' stroming. veilig voor kids in
de zomer. veilig voor honden in de winter. ook een stuk minder (geen) kwallen in het
water
Erg mooi vriendelijk, niks mis mee
In de zomer vind ik het water er niet fris uitzien
Prachtige speelgelegenheid voor de jeugd, en die hebben al zo weinig.
Leuk voor kleine kinderen, minder gevaar grote zee. Waterkwaliteit is een
vraagteken. Leuk voor watersport
Ik vind het een hele leuke plek met veel natuur Beetje veel schaduw maar maakt niet
uit
Het is een heel mooi natuur meertje waar je kun watersporter en met kleine kinderen
veilig kunt zwemmen.

De lagune is een mooie plek om watersport te beoefenen
Goed voor kinderen die nog niet zo goed kunnen zwemmen in de zee. Ook lijkt het wel
mooi eruit zien. Minder goed voor zwemmen is de sterke alge groei, maar ook dit
hoort er bij en valt best mee.
Bijzonder, inspirerend voor de kinderen.
vind het jammer van het strand
Bijzondere plek die Camperduin een unieke uitstraling geeft.
Prachtstuk Nederland
Water is vaak vies. Voor kleine kinderen is het ook niet echt veilig met het drijfzand
Het is een mooie beschutte plek voor allerlei activiteiten, zoals watersporten,
strandactiviteiten, etc.
Uniek stukje natuur
Vlak water en goede wind
Mooie plas voor activiteiten maar het stinkt wel
De sfeernis uniek
Zeer appart voor de Nederlandse kust
Bijzondere plek. Er kan veilig gewatersport worden, goed voor beginners. Hoeft de
reddingsbrigade mogelijk minder uit te rukken. Diversiteit van landschap langs de
kust!
Mooi uniek plekje
Nee
Niet geschikt voor zwemmen wel leuk voor andere wateractiviteiten
Alles is goed een mooi accommodatie, jne strand en iets speciaals
Dat daar les in word gegeven zoals surfen en andere watersport dat vind ik niet goed
houden geen rekening met bezoekers
Geen paviljoen en dat is jammer. Leuk zijn de activiteiten op het water.
Het verschil in natuur en de vogels
Een pracht plaatje en geweldig voor sport en spel en heerlijk als zeewind te fris is
Onderscheidend.
Als er geen nieuw zee water bij komt word het een beetje troebel maar veder prima

Geen mening
Doorstroming
Soms water smerig
je moet goed opletten op plekken waar het diep is, maar het is zo lekker om daar
vooral 's avonds te zwemmen
Prachtig stuk natuur.
Het enige minpunt is naar onze mening dat het water later in het seizoen echt vies
word. Wij komen er enkel in het eerste stukje voorjaar/zomer. Tot het water vervuilt
en dan gaan we naar de ‘echte’ zee. Maar eerlijk gezegd vind ik dat echt geen
probleem...
Het is een mooie en bijzondere plek.
Diepte en het dichtslibben vanaf zee is minder. Vlakke water erg jn voor de kinderen
Ik vind het een verrijking en trekt veel mensen.
Supertof om langs te lopen en er door heen te waden. geen minder goede dingen
Fijne kiteplek!!
Mag wel iets groter
Géén minpunten kunnen bedenken.
Het is een erg jne plek en brengt variatie in de zandbak
Je wordt ziek van het water als je het binnen krijgt.
Uniek
Soms vies water maar mooi plekje
Soms vies water
De lagune is prachtig maar werkt totaal niet op een natuurlijke manier, het geld en de
energie die er in gestopt word is weggegooid geld en energie.
Prachtig zicht, leuk voor de kinderen en wAtersporters
nee
Mooi stukje natuur
Smerig water
Het is perfect
Nee

Schitterend stuk natuur voor kind en ouder. Het belang is hierbij dat het water wel
steeds ververst wordt.
Zou mooi zijn Als je er wat te eten en te drinken kan kopen.
Mooi speels zo. Fijn aangezicht
Leuke plek om te wandelen; spannende natuur
Het is leuk voor kinderen, en het voegt wat toe aan het totaal plaatje. Wat wel minder
is, is dat de zijkanten van de lagune nauwelijks toegankelijk meer zijn door het water
dat de kanten afbreekt
Niks zinnigs te bedenken
Is een prachtig uniek stukje natuur waar heel veel mensen plezier aan beleven
Hij kan soms erg vuil zijn
't is een beetje kaal, maar tegelijk een leuk stukje recreatiemogelijkheid
Fijne plek voor en met kinderen
Prachtig stuk natuur.
Beschutting tegen wind
Mooi en uniek. Hou de natuur.
Aan winst voor Camperduin
De lagune is een heerlijk water speelparadijs voor oud en jong. Zou heel jammer zijn
als het weggaat.
Prachtige sport, het zou echt zonde zijn als hier niet meer gekite kan worden!
Fantastische kitespot
Goed: Speelgelegenheden voor de kinderen. Overzichtelijk met kinderen. Eerder jne
watertemperatuur.... handig met kinderen. Ruime ondiepe stukken. Snel stukken
waarbij je uit de wind zit. Minder goed: Geen.
Prachtig voor gezin met kinderen!
Het slib aan de kant is niet zo prettig verder is het een mooi gebied
Het water word er heel erg vies
Ik vind het een heerlijk rustig gebied, waar ik met mijn honden en paarden ook met
minder mooi weer door het water kan lopen wat bij de zee niet altijd kan door de
golven
Uniek stuk natuur met recreatie mogelijkheden. Soms te druk.

De lagune was in het begin prachtig en ik zou ook zeker voor gestemd hebben. Sinds
de surfschool er een groot hok neergezet heeft en de lagune toe eigenen als hun
lagune mag hij van mij dicht.
Afwisseling
Goed mooi besloten , jn om bv met je schoolklas naar toe te gaan!Minder goed is dat
het in de zomer bij hoge temperaturen vies wordt... doorstroming is er niet.
Natuur
Heerlijke plek voor ouders met kleine kinderen. Ondiep water, geen golven, mooi
speelschip. Kortom een jne plek!
Kleine kinderen kunnen ook lekker zwemmen
Lagune is zo al goed
Nee
Beschutte plek weinig wind
Veilig zwemwater voor de kids
Geen commentaar op
minder goed:vervuild water goed: leuk voor recreatie
Super watersport locatie, water kan soms wat vies zijn
Leuk voor kinderen, hond uitlaten en rond de lagune lopen is jn. Minder de slechte
doorstroming en daardoor stank overlast
Beschermd water, veilig voor watersporters, kleine kinderen en leuk voor kitesurfers
Ondiep is zowel goed als minder goed (voor kitesurfen buiten seizoen) water is soms
ook minder fris
Kitespot
Water wordt smerig in de zomer.
Fijne veil8ge plek
Fijn voor kinderen
Redelijk veilige plek tov (soms) gevaarlijke zee, moet wel regelmatig "open"
gehouden worden!
Het is een unieke en mooie locatie om te kiten: strakke wind van zee en toch vlak
water.
Goed: Veilige plek voor kinderen, speelmogelijkheden, mooi en uniek uiterlijk. Minder
goed: nvt

Het is een bijzondere plek die goed is voor de plaatselijke economie omdat het extra
mensen aantrekt om naar deze plek toe te komen, de lagune maakt dat castricum zich
qua strand kan onderscheiden van bijvoorbeeld petten of schoorl. Ook zorgt het voor
biodiversiteit. Het geeft ook een bijzonder uiterlijk aan het strand op deze plek en
maakt het uitzicht een stuk spannender!
In de zomer stank en alg. Niet jn poedelen daar.
Leuk stukje natuur, maar geef het de tijd om verder te groeien!
Ik vind het buiten het zomer seizoen best een mooie plek. Maar in de zomer als het te
warm is niet. Er stroomt te weinig nieuw water door waardoor je bacteriën krijgt. En
dat wordt te laat aangegeven aan de dagjes mensen die het evt niet lezen op sociaal
media. Want wat heb je aan een lugune met mooi weer en je kunt er niet zwemmen
Top met westen wind.
Schitterende plek, uniek. Moet op tijd vers water in.
Misschien meer spoelen ivm hygiëne.
het strand is ongeschikt geworden voor paarden
Omdat de Pool gesloten is ontstaat er snel blauwalg. Het lijkt mij het beste om de
Pool open te houden zodat er schoon zeewater door stroomt
Het is een super gezellige plek waar je je snel thuis voelt. Ook is het lekker vrij en kun
je je een hele dag vermaken!
Prachtige plek
De Lagune vind ik een heerlijke plek waar je in rust van de omgeving kan genieten en
waar kids in het water kunnen spelen zonder de gevaren van de grote zee( denk
hierbij aan speedboten waterscooters etc).
geul voor vers water moet wel open blijven, anders vervuilt water in lagune
Te small voor mij maar wel relax vlak water, soms is de plek van het oplaten van je
kite krap
Het is een grote lagune waar in de zomer lekker gezwommen kan worden en in de
winter veilig gekite in verband met de kou is het jn en veilig om dan op de lagune te
kiten!
Mooi natuurverschijnsel en trekt veel mensen en sporters. Minder is dat hij soms erg
ondiep is.
Voor mij als beginnende kite surfer. Kan ik veilig oefenen
Alleen maar goede dingen. Heerlijk voor de kids om te spelen!!!
Het is een unieke plek die zijn gelijke niet kent in Nederland. Zomer ideaal voor
kinderen winter voor de kitesurfers.
Mooi stukje natuur. Hoort bij het strand

Stank, vies water, direct diep dus gevaarlijk, te krap om te surfen.
Is niet voor jong en oud
Een uniek verschijnsel op onze Noorzeestranden. Zo te zien in uniciteit te vergelijken
met de Slufter op Texel.
Goed, leuk en mooi spelen voor de kinderen en ouders.
Prachtige locatie, perfect voor watersport, ideal zwemmen zonder stroming, super
leuk bedrijf de jongens uit schoorl
Waterkwaliteit valt soms wat tegen
Hele leuke speelplek en uit de wind soms is het water wel heel vies
Leuk voor kinderen en mooi om te zien.
Natuurlijke speeltuin
Zomers als het niet doorspoelt kan het nog wel is gaan stinken, het is wel weer een
erg veilige omgeving om met je kinderen heen te gaan ipv de zee met stromingen
Een heerlijke plek voor kinderen en ouders.
Het is een prachtige plek
Unieke plek in Nederland!
Mooie unieke plek! Jammer dat de slufter dicht zand
Prachtige unieke plek in Nederland. Ook met kids fantastisch. Minder goed is
ontbreken van een (kleine) horeca gelegenheid.
Uniek stukje Nederland
Het is niet natuurlijk
Unieke plek
Perfecte plek
q
Te weinig vers water geul moet beter
Goed het vlakke water, minder goed de wind kan af en toe weg vallen achte het duin
Mooi stukje natuur, wat in staan gehouden moet worden!!!
Het is een veilig stukje water zonder zee stroming.
Mooi aangelegd, voegt veel toe

Mag groter worden en lagere duin
Mooie, veiligere omgeving dan de zee zelf voor eerste kennismaking van kinderen
met strand en zee. Vaak wat meer uit de wind
Mooi overzichtelijk om met kleine kinderen heen te gaan.
Geen toevoeging, leuk bedacht maar qua uitvoering is het niets
het ziet er soms wat troosteloos uit.
top locatie voor kite surfen door het vlakke water
Het laat heel goed zien dat de natuur het heel goed zelf kan regelen
Uniek stukje natuur- en sportbeleving bij Camperduin en de Noordzee.
Intimiteit van natuurlijk landschap en recreatief interessant voor gezinnen met kleine
kinderen
Het is een mooie plek voor kinderen om te ontdekken
Bij warm weer kan het stinken omdat de doorstroming niet altijd goed is. De
activiteiten zijn leuk.
Het is stilstaand water in de zomer, er worden mensen en dieren ziek.
Een niet doordacht plan. Is alleen maar een vieze stink plas en zal de gemeente alleen
maar geld kosten zonder dat er bad gasten gaan zitten. Is alleen in gebruik door
plaatselijk paviljoen voor watersporters.
Het ziet er vies en rommelig uit, het water lijkt 'dood'. Het is een onnatuurlijk situatie.
Chille spot als het water hoog genoeg staat
Ze is niet schoon maar ziet wel heel leuk uit
Fijne kitespot
Mooi, rust, natuur, mogelijkheden.
Het is een apart stukje natuur wat verwijst naar vroegere tijden. Dit moet behouden
blijven.
Het is een unieke plek voor kinderen, waterliefhebbers en alle mensen die gebruik
maken van het strand
Een jne plek om te komen, wat meer beschut dan op strand, waardoor minder last
van rondwaaiend zand. Het geeft daarnaast een mooie diversiteit aan het
strandlandschap en het is een leuke en veilige plek om de kinderen te laten spelen.
Het is gewoon erg mooi
Het is een veilige plaats voor onze kinderen om te spelen met water en zand.

Heerlijke plek, geen minpunten
De lagune is niet natuurlijk maar wordt door mensen in stand gehouden
Een heerlijke overzichtelijke speelplek voor kinderen
Voor ons Willem was dit zijn eerste kennismaking met een piratenschip. We komen er
graag en vinden het dan vooral leuk om te kijken naar de bedrijvigheid rondom die
leuke surfschool die daar zit. Mijn vriendin houdt niet van zand dus die mokt altijd als
we naar het strand willen. Maar ja, daar doe je niets aan.
Fijn water om rustig in te zwemmen of andere watersporten te beoefenen!
Omdat er geen golven in de lagune zijn vind ik het veiliger voor kinderen om te
spelen, zwemmen
De manier van verse toevoer door een klein geultje te graven is een foute aanpak. Dit
werkt net zo goed als het opspuiten zonder strekdammen nu. Voorheen duurde het
veel langer voordat door stormen zand werd weg gespoeld richting de razende bol, nu
als er 2 zuidwesters zijn geweest ligt het er al praktisch.
Ik vind het prachtig
Mooie nstuur apart zo met de boot en mogelijkheid om te surfen mag niet verloren
gaan wel opletten blijven soms wat diep
Jammer dat het soms groen is. Maar heerlijk om in te poedelen. En voor kinderen ook
zalig.
Een fantastische locatie aan zee waar zowel kinderen als volwassenen kennis kunnen
maken met verschillende sporten en lekker kunnen spelen en zwemmen.
Goed is de lengte van de lagune minder is de breedte
Fijne plek om te beginnen met kajakken of kiten als de golven van de zee nog een
beetje te heftig zijn
Het is een mooie plek om te genieten en allerlei activiteiten uit te voeren.
Heerlijk beschut
Vind het veiliger dan de zee
Kleinschalig overzicht
Mooi aangelegt, jn voor kinderen, het is kunstmatig
Leuke speelplaats voor de kleintjes
Een fantastische plek voor jong en oud in de natuur voor waterpret. Minder toezicht
SRB geen kopje kof e of ijsje te koop

Het is een prachtige plek om te zien en te zijn, echter is men vergeten dat de natuur
zijn eigen gang gaat en zijn de onderhoudingskosten onderschat. Ook vind ik
persoonlijk dat er niet genoeg recreatievoorzieningen zijn om de lagune heen, er mag
van mij wel iets meer gebouwd worden zodat het iets opge eurd wordt waardoor het
een aantrekkelijkere plek wordt om heen te gaan.
De doorstroming met zeewater. Water wordt weinig ververst.
Zo'n stukje natuur moet je toch behouden. Wij vinden het goed zo.
Kitesurfen, lekker wandelen, kinderen kunnen onbezorgd spelen
Het is heel leuk voor kinderen.
Geen natuurlijk proces
Uniek hier in het noorden en in de winter super plek om te kiten met vrienden
Prachtige plek
Nee
+Voor de kleintjes leuk en veiliger - nvt
Heerlijke plek om te zijn. Bij het strand maar net even anders
mooie plek en veilig voor kinderen
Het trekt toeristen en is een goede plek voor kinderen om te zwemmen
Uniek!
Ouders en grootouders met kinderen kunnen hier veel plezier beleven. Denk ook aan
degene die slecht ter been is!!
Onnatuurlijke
Smerig in de zomer het water
Uitzicht
Een apart stukje natuur. En mooi recreatiegebied zo.
Een mooi stukje natuurgebied waar jong en oud kunnen genieten....
Fijne mooie plek om te komen! Iets wat ver vanaf Schagen, maar we rijden er graag
een stukje voor!
Leuk voor de kinderen, zeer apart en een rijkdom voor camperduin-Bergen.
Mooie plek om met kids te komen speelschip enz
dat een natuurlijk proces mag blijven ook zoals bij de kerf

Alleen maar positief
Weinig wind, lekkere plek om te relaxen
Het is een verrijking voor het strandden Camperduin Uniek met het speelschip en
paviljoen v D JUs die prachtige activiteiten organiseren Minder mooi de ander kant v
de Lagune het oogt daar ook wat rommelig en viezig vaak
Goede aanwinst voor Camperduin als strand locatie, Minder goed is dat de gemeente
niks doet tegen het dicht stuiven. zodoende komt er geen stroming in de Lagune
Veilig zwemmen voor de jonge kinderen , en in de luwte kunnen zitten
Weinig vers water, unieke plek voor mens en dier
het is een goed gebied voor sporters
Door de lagune ontstaat vaak drijfzand en als t niet af en toe doorstroom dan zitten er
algen in waardoor je niet in het water kan.
(Kinderen) veilig het water in en alle activiteiten die daar gedaan kunnen worden
Uniek in de kop van noord holland, leuk om rond te lopen en soms kiters te zien
Vies
Adembenemend landschap. Schitterende combi van rust, natuur, geweldig galopperen
met de paarden, etc., etc.
Ontspannig voor de jeugd en ook voor ons.Activiteiten van de jongens van schoorl. En
met wandelen mooi loopje ,v eilige voor kleindere kinderen ,niet de trekkende zee en
voor de ouders beter inde gaten te houden.
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Heerlijk, veilig en in de luwte in het water (met kleinere kids) Kinderen kunnen hier
goed leren zwemmen en allerlei sporten beoefenen
Het is een unieke plek. Aan strand, toch goed beschut, geweldige plek voor kinderen,
leuk dat er sportieve activiteiten worden gedaan. Enige nadeel is dat het
waterkwaliteit soms niet optimaal is.
Alleen maar een verrijking van ons mooie stuk strand langs de Noordzee. Bied alleen
maar mogelijkheden
Goed voor het toerisme, fungeert als golf breker voor verdere afkaveling van de
kuststrook.
Fijn overzichtelijk strand en water Soms wel veel algen in het water (als er een tijdje
geen vers zeewater bij komt)
Ik vind het een excotische ervaring om achter de duinen langs de lagune te wandelen.
Heerlijk en bijzonder gebied om tot ontspanning te komen

Het stinkt, laat mijn kinderen of wie dan ook daar niet zwemmen. Honden gebruiken
het. Die er alleen baat bij hebben is De Jongens uit Schoorl en hun verdienen er geld
mee. Als hun dat willen houden dan zorgen ze er ook maar zelf voor
Prachtig rustig en mooi gelegen naast strand, zie je niet vaak
Het ligt lekker beschut en is veilig voor kinderen.
Ideaal voor Nederland
Het is erg ruim en iedereen kan zijn eigen weg gaan. Iets meer aan de kleur doen van
binnen in plaats van hout.
Toffe plek
uniek en bijzonder
Heerlijke plek voor kinderen om veilig te spelen
Goed: rustig stuk water voor recreatie Minder goed: bij afsluiting van zee, creëer je
stilstaand water met in de zomer kans op alg en viezigheid...dan vind ik het niet jn om
daar in of bij te recreëren .
vies donker zand en niet altijd even helder. toch is het een aanwinst voor kleine
kinderen (met oma's)
Goed vind ik het rustige water, toegankelijk voor kinderen. Geen minpunten.
Goede toeristische trekpleister
Ziet er mooi uit
Goed: mooie unieke plek
Punt van rust en prachtige natuur. Maakt Camperduin aantrekkelijk
Het is uniek en een mooie diversiteit in ons duingebied. Een mooie plek in de natuur
voor zowel mens als dier. Het nadeel is dat het water in de zomer niet goed
doorstroomt. Zeewier blijft liggen op het strand (grote plakkaten). Bacteriën in het
water, denk ik. Dus de geul moet goed open gehouden worden.
Het is een perfecte locatie om heerlijk te ontspannen en vind het erg rustgevend
jn voor de kids wel een beetje vies vanwege de algen en zwart zand
Unieke plek, diversiteit aan mogelijkheden. Zonnen en activiteit. Er zijn weinig
prullebakken
Unieke plek met veel mogelijkheden
Prachtige uitstraling, jn om te zwemmen en spelen voor kleine kinderen.
Mooi stukje unieke natuur in Nederland. Het biedt ook wel sport en recreatie
mogelijkheden.

Een unieke plek die aan veel mensen/sporters een mooie gelegenheid geeft. Echt een
unieke toevoeging aan ons prachtige leefomgeving.
De relatieve rust voor de kinderen
Beschutte plek Prut op de bodem
1 jaar geleden voor het laatst geweest. Toen heb ik een fantastische dag gehad met
zowel mijn vrienden als de werknemers
Het is overbodig, je kunt beter naar Geestmerambacht voor dit soort activiteiten
Palen in het water zijn gevaarlijk. Soms drukte
Geen voorzieningen erom heen
Smerig water
Alles, vooral nu de combi met de jongens uit Schoorl. Geweldige toevoeging voor het
Hollandse strand!
Vies water, te druk, te kunstmatig.
Leuk voor de kids, zeker in de zomer en een stuk minder gevaarlijk als de branding....
Mijn kinderen vinden het er fantastisch!!!
Te ver rijden
Door de mens aangemaakt en door de natuur een uniek stukje natuur gemaakt. Ook
voor de kinderen heerlijk spelen op zomerdag
Een project wat zoveel veranderd op andere plekken b.v. op het strand van Hargen en
de hoge kosten dicht schuiven
Mooie en veilige plek om kinderen kennis te laten maken met de natuur en
wateractiviteiten.
Prachtige locatie, prachtige faciliteiten
Goed, ligging, recreatiemogelijkheden
Prachtige stukje natuur
Bij warm weer vies water
Slibt soms dicht
Super mooi stukje natuur, uniek in Nederland. Mooie combi tussen natuur en sport en
recreatie mogelijkheden.
Een prachtige plek voor ontspanning, sport en plezier. Uniek.
Mooie speelplek voor gezinnen met jonge kinderen.

Heel kindvriendelijk. Unieke prachtige plek.. Dit moet blijven!
Leuk initiatief en veilig met kinderen. Minder is dat ik er niet kom omdat het vaak zo
ontzettend vies is! Veel groen slijm en vogelpoep. Logisch omdat het water gewoon
niet voldoende kan verfrissen met de huidige in en uitloop
Mooi stuk natuur ❤
Bijzondere plek, ideaal voor kleine kinderen om pootje te baden, om te beginnen met
watersport, suppen, supyoga, gezellig etc
Goed: hiermee geef je mensen met kleine kinderen de gelegenheid om veilig / rustig
op het strand te genieten. Kan voor meerdere watersporten veilig gebruikt worden
voordat je de zee op gaat. (geen stromingen en mui-en) Minder goed : zou groter
moeten zijn omdat het ook een mooi natuur element is.
Leuk voor kinderen en voor activiteiten, jammer dat het bij warm weer zo gaat
stinken en niet is te gebruiken
Het is een geweldige plek om tot rust te komen
Leuke veilige manier om watersport te starten voor je direct de zee op gaat
Ik vind de laguna mooi en prima,
Super mooi. Volgels kijken. Zwemmen enz
Goed: een veilige omgeving waar kinderen (vrij) kunnen spelen en genieten van het
strand en het water. Minder: het stilstaande water zorgt er voor dat er een kans op
blauwalg bestaat.
Het is een plek die heel jn voelt!
Het warme water Maar de drek is minder jn
Mooi, rustiger overzichtelijke plek met kleinekinderen. Uniek, onderscheidend
Niks
Nee
De lagune zou iets groter en dieper mogen zijn
Wateractiviteiten, veilig kinderstrand, extra luwte bij het water, als het water goed is
dan is het warmer en veiliger zwemmen.
Veilig voor kinderen
Rustig, geen kwallen, beschut, ondiep, mooi! Minder goed; de bodem voelt vies aan
volgens de kinderen 😄
Het rustige water leent zich erg goed voor andere activiteiten dan de soms ruige zee,
zeker bij veel wind. Met de lagune kun je altijd van het water genieten!
Heerlijk jn spelen voor kleine kids. Bijzonder stuk strand.

Ondernemers, activiteiten die gedaan worden. Kind vriendelijk. Locatie.
Goed is dat er watersport kan worden gedaan. Slecht dat het niet natuurlijk is en elke
keer moet worden opengemaakt. Dat is dus een slecht doordacht plan tov de lange
termijn.
Het is een superleuke unieke plek, waar ik dingen men dingen kan doen die je nergens
op andere plekken in Nederland niet kan doen op een dergelijke manier. Plus dat 't
ook heel jn is om 't fenomeen toe te schouwen uiteraard. Zou heel zonde zijn als 't
dicht slibt
Vies water, weinig parkeerplaatsen. Voordeel: het was er wel lekker rustig
Weinig paarkeer plekken
Maakt het aantrekkelijker om naar camperduin te gaan. Mooi gebouw, jne plek. Mag
gezelliger zodat het voor meer mensen een jne plek wordt om te zitten. Aantal keer
activiteiten gedaan.
Mooi zo als het is
Leuk voor de kinderen...en mooi gebief
Trekpleister van activiteiten en mooie natuur
Geschikt voor evenementen, extra bescherming voor de duinen.
Leuke plek om te komen
Dat het water af en toe niet goed doorloopt
Vogelpoep in het water, rottende waterplanten , in de zomer explosie van
ziekmakende bacteriën en ondanks negatief zwemadvies van de gemeente worden
er toch kinderen in gestuurd tijdens zomerkampen. Bescherm de kinderen deze
kinderen en gooi het dicht. Dan kunnen mensen weer fatsoenlijk van Camperduin
naar Hargen aan Zee lopen. En terug.
het water voelt als een gekke vieze gesloten plas. Ik zie de toevoeging niet van
recreëren op het strand zonder de frisse zee, de zeewind en het vrije uitzicht.
Zomers blauwalg
Fijne plek om te wezen met kleine kinderen. Geen mindergoed
Het is de natuur.
Het is een bijzonder stuk natuur en mooi voor De Jongens van Schoorl die daar hun
bedrijf hebben gevestigd.
een meertje bij de zee en een gat in de duinen: als het stormt slaat het water de
duinen weg
Fijn voor de kleinere kinderen veel overzicht niet te diep Nadeel geen doorstroming
sneller kans op blauwalgg
Het is een heerlijke oase. Ligt er prachtig, jn om te zwemmen

Mooie natuur in combinatie met recreatie
Vies water
Goed, het is mooi en winters geweldig voor de beginnende niet surfer. Slecht, zomers
grote kans op blauwalg omdat het stilstaand water is en geen verbinding met de zee
heeft.
Soms oogt het water vies
Te weinig water meer ! Goede spot voor pal weste wind
Mooie plek om te wandellen en te kiten
Spelen met mijn kinderen, kitesurfen
Top locatie om te kiten. Hij mag wel opengehouden worden en de duin voor de lagunes
wel wat lager. Betere wind
Fijn water om in te badderen en andere watersportactiviteiten in te doen
Leuk voor activiteiten, zelf kom ik er graag om te kitesurfen.
De waterkwaliteit is bij warm weer in de zomer slecht en je kunt er dan vaak niet
zwemmen omdat die geul naar zee veel te snel dichtslibt en er dus geen vers water in
kan stromen. Volgens mij vinden die watersporters de lagune wel heel leuk maar ik
heb er niet zoveel mee. Ik kom voor de zee en dus mag ie van mij dicht. Scheelt ook
weer een hoop centjes!
Niets, het is een geweldige plek
Prachtig speelobject, stuift helaas langzaam vol
Leuke strandtent
Heerlijk rustig. Pracht natuurgebied. Wat kost onderhoud?
Mooi stuk natuur
Laat natuur bestaan, hou verstedeliging tegen. Er is ook elders genoeg strand
De algengroei is enigszins buitensporig. De lagune zou vaker vol en leeg moeten
kunnen lopen, eventueel met behulp van buizen of ander systeem. Ik ben geen
ingenieur, maar er moet volgens mij wel iets op te vinden zijn.
Het is mooi en je kan er veel activiteiten doen, het hoort inmiddels bij Camperduin
Prachtige toevoeging aan het strand in Camperduin
Veilige locatie voor jongeren om te spelen. Bied veel mogelijkheden voor beoefenen
van watersporten en beachgames voor jong & oud. Opleidingsmogelijkheden voor
mbo’s en ideale locatie voor sportdagen voor scholen.
Fantastische plek aan de mooie kust in Camperduin. Het zou nog beter zijn met een
open verbinding naar de zee.

Mooie plek om watersport te beoefen te wandelen en te genieten van de natuur voor iedereen heeft het iets
Je kan er jn in zwemmen met kids. Mooi speelschip erbij. T ziet er heel mooi uit
Fijne plek voor gezin, veiliger dan zee, meer luwte, ruimte voor wateractiviteiten die
op zee gevaarlijker zijn. Toeristische trekpleister , mooi in combi met speelboot.
Lagune is iets om als bewoners van deze omgeving trots op te zijn. Horeca bij de
lagune kan nog beter. Professionaliseren ipv weghalen zou ik zeggen.
Heerlijk rustig water om in te spelen en zwemmen. Het ziet er soms wat drapperig en
modderig uit.
Veilige speelplek voor kinderen.
In voor- en naseizoen genieten van alles van het strand in de luwte van de
voorduinen. Op zomerse dag met de kinderen veilig spelen in het water.
Mooie en spannende afwisseling op t strand
Mooie plek voor watersport voor kinderen
Vies water
Hond kan hier zwemmen
Vind het een prachtig stuk nieuwe natuur. De combinatie met het nieuwe strand van
de voormalige Hondsbosse Zeewering is spannend en zeer aantrekkelijk om er met je
kinderen of kleinkinderen in ieder seizoen een bezoekje te brengen. Het is ook een
mooie toeristische attractie. Ik begrijp dat het lastig is om een geul open te houden
om het water continu te "verversen" , om verbinding met de zee te houden.
Gewoon een mooi stukje natuur.
Mooie plek voor recreatie, ook voor gezinnen met jonge kinderen een jne plek. Maar
de geul slibt natuurlijk steeds dicht, en dan wordt het vooral 's zomers een stilstaande
plas water die snel smerig wordt.
Ik vind het een prachtig gezicht als je aan komt lopen en het is natuurlijk bij uitstek
een perfecte plek voor (beginnende) watersporters als het rustig is en voor kinderen
om rustig te pootje baden bij het speelschip
Fantastisch
Ongezond water
Ik mis de horeca. Of in ieder geval de mogelijkheid om een ijsje te kopen.
natuur en plezier
Door de lagune is er meer toerisme gekomen. Dit is niet alleen positief voor de horeca
en bedrijven er omheen, maar ook voor de gemeente
Leuk water om te kitesurfen. Helaas alleen in de winter open om te kiten
Heerlijk vertoeven. Maar stinkt soms

+ > het knusse
veel verschillende activiteiten die bijdragen aan het sportinteresse van de
omwonende jeugd
Heerlijk uit de wind zonnen en zwemmen als het zeewater nog koud is. Leuke
activiteiten zoals suppen of met een luchtbedje dobberen. Ook prachtig voor een
wandeling aan het einde van de dag. Een bijzondere plek die ook voor veel toeristen
een unieke trekker is naar het gebied.
het is gewoon een heerlijke plek
Een hele jne plek, waar je zowel in de zomer als in de winter kunt spelen, picknicken
en wandelen. In de zomer een jne plek om te zwemmen, met afwisseling van de
lagune en de zee. Onze kinderen vinden het geweldig om daar naar toe te gaan en bij
het speelschip te spelen. Zonde om zo'n bijzondere plek te laten verdwijnen.
Geweldige plek
Mooi qua natuur, leuk voor recreatie. Afwisselend.
Voor kinderen is het heel aangenaam
Het geeft sfeer, is bijzonder en voor kleine kinderen ideaal.
Een uniek en oud stukje natuur in de duinen.
Goede plek voor activiteiten voor jong en oud
Het geeft iets unieks langs de Noord-Hollandse kust.
Het beschermde karakter vind ik fantastisch.
Een jne en sportieve plek voor jong en oud
Niet natuurlijk en te commercieel er omheen
Unieke locatie, gastvrij, leuke activiteiten
Ik vind het super. Mooi met de kinderen. Overzicht is prima dus graag open houden.
Heerlijke relatief veilige zwem-gelegenheid in zee voor kinderen/gezinnen.
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