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Samenvatting 

De opdrachtgever is momenteel eigenaar van een keramisch atelier in 
Swalmen [Limburg). De laatste jaren loopt de omzet van de zaak sterk terug, onder 
andere doordat een grote klant is weggegaan. Di"!" is de aanleiding geweest dat de 
opdrachtgever uit is gaan kijken naar een andere manier om inkomsten te 
genereren. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever besloten om een overdekte 
forellenvisvijver met horecagelegenheid op te starten in Reuver. Nu is natuurlijk de 
vraag: "Hoe groot de vraag is naar een overdekte forellenvisvijver met 
horecagelegenheid in de omgeving van Reuver?" Dit marktonderzoek probeert een 
antwoord te geven op die vraag. 

Er is een onderscheid gemaakt naar de vraag van amateur vissers en 
de vraag van sportvissers, omdat deze groepen verschillende wensen hebben voor 
het vissen. De doelgroep wordt benaderd door middel van een schriftelijke enquete. 
Er is een enquete gemaakt voor sportvissers en een voor amateur vissers. Amateur 
vissers zijn benaderd op twee locaties in de omgeving van Reuver waar veel 
toeristen komen, bijvoorbeeld bungalowpark de Lommerbergen in Reuver. De 
sportvissers zijn benaderd door visverenlglngen te benaderen. Bij deze 
visverenigingen is gevraagd de vragenlijsten onder de leden te verspreiden. De 
verkregen resultaten zijn met behulp van het programma SPSS bewerkt om antwoord 
te geven op de onderzoeksdeelvragen en dus ook de onderzoeksvraag. 

Het is niet gelukt om ingevulde vragenlijsten van sportvissers te verkrijgen en 
dus kan aileen iets gezegd worden over de vraag van amateur vissers. Er zijn 80 
ingevulde vragenlijsten van amateur vissers verkregen. 

Hieronder zijn de onderzoeksdeelvragen gegeven waar antwoord op 
verkregen is: 

Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver onder amateur 
vissers? 
Ongeveer 20 % van de ondervraagden heeft aangegeven behoefte te hebben om te vissen 
in een overdekte forellenvisvijver. Het overgrote deel van de ondervraagden die hier 
behoefte aan hebben zijn man (95 %) en overwegend tussen de dertig en vijftig jaar (60 %). 
Ongeveer tweederde van deze mensen is in de omgeving van Reuver op vakantie en 
ongeveer eenderde zijn dagjesmensen of mensen die in de regio van Reuver wonen. 

In welke mate is er interesse in een horecagelegenheid bij de forellenvisvijver? 
Amateur vissers: Ongeveer 20 ondervraagden (60 %), die aangegeven hebben behoefte te 
hebben om een keer te vissen in een (overdekte) forellenvisvijver, wil gebruik maken van de 
horecagelegenheid voor, tijdens of na het vissen. 

Welke doelgroep heeft interesse in een horecagelegenheid bij de forellenvisvijver? 
Amateur vissers: Van de mensen die aangegeven hebben gebruik te willen maken van de 

horecagelegenheid voor, tijdens of na het vissen is ongeveer 80 % man en 20 % vrouw. Het 
merendeel van deze mensen is tussen de dertig en veertig jaar oud en van deze mensen in 
niemand jonger dan twintig jaar. 
Van de mensen die aangegeven hebben gebruik te willen maken van de 
horecagelegenheid tijdens het wandelen, fietsen of skaten is ongeveer 75 % man en 25 % 
vrouw. De helft van deze mensen is tussen de dertig en de vijftig jaar oud en ook hier is 
niemand jonger dan 20 jaar. 
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Hieronder is de onderzoeksvraag gegeven en het antwoord op de 
onderzoeksvraag: 

Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdeldeforellenvisvijver, waar ook wat 
gegeten en gedronken kan worden onder amateur vissers? 
Ongeveer 20 % van de ondervraagde amateur vissers heeft interesse om te vissen in een 
overdekte forellenvisvijver. 60 % van de ondervraagde amateur vissers heeft behoefte aan 
een horecagelegenheid bij de forellenvisvijver. 65 % van de ondervraagde amateur vissers 
heeft behoefte aan een horecagelegenheid waar gebruik van gemaakt kan worden tijdens 
het wandelen, fietsen of skaten. 

III 



Voorwoord 

Eindhoven, 18 september 2004 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de TM-winkel, namens de Technische 
Universiteit Eindhoven. De TM-winkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau. 
Studenten voeren onderzoek uit, namens de TM-winkel, voor mensen die kennis 
nodig hebben op bedrijfskundig gebied, maar die de middelen niet hebben om een 
professioneel adviesbureau in te huren. 

De opdrachtgever heeft momenteel een keramisch atelier in Swalmen. De 
winstgevendheid van deze organisatie loopt terug en de opdrachtgever wil een 
ander bedrijf beginnen. De opdrochtgever is van plan een forellenvisvijver op te 
starten in Reuver en wil graag weten hoeveel vraog er noar een forellenvisvijver in 
Reuver is. Ik heb dit rapport geschreven om inzicht te geven in de vraag naar een 
overdekte forellenvisvijver met horecagelegenheid in de omgeving van Reuver. 

Het rapport heeft vertraging opgelopen door de zomervakantie doordat in 
die periode de visverenigingen zeer moeilijk te bereiken waren. Ik heb toen besloten 
om dit uit te stellen tot eind augustus. 

In dit verslog geef ik een aanbeveling over het opstarten van een 
forellenvisvijver in de omgeving van Reuver. Tevens kan met de gegeven resultaten 
een profiel van de potentiele klanten opgesteld worden. 

Tot slot wil ik Jan Spruijt bedanken voor zijn advies en kritische blik, namens de 
TM-winkel, tijdens het onderzoek en het opstellen van het rapport. 

Kristel Hoen 
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Hoofdsfuk 1: Inleiding 

Op dit moment heeft de opdrachtgever een keramisch atelier in 
Swalmen. De winstgevendheid van deze organisatie is de afgelopen tijd 
teruggelopen. Daarom is de opdrachtgever zich gaan orienteren om een 
nieuw bedrijf op te richten. De beslissing is gevallen op een forellenvisvijver. 
De opdrachtgever wil een forellenvisvijver op gaan starten en heeft hier ook 
01 enkele cursussen voor gevolgd. De locatie die de opdrachtgever op het 
oog heeft, is Reuver, het Oostelijk-Maasgebied. De opdrachtgever wil een 
overdekte forellenvisvijver opstarten om zich te onderscheiden van de 
concurrentie en ook in de winter inkomsten te hebben. De vraag die de 
opdrachtgever graag beantwoord wil zien is hoe groot de vraag naar een 
overdekte forellenvisvijver met horecagelegenheid in de omgeving van 
Reuver is. Het antwoord op deze vraag zou opgesplitst moeten worden naar 
de vraag van sportvissers en de vraag van amateur vissers. Afhankelijk van 
het antwoord op deze vraag besluit de opdrachtgever of hij wei of niet een 
overdekte forellenvisvijver op zal starten in Reuver en in welke hoedanigheid. 

Het probleem dat geformuleerd is in overleg met de opdrachtgever, is 
het volgende: 
De opdrachtgever wil een overdekte forellenvisvijver op starten in Reuver, 
maar weet op dit moment niet hoe groot de vraag is naar vissen in een 
overdekte forellenvisvijver in die regio. Tot de doelgroep worden amateur 
vissers (toeristen) en sportvissers uit de regio of die in de regio verblijven 
gerekend. De opdrachtgever wil ook weten hoe groot de behoefte is aan 
een horecagelegenheid bij de visvijver. De vissers en de bezoekers van de 
horecagelegenheid kunnen in de buurt van Reuver verblijven of 
zogenaamde dagjesmensen zijn. 

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: Hoe groot is de vraag 
naar vissen in een overdekte forellenvisvijver, waar ook wat gegeten en 
gedronken kan worden, onder zowel amateur vissers als sportvissers? Deze 
onderzoeksvraag wordt beantwoord door mid del van enkele 
onderzoeksdeelvragen. Met behulp van het antwoord op deze vragen kan 
een advies gegeven worden over het opstarten van een overdekte 
forellenvisvijver met horecagelegenheid in de omgeving van Reuver. Er zal 
zoveel mogelijk geprobeerd worden om geheim te houden dat het om een 
overdekte visvijver gaat. Dit omdat de opdrachtgever dit wenst. 

Het onderzoek zal zich aileen richten op Nederlandse toeristen en 
sportvissers. Dit wordt gedaan omdat het onderzoek anders te uitgebreid 
wordt. 

De indeling van het verslag is als voigt. In hoofdstuk 2 wordt de 
onderzoeksopzet gegeven, deze bestaat onder meer uit de aanleiding tot 
het onderzoek, de onderzoeksvraag, de onderzoeksdeelvragen en de 
methoden van onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek zoals het 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de 
resultaten van het onderzoek weergegeven. Dit hoofdstuk is ingedeeld 
vol gens de onderzoeksdeelvragen. In hoofdstuk 5 wordt de conclusie 
gegeven een aanbeveling naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 



Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk zal het onderzoek zoals het uitgevoerd gaat worden 
uitvoerig beschreven worden. Er zal begonnen worden met een situatie 
omschrijving daarna volgen de probleem- en opdrachtomschrijving. Daarna 
worden de afbakening van het onderzoek, de onderzoeksvraag, de 
onderzoeksdeelvragen en tot slot de methoden van onderzoek 
gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zal het onderzoek zoals het daadwerkelijk 
uitgevoerd is, beschreven worden. 

Paraqraaf 2.1 : Situatie-omschrijvinq 

De opdrachtgever is momenteel eigenaar van een keramisch atelier 
in Swalmen (Limburg). De laatste jaren loopt de omzet van de zaak sterk 
terug, onder andere doordat een grote klant is weggegaan. Deze klant 
bestelde veel servies, maar is nu overgestapt naar plastic borden. De 
verwachting is dat de omzet over de jaren nog verder zal afnemen. Daarom 
is de opdrachtgever uit gaan kijken naar een andere manier om inkomsten 
te genereren. 

De opdrachtgever heeft de keuze gemaakt om een forellenvisvijver 
met horecagelegenheid op te starten in Reuver (Oostelijk-Maasgebied). 
Hiervoor heeft de opdrachtgever al een cursus visteelt en visziektes gevolgd. 
Een probleem waar aile forellenvisvijvers mee kampen is het seizoenspatroon 
in de vraag; in de winter is er geen klandizie. De opdrachtgever heeft 
daarom het idee opgevat om een overdekte forelienvisvijver te beginnen. 
Het grote voordeel is dat er dan in de winter gevist kan worden en eventueel 
ook 's avonds. Dit zou concurrentievoordeel op kunnen leveren. Mensen 
zullen misschien eerder komen vissen bij een overdekte forellenvisvijver dan bij 
een normale visvijver. De opdrachtgever wil zich wat betreft het vissen zowel 
op amateur vissers (toeristen) als op sportvissers richten om een zo groot 
mogelijke markt te bereiken. Naast deze vijver wi! de opdrachtgever ook een 
horecagelegenheid exploiteren om vissers, wandelaars en fietsers een kop 
koffie met vlaai aan te kunnen bieden. Misschien wordt dit nog uitgebreid tot 
een restaurant, maar dit ligt nog niet vast en wordt ook niet meegenomen in 
dit onderzoek. 

De keuze voor Reuver is gemaakt op basis van de volgende redenen. 
Ten eerste komen er vee I toeristen in Reuver en omgeving. In Reuver is 
bungalowpark 'Lommerbergen' gevestigd, er komen veel mensen een dagje 
wandelen of fietsen en in de nabije toekomst wordt er in Reuver een 
attractiepark gebouwd. Dit levert een stroom potentiele klanten (vooral 
Nederlanders en Duitsers) v~~r een forellenvisvijver met horecagelegenheid. 
Ten tweede heeft de opdrachtgever in Reuver een geschikte locatie 
gevonden. Tot slot zijn er in de directe regio van Reuver nog geen 
forellenvisvijvers gevestigd. Een kort onderzoek naar forellenvisvijvers in de 
regio leerde dat er in Limburg in Itteren, Mechelen (2), Venlo, Vortum en 
Mullem en in Horst forellenvisvijvers gevestigd zijn. In Maaseik (Belgie) is ook 
een forellenvisvijver gevestigd. Enkele forellenvisvijvers bevinden zich redelijk 
dicht in de buurt van Reuver en kunnen directe concurrenten zijn; vooral voor 
sportvissers. In de bijlage 1 is in een kaartje grafisch weergegeven waar 
momenteel forellenvisvijvers zijn en waar de opdrachtgever een 
forellenvisvijver wi! beginnen. De kans dat er binnenkort nog een 
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forellenvisvijver zich in de directe regio van Reuver vestigt wordt redelijk klein 
geacht. 

Een punt wat nog vermeld moet worden, is het feit dat het idee van 
een overdekte forellenvisvijver, voor zover bekend, uniek is. Dit zou deze 
forellenvisvijver kunnen onderscheiden van anderen. Het risico bestaat 
natuurlijk dat er nog iemand of een bedrijf hetzelfde idee heeft en ook 
daadwerkelijk een overdekte vijver gaat bouwen terwijl de opdrachtgever 
daar ook mee bezig is. Dit kan een nadelig effect hebben op het 
onderscheidende vermogen van de foreilenvisvijver van de opdrachtgever. 
Dit geldt natuurlijk ook als er naderhand een overdekte foreilenvisvijver 
gevestigd wordt. 

Paragraaf 2.2: Probleemomschrijving 

Naar aanleiding van het gesprek met de opdrachtgever en het 
vooronderzoek kan het volgende probleem beschreven worden: 
De opdrachtgever wil een overdekte foreilenvisvijver beginnen in Reuver, 
maar weet niet hoe groot de vraag naar vissen in een overdekte 
foreilenvisvijver is in die regio. De doelgroep omvat amateur vissers (toeristen) 
en sportvissers uit de regio of die in de regio verblijven. De amateur vissers en 
de bezoekers van de horecagelegenheid kunnen daar in de buurt verblijven 
of zogenaamde dagjesmensen zijn. De opdrachtgever wil ook weten hoe 
groot de interesse is voor de horecagelegenheid bij de forellenvisvijver in de 
omgeving van Reuver. 

Voor de opdrachtgever is het van belang om de resultaten van het 
marktonderzoek zo snel mogelijk te krijgen om duidelijkheid te krijgen of het 
zinvol is om een forellenvisvijver in Reuver op te starten. 

Paragraaf 2.3: Opdrachtomschrijving 

am een antwoord te vinden op dit probleem zal een marktonderzoek 
uitgevoerd worden. Dit marktonderzoek zal onderzoeken hoeveel vraag er is 
naar de mogelijkheid om te vissen in een overdekte forellenvisvijver [en 
daarbij wat te eten of drinken) of om aileen wat te eten of drinken in de 
horecagelegenheid. De vraag of er voldoende animo is voor een restaurant 
bij de foreilenvisvijver zal niet onderzocht worden. Er zal bij het onderzoeken 
naar de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver ook gekeken 
worden of er animo is om in de winter en eventueel 's avonds te kunnen 
vissen. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden naar amateur vissers en 
sportvissers. 

De benodigde gegevens zullen verzameld worden door middel van 
het houden van een schriftelijke enquete in het Oostelijk-Maas gebied. Er 
zullen zowel amateur- als sportvissers benaderd worden. Er worden twee 
enquetes gemaakt; een voor sportvissers en een voor amateur vissers 
(toeristen). De vragen zullen voor het grootste gedeelte overlappen en vaak 
zal aileen de vraagformulering iets anders zijn. Er zal in ieder geval 
geprobeerd worden om in bungalowpark de 'Lommerbergen' toeristen te 
enqueteren. Mocht het nog nodig zijn dan zullen ook op andere plaatsen 
mensen geenqueteerd worden. am sportvissers te enqueteren zal 
geprobeerd worden om deze te benaderen in winkels die visgerei verkopen. 
Een andere mogelijkheid is om via visverenigingen sportvissers te benaderen. 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat het hier om een, voor zover 
bekend, uniek idee gaat. Dit geeft de vijver een onderscheidend vermogen, 
maar het is tevens vatbaar voor imitatie. Daarom zal bij het uitvoeren van dit 
onderzoek veel moeite gedaan worden om het idee geheim te houden en 
toch voldoende specifieke informatie te verzamelen over een overdekte 
forellenvisvijver. 

Paragraaf 2.4: Afbakening 

Yoorop gesteld wordt dat in dit marktonderzoek aileen in Nederland 
geenqueteerd zal worden. Dit wordt gedaan, omdat, afgezien van het 
gebrek aan kennis van de Duitse taal, het onderzoek dan te uitgebreid zal 
worden. 

De doelgroep bestaat uit amateur visser (voor zowel vissen en de 
horecagelegenheid) en sportvissers (vooral voor het vissen). Yoor de amateur 
visser maakt het niet uit of ze al dan niet uit de regio komen. Yerwacht wordt 
dat de sportvissers voornamelijk uit de regio zelf komen. Er wordt hier voor 
vissers uit de regio gekozen, omdat deze meestal naar de dichtstbijzijnde 
forellenvisvijver gaan. Er zullen sportvissers in de regio Reuver ondervraagd 
worden. Dit levert al automatisch een selectie op. Door de doelgroep zo te 
kiezen zal waarschijnlijk het grootste gedeelte van de markt bereikt worden, 
de Nederlandse deelmarkt in ieder geval. Dit is tevens de doelgroep die de 
opdrachtgever voor ogen heeft. 

Paragraaf 2.5: Onderzoeksvraag 

Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver, waar ook 
wat gegeten en gedronken kan worden, onder zowel amateur vissers als 
sportvissers? 

Paragraaf 2.6: Onderzoeksdeelvragen 

Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver 
onder amateur vissers? 
Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver 
onder sportvissers? 
Hoe groot is de vraag naar vissen in de winter in een overdekte 
forellenvisvijver onder sportvissers? 
In welke mate heeft is er interesse in een horecagelegenheid bij de 
forellenvisvijver? 
Welke doelgroep heeft interesse in een horecagelegenheid bij de 
forellenvisvijver? 

4 



Paragraaf 2.7: Methoden van onderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de volgende informatie te verkrijgen: 
Welke en hoeveel mensen gaan gebruik maken van de overdekte 
forellenvisvijver? 
Hoeveel mensen gaan gebruik maken van de gelegenheid om in de 
winter te vissen in de overdekte forellenvisvijver? 
Welke en hoeveel mensen gaan gebruik maken van de 
horecagelegenheid? 

Door het verzamelen van de bovenstaande informatie kunnen de 
deelvragen beantwoord worden. Naar aanleiding hiervan zal de 
opdrachtgever een antwoord krijgen op de vraag hoeveel vraag is naar een 
overdekte forellenvisvijver. 
De vragen betreffende 'welke mensen' zijn kwantitatief van aard. De 
antwoorden zullen de volgende vorm aannemen: 

Sportvisser/ amateur visser/ recreant 
Man/ vrouw 
Leeftijd van de persoon (in categorieen zoals <20, 21-30, ... ) 

Recreanten zijn in dit geval mensen die aileen in de horecagelegenheid 
geTnteresseerd zijn. 
De vragen betreffende 'hoeveel mensen' zijn kwalitatief van aard. De 
antwoorden zullen worden gegeven als percentage van de steekproef, vb. 
10% van de sportvissers heeft behoefte om in de winter te kunnen vissen. Er zal 
ernaar gestreefd worden om deze resultaten te extrapoleren. 

Om bovenstaande informatie te verkrijgen, zal een schriftelijke 
enquete worden uitgevoerd. Er wordt hier gekozen voor een schriftelijke 
enquete ten eerste omdat er veel mensen benaderd moeten worden die 
zich op een redelijk specifieke geografische locatie bevinden. Een andere 
reden om hiervoor te kiezen is dat de benodigde informatie niet 
gedetailleerd hoeft te zijn en dan volstaat een schriftelijke enquete. 
Kwantiteit is het belangrijkste. Er zullen twee enquetes gemaakt worden, voor 
zowel sportvissers als amateur vissers/recreanten een. Deze enquetes zullen 
voor een groot gedeelte overlappen. 

De onderwerpen van de enquete voor amateur vissers/recreanten 
zullen als voigt zijn: 

- geslacht 
-Ieeftijd 
- interesse in vissen in een overdekte forellenvisvijver 

* interesse in's avonds vissen in een overdekte 
forellenvisvijver 

- interesse in wat drinken v~~r, tijdens of na vissen 
- interesse in wat drinken bij het passeren van de forellenvisvijver 

tijdens fietsen, wandelen of skaten 
De onderwerpen van de enquete van de sportvissers zullen hetzelfde zijn, 
maar er is nog een extra onderwerp, namelijk interesse in vissen in de winter. 

De mensen die benaderd zullen worden zullen zowel amateur vissers 
als sportvissers zijn. Amateur vissers kunnen zowel voor het vissen als iets te 
drinken bij de forellenvisvijver komen. In principe zullen toeristen in de 
Lommerbergen ondervraagd worden. Mocht dit niet toegestaan zijn dan zal 
ergens anders getracht worden de doelgroep te benaderen. Om sportvissers 
te benaderen zal geprobeerd worden te enqueteren in een winkel die 
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gespecialiseerd is in visgerei of via een visverenlglng sportvissers te 
benaderen. Waarschijnlijk zal deze steekproef redelijk representatief zijn. Er zal 
getracht worden om ongeveer 100 ingevoerde enquetes te verkrijgen. Dit in 
verband met de geldigheid van statis"l"ische analyses. 

Om te realiseren dat toeristen de enquetes invullen, zullen deze 
aangeboden worden met de vraag of ze deze ter plekke in willen vullen. Om 
de sportvissers te enqueteren zullen deze of in de winkel neergelegd worden 
met de vraag om ze in te vullen, 6f ze zullen opgestuurd worden naar 
mensen die ge"interesseerd zijn in vissen. Het invullen van de enquete zal niet 
langer dan 5 minuten duren om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk 
mensen de enquete invullen. 

De analyse van de enquetes zal ook weer uit twee gedeeltes bestaan; 
het kwantitatieve en het kwalitatieve gedeelte. Bij het eerste gedeelte zal 
een karakterisatie gemaakt worden van de markt, door mid del van 
diagrammen en grafieken. Bij het tweede gedeelte zal gekeken worden welk 
percentage van de ondervraagde mensen geTnteresseerd is in vissen en 
dergelijke. De analyse van de data zal geschieden met behulp van het 
programma SPSS. 

Ten slotte nog iets over het opstellen van de enquetes. Per 
interessegebied dat gemeten zal worden, zullen meerdere vragen gemaakt 
worden om een betere weergave van de mening van die persoon te 
verkrijgen. Achteraf zal een be"trouwbaarheidsanalyse uitgevoerd worden om 
te kijken of die vragen ook daadwerkelijk hetzelfde meten. 
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Hoofdstuk 3: Onderzoek 

Dit hoofdstuk zal weergeven hoe het onderzoek daadwerkelijk 
veri open is. Er is hier een onderscheid gemaakt naar amateur vissers en 
sportvissers, omdat het onderzoek van die twee groepen onafhankelijk van 
elkaar verlopen is. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd worden. 

Paragraaf 3.1 : Amateur vissers 

Tijdens het opstellen van de enquete is al begonnen met het 
benaderen van bungalowpark de Lommerbergen in Reuver. Het plan is om in 
het park mensen de enquete aan te bieden en te vragen of ze deze in willen 
vullen. Helaas werd van de Lommerbergen geen toestemming verkregen om 
mensen te enqueteren in het bungalowpark. 

Ais alterna·~ief werd besloten om camping Breebronne in Maasbree te 
benaderen. Voor deze locatie werd gekozen, omdat het op redelijke afstand 
van Reuver ligt en ook hier veel toeristen uit heel Nederland komen. Ook was 
de onderzoekster al bekend met deze locatie. Na een gesprek met de 
eigenaar van de camping werd toestemming verkregen om op de camping 
toeristen te enqueteren. Er werd ook aangeraden om na 17 juli te komen, 
omdat dan het hoogseizoen begint en er dus meer mensen op de camping 
zijn. 

Op 18 juli 2004 zijn toeristen benaderd op camping Breebronne om de 
enquete in te vullen. De werkwijze was mensen aan te spreken die bij hun 
tent of caravan zaten en vragen of ze de enquete in willen vullen. Degene 
die de enquete ingevuld hebben, hebben zelf de vragen beantwoord op de 
vragenlijst. De personen die de enquete ingevuld hebben, waren in de 
meeste gevallen lid van een gezin met kleine kinderen die meerdere dagen 
op de camping verbleven. Er waren ook enkele echtparen. De persoon die 
de vragenlijst invulde, representeert dus vaak een gezin. In totaal zijn 50 
enquetes ingevuld. 

Na het afnemen van ongeveer 10 enquetes werd geconstateerd dat 
er nog enkele fouten in de enquete zaten. Zo was bij de verwijzing naar een 
andere vraag naar de verkeerde vraag verwezen. Hierdoor hebben enkele 
mensen een bepaalde vraag niet ingevuld. Na deze constatering is de 
vragenlijst aangepast. 

Om een meer representatieve steekproef te krijgen, wil men ook nog 
op een andere locatie en tijdstip toeristen de enquete aanbieden. Er is 
gekozen voor het pontje in Kessel, omdat mensen daar staan te wachten en 
dan even tijd hebben om vragen te beantwoorden. Ook wordt in die 
omgeving veel gewandeld en gefietst. Dit yond op 25 juli 2004 plaats. In 
Kessel waren vooral dagjesmensen aan het fietsen of mensen uit de regio. De 
vragenlijsten zijn meestal voorgelezen aan de mensen, omdat het 
beantwoorden van een vragenlijst op de fiets erg onhandig is. Hierdoor 
werden vee I minder vaak vragen niet ingevuld. In totaal zijn er 30 ingevulde 
enquetes verkregen. 
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Paragraaf 3.2: Sportvissers 

Er is voor gekozen om sportvissers te benaderen via 
hengelverenigingen. Op internet zijn hengelverenigingen in de buurt van 
Reuver opgezocht. Er waren enkele verenigingen die hiervoor in aanmerking 
kwamen. 

Daarna is begonnen met het benaderen van verenigingen om 
vragenlijsten te verspreiden onder hoar leden. Hengelvereniging De Rietvoorn 
in Herten heeft men wei kunnen bereiken en 10 vragenlijsten opgestuurd om 
onder hoar leden te verspreiden. Andere visverenigingen benaderen leverde 
helaas niks op. Dit was echter in de vakantieperiode, waardoor vee I mensen 
niet thuis zijn. Dus werd besloten het benaderen van hengelverenigingen uit 
te stellen tot september. 

In september was er nog geen reactie van de hengelvereniging in 
Herten dus is er nog een telefoongesprek geweest met de voorzitter van de 
vereniging. Deze heeft toegezegd nog een maal aan de leden te vragen om 
de vragenlijsten in te vullen en op te sturen. Ook zijn nog enkele andere 
visverenigingen in de omgeving van Reuver benaderd. Bij deze verenigingen 
werd echter niet op forellen gevist en zijn dus niet interessant om te 
enqueteren. 

Gezien de tijd die nog rest om het verslag of te maken, is besloten om 
geen verenigingen meer te benaderen. Dit vertraagt het proces van het 
maken van het verslag, omdat er nog gegevens binnen blijven komen. Deze 
verenigingen liggen ook verder van Reuver of en zijn minder goed te 
gebruiken. Half september is nog een mao I contact geweest met de 
hengelvereniging in Herten dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Er zijn 
dus geen ingevulde enquetes verkregen voor sportvissers. Dit heeft tot gevolg 
dot de vragen over de sportvissers helaas niet beantwoord kunnen worden. 
In dit onderzoek wordt dus ook geen inzicht verkregen in de precieze vraag 
van sportvissers naar een overdekte forellenvisvijver. Een reden hiervoor is dot 
het idee dot het om een overdekte forellenvisvijver goat geheim moest 
blijven. Ook speelt het feit dot er maar weinig visverenigingen in aanmerking 
komen een rol. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het marktonderzoek 
vermeld. De gegevens die verkregen zijn bij het enqueteren zijn ingevoerd in 
het programma SPSS. Vervolgens zijn in dit programma analyses toegepast 
op de data. Ook voor het maken van de diagrammen is SPSS gebruikt. 
De vragen van de vragenlijst zijn in de volgende categorieen ingedeeld: 

persoonsgegevens 
vissen 
vrije tijd (dit geldt aileen voor de enquetes van de amateur vissers) 
horecagelegenheid 

De eerste en derde categorie geven geen antwoord op 
onderzoeksdeelvragen, maar helpen bij het classificeren van de vissers. Deze 
vragen worden dus aileen in combinatie met een andere categorie gebruikt. 
De vragenlijsten van zowel de amateur vissers als de sportvissers zijn in bijlage 
2 en 3 weergegeven. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten per onderzoeksdeelvraag 
gepresenteerd. De volgorde die in hoofdstuk 2 is aangegeven, zal 
aangehouden worden. Een antwoord op de onderzoeksdeelvragen zal in 
hoofdstuk 5 gegeven worden. 

De twee onderzoeksdeelvragen die over de interesse van sportvissers 
gaan, kunnen helaas niet beantwoord worden, zoals in hoofdstuk 3 al 
uitgebreid vermeld is. 

Paraqraaf 4.1: Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte 
forellenvisvijver onder amateur vissers? 

Om antwoord te krijgen op deze vraag zal eerst een overzicht worden 
gegeven van de antwoorden die gegeven zijn op de vragen die betrekking 
hebben op deze deelvraag. Daarna zal eenzelfde overzicht worden 
gegeven van de ondervraagden die aangegeven hebben een keer te willen 
vissen in een overdekte forelienvisvijver. Tot slot voigt dit overzicht van de 
ondervraagden die aangegeven hebben 's avonds te willen vissen in een 
overdekte forelienvisvijver. 

De eerste vraag heeft als doel inzicht verkrijgen hoeveel 
ondervraagden al ooit gevist hebben in een visvijver. Uit de gegeven 
antwoorden kan opgemaakt worden dat 42,5 % van de ondervraagden 
ervaring heeft met vissen in een visvijver. 

Vervolgens zijn twee vragen gesteld om te meten of de ondervraagde 
behoefte heeft om ooit te vissen in een visvijver. Met behulp van een 
betrouwbaarheidsanalyse kan gecontroleerd worden of mensen op deze 
twee vragen ook daadwerkelijk hetzelfde antwoord gegeven hebben. Een 
betrouwbaarheidsanalyse levert een getal op. Dit getal wordt alpha 
genoemd en kan waardes tussen 0 en 1 aannemen. Ais de waarde voor 
alpha grater is dan 0,80 dan meten deze twee vragen hetzelfde. De waarde 
voar alpha, voor de vragen die de interesse in vissen in een visvijver meten, is 
0,9051. Men kan dus concluderen dat deze twee vragen betrouwbaar zijn. 
Hieronder zijn de twee cirkeldiagrammen gegeven van de interesse in vissen 
in een visvijver. 
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No. 

43S'" 

Behoefte om te vlssen In een forellenvisvijver 

lAsschien 

213" 

Uit de diagrammen kan worden afgelezen worden dat 27,5 % respectievelijk 
31,3 % van de ondervraagden de behoefte heeft om te gaan vissen in een 
forellenvisvijver. 21,3 % respectievelijk 20,0 % geeft aan hier misschien 
behoefte aan te hebben. 

Daarna is een vraag gesteld die de interesse van de ondervraagden 
meet in vissen in een overdekte forellenvisvijver. De gegeven antwoorden zijn 
grafisch weergegeven in onderstaand cirkeldiagram. 

Behoefte vissen overdekte forellenvisvijver 

Nee 

65.0% 

Ja 

20.0% 

12.5% 

van de P 

2.5% 

In het diagram staat dat 20,0 % van de ondervraagden behoefte heeft om in 
een overdekte forellenvisvijver te gaan vissen. En dat 12,5 % van de 
ondervraagden dit misschien wil doen. 
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Tot slot is aan de ondeNraagden gevraagd aan te geven of ze 
interesse hebben om's avonds te vissen in een overdekte forellenvisvijver. En 
ook dit is weergegeven in een cirkeldiagram. 

Nee 

67.5% 

Behoefte 's avonds vissen 

in een overdekte forellenvisvijver 

Ja 

11.2% 

Msschien 

17.5% 

Afhankeljk van de p 

3.8% 

Zoals men kan zien, heeft 11,2 % van de ondeNraagden behoefte om's 
avonds in een overdekte forellenvisvijver te vissen. 17,5 % van de 
ondeNraagden zegt dit misschien te willen doen. 

De voorgaande analyse geeft een overzicht van de interesses van aile 
ondeNraagden. Een volgende stap is om nu te gaan kijken naar de 
person en die aangegeven hebben al ooit te hebben gevist in een visvijver. Er 
wordt dus aileen gekeken naar de ondeNraagden die de vraag, of ze al ooit 
gevist hebben in een visvijver, met ja beantwoord hebben. In totaal gaat het 
hier om 34 ondeNraagden. Eerst wordt gekeken welk percentage van de 
amateur-vissers interesse heeft om te vissen in een forellenvisvijver, overdekte 
forellenvisvijver en's avonds in een overdekte forellenvisvijver. Van de 
ondeNraagden die aangegeven hier ook interesse in te hebben, wordt 
gekeken naar het geslacht, de leeftijd, of de ondeNraagden meerdere 
dagen in de regio verblijven en de afstand die men maximaal wil reizen voor 
een visvijver. Eerst wordt de interesse in een visvijver nader beschouwd. 
Daarna wordt de interesse in een overdekte visvijver bekeken. Tot slot wordt 
de interesse om's avonds te vissen in een overdekte visvijver nader 
beschouwd. 

Ais eerste wordt gekeken naar de behoefte om te vissen in een 
forellenvisvijver. In de volgende cirkeldiagrammen is te zien wat deze 
ondeNraagden geantwoord hebben op de vraag of ze behoefte hebben 
om te vissen in een visvijver. 
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Nee 

20.5% 

2.9% 

Misschien 

17.8% 

Behoefte om Ie vissen in een visvijver 

Jo 

56.8% 

Nee 

20.6% 

Afhrielijk van 

5.9% 

Misschien 

14.7% 

J. 

56 .8% 

In de diagrammen is te zien dat 58,8 % van deze ondervraagden behoefte 
heeft om ooit te vissen in een visvijver. 17,6 % respectievelijk 14,7 % heeft hier 
misschien behoefte aan. 

Nu wordt gekeken hoeveel van de 34 ondervraagden behoefte 
hebben om in een forellenvisvijver te vissen, dit zijn er 22. 

Van deze groep ondervraagden is 90,9 % man en 9,1 % vrouw. 
In onderstaand cirkeldiagram is te zien hoe de leeftijdsverdeling is van 

deze ondervraagden. 

ouder dan 60 

27.3% 

51-60 

9.1% 

41-50 

13.6% 

Leeftijd 

longer dan 20 

4.5% 

31-40 

45.5% 

In het diagram is te zien dat de helft van de ondervraagden jonger dan 
veertig jaor is. Bijna 30 % van de ondervraagden is ouder dan zestig jaor. 

Van de ondervraagden die behoefte hebben aan vissen in een 
forellenvisvijver, verblijft 68,2 % meerdere dagen in de omgeving van Reuver 
en 31,8 % van de ondervraagden komen 6f zelf uit de omgeving van Reuver 
6f zijn dagjesmensen. N.b. in de enquete vielen deze laatste twee situaties in 
een categorie, namelijk 'mensen die van plan zijn hier een dag te blijven'. 

Tot slot werd de vraag gesteld hoeveel kilometer men maximaal zou 
willen reizen om in een forellenvisvijver te vissen. 68,2 % van de 
ondervraagden gaf aan maximaal 20 kilometer te willen reizen en 27,3 % van 
de ondervraagden wil tussen 20 en 50 kilometer reizen. Een ondervraagde 
heeft geen antwoord gegeven op deze vraag [4,5 %). 

Vervolgens wordt gekeken naor de behoefte om te vissen in een 
overdekte forellenvisvijver. In het volgende cirkeldiagram is te zien wat deze 
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ondervraagden geaniwoord hebben op de vraag of ze behoefte hebben 
om te vissen in een overdekte forellenvisvijver. 

Behoefte vissen overdekte forellenvisvijver 

Nee 

52.9% 

Ja 

35.3% 

Msschien 

B.B% 

AfhankeliJk van de p 

2.9% 

In het diagram is te zien dat 35,3 % van deze ondervraagden behoefte heeft 
om ooit te vissen in een overdekte forellenvisvijver. 8,8 % heeft hier misschien 
behoefte aan. 

Nu wordt gekeken hoeveel van de 34 ondervraagden behoefte 
hebben om in een overdekte forellenvisvijver te vissen, dit zijn er 12. 

Van deze groep ondervraagden is 100 % man. 
In onderstaand cirkeldiagram is te zien hoe de leeftijdsverdeling is van 

deze ondervraagden. 

ouder dan 60 

8.3% 

51-60 

16.7% 

41·50 

16.7% 

Leeftijd 

jonger dan 20 

B.3% 

31-40 

50.0% 

In het diagram is te zien dat de helft van de ondervraagden tussen de dertig 
en de veertig jaar is. Eenderde van de ondervraagden is tussen de veertig en 
zestig jaar. 

Van de ondervraagden die behoefte hebben aan vissen in een 
overdekte forellenvisvijver, verblijft 75,0 % meerdere dagen in de omgeving 
van Reuver en 25,0 % van de ondervraagden komen 6f zelf uit de omgeving 
van Reuver 6f zijn dagjesmensen. N.b. in de enquete vielen deze laatste iwee 
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situaties in een categorie, namelijk 'mensen die van plan zijn hier een dag te 
blijven'. 

Tot slot werd de vraag gesteld hoeveel kilometer men maximaal zou 
willen reizen om in een overdekte forellenvisvijver te vissen. 58,3 % van de 
ondervraagden gaf aan maximaal 20 kilometer te willen reizen en 41,7 % van 
de ondervraagden wil tussen 20 en 50 kilometer reizen. 

Ais laatste wordt gekeken naar de behoefte om IS avonds te vissen in 
een overdekte forellenvisvijver. In het volgende cirkeldiagram is te zien wat 
deze ondervraagden geantwoord hebben op de vraag of ze behoefte 
hebben om IS avonds te vissen in een overdekte visvijver. 

Behoefte 's avonds vissen 

in een overdekte forellenvisvijver 

Ja 

20.6% 

Nee Msschien 

52.9% 23.5% 

AfhankeJi~ van de p 

2.9% 

In het diagram is te zien dot in dit diagram 20,6 % van deze mensen behoefte 
heeft om ooit IS avonds te vissen in een overdekte forellenvisvijver. 23,5 % 
heeft hier misschien behoefte aan. 
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Nu wordt gekeken hoeveel van de 34 ondervraagden behoefte 
hebben om 's avonds in een overdekte forellenvisvijver te vissen, dit zijn er 7. 

Van deze groep ondervraagden is 100 % man. 
In onderstaand cirkeldiagram is te zien hoe de leeftijdsverdeling is van 

deze mensen. 

51-60 

14.3% 

41 · 50 

28.6% 

Leeftijd 

31..4() 

57.1% 

In het diagram is te zien dot meer dan de helft van de mensen tussen de 
dertig en de veertig jaar is. Bijna 30 % van de mensen is tussen de veertig en 
vijftig jaar. 

Van de mensen die de behoefte hebben om's avonds te vissen in 
een overdekte forellenvisvijver, verblijft 71 A % meerdere dagen in de 
omgeving van Reuver en 28,6 % van de mensen komen 6f zelf uit de 
omgeving van Reuver 6f zijn dagjesmensen. N.b. in de enquete vielen deze 
laatste twee situaties in een categorie, namelijk 'mensen die van plan zijn hier 
een dog te blijven' . 

Tot slot werd de vraag gesteld hoeveel kilometer men maximaal zou 
willen reizen om's avonds in een overdekte forellenvisvijver te vissen. 42,9 % 
van de ondervraagden gaf aan maximaal 20 kilometer te willen reizen en 
57,1 % van de ondervraagden wil tussen 20 en 50 kilometer reizen. 
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Paragraaf 4.2: In welke mate is er interesse in een horecagelegenheid 
bij de forellenvisviiver? 

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksdeelvraag zijn drie vragen 
over de horecagelegenheid gesteld in de enquete. De eerste twee vragen 
behoren de interesse in de horecagelegenheid voor, tijdens of no het vissen 
te meten. De laatste vraag meet de interesse in een horecagelegenheid 
tijdens het wandelen, fietsen of skaten. 

Eerst zal een overzicht gegeven worden van de antwoorden die 
gegeven zijn op de vragen die betrekking hebben op deze deelvraag. 
Daarna zal voor de eerste twee vragen een dergelijk overzicht gegeven 
worden van de ondervraagden die behoefte hebben om te vissen in een 
visvijver. Tot slot zal voor de laatste vraag een dergelijk overzicht gegeven 
worden van de ondervraagden die aangegeven hebben om minstens een 
dog te goon wandelen, fietsen of skaten gedurende hun verblijf in de 
omgeving van Reuver. 

Eerst worden de antwoorden op de eerste twee vragen behandeld. 
De eerste twee vragen behoren de interesse in de horecagelegenheid voor, 
tijdens of no het vissen te meten. Om te controleren of dit ook zo is, kan weer 
een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd worden, zoals ook bij de eerste 
onderzoeksdeelvraag gedaan is. De waarde voor alpha die bij deze vragen 
hoort, is 0,8595. Deze waarde is groter dan 0,8 dus de twee vragen meten 
hetzelfde. 

Hieronder zijn de diagrammen gegeven waarin te zien is hoe de 
interesse van de ondervraagden is in een horecagelegenheid voor, tijdens of 
na het vissen. 

_ ingevuld 

15.0% 

-25.0% 

Misschien 

112% 

Interesse horecagelegenheid voor/tijdens/na vissen 

Nee 

22 .5% 

J. 

4B .8% 

Missctien 

27 .5% 

Ja 

46.3% 

Uit de diagram men kan afgelezen worden dat 48,8 % respectievelijk 46,3 % 
interesse heeft om iets te eten of drinken in de horecagelegenheid v~~r, 
tijdens of no het vissen. En 11,2 % respectievelijk 27,5 % heeft hier misschien 
interesse in. 
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Ook is een cirkeldiagram gemaakt van de aniwoorden die gegeven 
werden op de laatste vraag betreffende de horecagelegenheid. Die vraag 
onderzocht of mensen tijdens het wandel en, fietsen of skaten gebruik zouden 
willen maken van de horecagelegenheid. Hieronder zijn de resultaten in een 
cirkeldiagram weergegeven. 

Interesse horecagelegenheid recreanten 

I'iet ingevuld 

1.3% 

Nee 

17.5% 

Msschien 

25.0% 

Ja 

56.3% 

In dit diagram is te zien dat 56,3 % van de ondervraagden gebruik zou maken 
van de horecagelegenheid en 25,0 % zou hier misschien gebruik van maken. 
Bij deze getallen moet een kanttekening geplaatst worden, deze is in de 
aanbeveling terug te vinden. 

Voor de eerste iwee vragen is het nuttig om naar de aniwoorden te 
kijken die gegeven zijn door mensen die aangegeven hebben een keer te 
willen vissen in een (overdekte) visvijver. Er zijn dan geen verstoringen van 
mensen die niet willen vissen en toch aniwoord gegeven hebben op de 
vraag. In totaal gaat het om 33 mensen. Hieronder zijn de nieuwe 
diagrammen gegeven. 

I\iet I1gevuld 

3.0% 

Nee 

30 .3% 

Interesse horecagelegenheid voor/tijdens/na vissen 

Nee 

21~ 

Ja 

63.6% 

Misschien 

18 2 % 

Jo 

60.6% 
Misschien 

3.0% 

Uit de diagrammen kan afgelezen worden dat 63,6 % respectievelijk 60,6 % 
interesse heeft om iets te eten of drinken in de horecagelegenheid voor, 
tijdens of na het vissen. En 3,0 % respectievelijk 18,2 % heeft hier misschien 
interesse in. 

Voor de analyse van de laatste vraag is het nuttig om naar de 
aniwoorden te kijken die gegeven zijn door mensen die aangegeven 
hebben minstens een dag gaan wandelen, fietsen of skaten gedurende hun 
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verblijf in de omgeving van Reuver. Er zijn dan geen verstoringen van mensen 
die niet gaan wandelen, fietsen of skaten en die toch antwoord hebben 
gegeven op de vraag. In totaol hebben 63 mensen dit aangegeven. Dit 
levert het volgende cirkeldiagram op. 

Interesse horecagelegenheid recreanten 
Nee 

12.7% 

Missohien 

22 .2% 

J. 

65.1% 

In dit diagram is te zien dat 65,1 % van deze mensen bij het passeren van de 
horeca gelegenheid er gebruik van zou maken en 22,2 % zou dit misschien 
doen. Ook bij deze getallen moet een konttekening geplaatst worden, deze 
is in de aanbeveling terug te vinden. 
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Paraaraaf 4.3: Welke doelgroep heeft interesse in een 
horecagelegenheid bii de forellenvisviiver? 

Om antwoord op deze vraag te krijgen, worden de gegevens van de 
ondervraagden die aangegeven hebben gebruik te willen maken van de 
horecagelegenheid geanalyseerd. De analyse wordt uitgevoerd voor die 
ondervraagden die aangegeven hebben behoefte te hebben om gebruik te 
maken van de horecagelegenheid voor, tijdens of no het vissen in een 
forellenvisvijver. Eerst komt een categorisatie van ondervraagden die 
interesse hebben om gebruik te maken van de horecagelegenheid v~~r, 
tijdens of no het vissen. Damna voigt een categorisatie van ondervraagden 
die aangegeven hebben interesse te hebben in de horecagelegenheid 
tijdens het wandelen, skaten of fietsen. 

Ais eerste wordt gekeken nom de interesse in de horeca gelegenheid 
voor, tijdens of no het vissen. Ondervraagden die aangegeven hebben te 
willen vissen in een (overdekte) forellenvisvijver en aan hebben gegeven 
voor, tijdens of no het vissen gebruik te willen maken van de 
horecagelegenheid zijn geselecteerd. 
Amateur vissers: 23 ondervraagden (28,75 %) hebben aangegeven gebruik te 
willen maken van de horeca gelegenheid voor, tijdens of no het vissen. 
Van deze mensen is 82,6 % man en 17,4% vrouw. Hieronder is in een 
cirkeldiagram de leeftijdsverdeling weergegeven van deze mensen. 

Leeftijd 

21-30 
ouder dan 60 

8.7% 
17.4% 

51-60 

17.4% 
31-40 

43.5% 

41-50 

13.0% 

In dit diagram is te zien dot het grootste gedeelte van de mensen in de 
leeftijdscategorie 31-40 volt. Ook volt op dot niemand onder de 20 
aangegeven heeft interesse te hebben in een hapje of drankje voor, tijdens 
of no het vissen. 

Nu zal gekeken worden welke mensen aangegeven hebben gebruik 
te willen maken van de horecagelegenheid tijdens het recreeren. 
Ondervraagden die aangegeven hebben tijdens het fietsen, wandelen of 
skaten gebruik te willen maken van de horecagelegenheid zijn geselecteerd. 
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Amateur vissers: 41 ondervraagden (51,3 %) hebben aangegeven gebruik te 
willen maken van de horecagelegenheid tijdens het recreeren. Van deze 
mensen is 78,0 % man en 22,0 % vrouw. Hieronder is in een cirkeldiagram de 
leeftijdsverdeling weergegeven van deze mensen. 

Leeftijd 

21·30 

2.4% 

culler dan 60 

26.8% 
31-40 

26.8% 

51-60 

19.5% 41-50 

24.4% 

In dit diagram is te zien dat ruim 50 % van de mensen tussen de dertig en 
vijftig jaar. Bijna 30 % van de mensen ouder dan 60 wil gebruik maken van de 
horecagelegenheid. Ook hier hebben geen mensen van onder de 20 
aangegeven gebruik te willen maken van de horecagelegenheid tijdens het 
wandelen, fietsen of skaten. 
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Hoofdsfuk 5: Conclusie en aanbevelingen 

Paraqraaf 5.1 : Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag. Naar aanleiding van dit antwoord wordt een oanbeveling 
gedaan over het opstarten von een [overdekte) forellenvisvijver in Reuver. 
De onderzoeksvraag is: 

Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver, waar ook 
wat gegeten en gedronken kan worden, onder zowel amateur visser als 
sportvissers? 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen zijn onderzoeksdeelvragen 
opgesteld (zie hoofdstuk 2). Het antwoord op de onderzoeksdeelvragen is als 
voigt: 

Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver 
onder amateur vissers? 
Ongeveer 20 % van de ondervraagden heeft aangegeven behoefte 
te hebben om te vissen in een overdekte forellenvisvijver. Het 
overgrote deel van de ondervraagden die hier behoefte aan hebben 
zijn man [95 %) en overwegend tussen de dertig en vijftig jaar [60 %). 
Ongeveer tweederde van deze mensen is in de omgeving van Reuver 
op vakantie en ongeveer eenderde zijn dagjesmensen of mensen die 
in de regio van Reuver wonen. 
Hoe groot is de vraag naar vissen in een overdekte forellenvisvijver 
onder sportvissers? 
Op deze onderzoeksdeelvraag kan helaos geen antwoord worden 
gegeven, omdat er geen gegevens over sportvissers beschikbaar zijn. 
Hoe groot is de vraag naar vissen in de winter in een overdekte 
forellenvisvijver onder sportvissers? 
Op deze onderzoeksdeelvraag kan helaas geen antwoord worden 
gegeven, omdat er geen gegevens over sportvissers beschikbaar zijn. 
In welke mate is er interesse in een horecagelegenheid bij de 
forellenvisvijver? 
Amateur vissers: Ongeveer 20 ondervraagden (60 %), die aangegeven 
hebben behoefte te hebben om een keer te vissen in een [overdekte) 
forellenvisvijver, wil gebruik maken van de horecagelegenheid voor, 
tijdens of no het vissen. 
Ongeveer 40 ondervraagden [65 %), die aangegeven hebben tijdens 
hun verblijf in de regio von Reuver te goon wandelen, vissen of skaten, 
hebben aangegeven gebruik te willen maken van de 
horecagelegenheid tijdens het fietsen, wandelen of skaten. 
Sportvissers: Op deze vraag kan helaas geen antwoord worden geven. 
Welke doelgroep heeft interesse in een horecagelegenheid bij de 
forellenvisvijver? 
Amateur vissers: Van de mensen die aangegeven hebben gebruik te 
willen maken van de horecagelegenheid voor, tijdens of no het vissen 
is ongeveer 80 % man en 20 % vrouw. Het merendeel van deze 
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mensen is tussen de dertig en veertig jaar oud en van deze mensen in 
niemand jonger dan twintig jaar. 
Van de mensen die aangegeven hebben gebruik te willen maken van 
de horecagelegenheid tijdens het wandelen, fietsen of skaten is 
ongeveer 75 % man en 25 % vrouw. De helft van deze mensen is tussen 
de dertig en de vijHig jaar oud en ook hier is niemand jonger dan 20 
jaar. 
Sport vissers: Op deze vraag kan helaas geen antwoord worden 
gegeven. 

Het antwoord op de onderzoeksvraag is nu het volgende: 

Ongeveer 20 % van de ondervraagde amateur vissers heeft interesse om te 
vissen in een overdekte forellenvisvijver. 60 % van de amateur vissers heeft 
behoefte aan een horecagelegenheid bij de forellenvisvijver. 65 % van de 
amateur vissers heeft behoefte aan een horecagelegenheid waar gebruik 
van gemaakt kan worden tijdens het wandelen, fietsen of skaten. 
Over de vraag van de sportvissers kan geen uitspraak gedaan worden bij 
een gebrek aan gegevens. 

Paragraaf 5.2: Aanbeveling 

Om een aanbeveling te kunnen geven of het verstandig is om een 
overdekte forellenvisvijver op te starten in Reuver zijn er drie aspecten waar 
naar gekeken moet worden. Het is eerste aspect is de vraag of Reuver een 
geschikte plaats is voor een forellenvisvijver. Het tweede aspect is of een 
horecagelegenheid meerwaarde geeft aan potentiele klanten. Het derde 
aspect is de vraag of een overdekte forellenvisvijver meerwaarde geeft aan 
de poten"i"iele klanten. 

De eerste vraag, of de locatie geschikt is, kan met ja beantwoord 
worden. In de omgeving van Reuver vertoeven zeer veel toeristen en het 
blijkt dot deze interesse zouden kunnen hebben in vissen in een 
forellenvisvijver. 

De tweede vraag, of een horecagelegenheid gewenst is, kan met ja 
beantwoord worden. Veel ondervraagden hechten er waarde aan iets te 
kunnen drinken bij het vissen en voor sommigen is het zelfs een vereiste. Dit 
zijn dan meer de gezelligheidsvissers. Ongeveer 60 % van de ondervraagden 
zou gebruik maken van de horecagelegenheid tijdens het recreeren. Dit 
getal geeft aan dot er wei degelijk vraag is naar een horecagelegenheid. 
Men mag echter niet aannemen dot ook 60 % van de passanten van de 
horecagelegenheid er gebruik van goat maken. In werkelijkheid zal dit cijfer 
lager liggen, want niet iedereen zal op dot moment behoefte of zin om iets te 
drinken hebben. Ook zal de vraag naar de horecagelegenheid zeker 
bernvloed worden door de prijs. Er is in dit onderzoek geen financieel 
onderzoek gedaan naar de horecagelegenheid. Dit onderzoek toont aan 
dot er vraag is naar de horecagelegenheid, maar of het financieel haalbaar 
is, is nog maar de vraag. Om een antwoord op die vraag te geven, moet 
extra onderzoek uitgevoerd worden. Er is aileen onderzoek gedaan naar een 
horecagelegenheid waar wat gegeten en gedronken kan worden. Of er 
behoefte is aan een restaurant bij de forellenvisvijver is dus niet onderzocht. 
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Het ligt echter in de lijn der verwachting dot hier behoefte aan is. Op 
meerdere locaties in Nederland wordt dit nu 01 gedaan. 

De derde vraag, of een overdekte forellenvijver meerwaarde geeft. 
kan niet eenvoudig met ja beantwoord worden. Uit het onderzoek blijkt dot 
ongeveer 30 % van de ondervraagden behoefte heeft om te vissen in een 
forellenvisvijver en dot ongeveer 20 % van de ondervraagden behoefte heeft 
om te vissen in een overdekte forellenvisvijver. Dit is beduidend minder dan 
de vraag naar een forellenvisvijver. Er waren duidelijk twee groepen te 
onderscheiden, mensen die juist willen goon vissen in een overdekte 
forellenvisvijver of mensen die het idee van een overdekte forellenvisvijver 
niet aantrekkelijk vinden. Duidelijk is dus dot een overdekte forellenvisvijver 
door een select gezelschap bezocht zal worden. Dot heeft tot gevolg dot de 
potentiele klanten uit een iets grotere kring rondom Reuver moeten komen. 
Een mogelijkheid zou zijn om een overdekte forellenvisvijver en een gewone 
forellenvisvijver te exploiteren. Duidelijk is dot de vraag naar een overdekte 
forellenvisvijver beperkt is, maar het is iets onderscheidends. 
Een onder aspect wat mee moet worden genomen is de haalbaarheid van 
vissen in de winter. Het idee van een overdekte forelienvisvijver was ontstaan 
uit de gedachte in de winter ook klandizie te hebben. lets waar dan nog aan 
gedach"t moet worden is of er mensen zijn die in de winter willen vissen. Dit 
zullen vooral sportvissers zijn, aangezien er dan weinig toeristen zijn. Daarnaast 
is het ook van belong of het technisch mogelijk is om in de winter te vissen. 
Vissen passen hun activiteit aan aan de temperatuur van het water wat tot 
gevolg heeft dot vissen in de winter niet actief zijn. De vijver zal dus 
waarschijnlijk enigszins verwarmd moeten worden om de vissen actief te 
houden. 

Samengevat kan men zeggen dot een overdekte forellenvisvijver veel 
extra kosten met zich meebrengt. De vraag is waarschijnlijk kleiner dan voor 
een normale forellenvisvijver. Anderzijds blijft het een onderscheidend 
kenmerk wat uitgebuit kan worden. Men zal hier dus een afweging moeten 
maken en moeten schatten of het de moeite waard is om een overdekte 
forellenvisvijver op te starten. Voor een forellenvisvijver met een 
horecagelegenheid lijkt inieder geval voldoende vraag te zijn. 
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BHlage 2: Vragenlijst amateur vissers 

Geachte meneerl mevrouw, 

Dit marktonderzoek gaat na hoe groot de vraag is naar een forellenvisvijver in 
Reuver. Om antwoord op deze vraag te krijgen, zullen zowel recreanten en 
sportvissers gevraagd worden deze enquete in te vullen. 
Op basis van de resultaten van deze enquete zal een advies worden uitgebracht 
naar de opdrachtgever of het verstandig is om een forellenvisvijver te openen in 
Reuver. 
Het kost zo'n 5 a 10 minuten om de enquete in te vullen. Het invullen van de enquete 
is volledig anoniem, vragen over leeftijd en geslacht zullen aileen gebruikt worden 
om inzicht te krijgen in welke mensen gebruik zouden maken van de forellenvisvijver. 
Indien u nog vragen hebt dan kunt u die natuurlijk aan de uitvoerder stellen. Alvast 
bedankt voor uw tijd en moeite 

Hoogachtend, 

K.M.R. Hoen 
(uitvoerder marktonderzoek) 

Invulinstructie 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende 
antwoordmogelijkheden. Achter zo'n antwoordmogelijkheid staat een cijfer. U wordt 
verzocht bij het beantwoorden van de vragen telkens het cijfer te omcirkelen achter 
het antwoord dat op u van toepassing is. Ais er geen antwoord op u van toepassing 
is, wordt u verzocht het antwoord te kiezen dat het beste bij uw mening ligt of uw 
voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld vaker dan een maal per maand gaat vissen, beantwoord u 
de onderstaande vraag als voigt. 

Vist u vaker dan een maal per maand? Ja 
1 

Nee 
2 

Veel succes met het invullen van de enquete. 

o 
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Enkele persoonsgegevens 

Omdat de enquete anoniem wordt afgenomen en men inzicht wil krijgen in mogelijke 
klanten van de forellenvisvijver, vraag ik u eerst een aantal persoonsgegevens in te 
vullen. 

1 Geslacht Man 

Vrouw 

2 Leeftijd .. Jonger dan 20 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Ouderdan 60 

Vissen 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op uw interesse in vissen in een visvijver. 

3 Heeft u al ooit gevist in een visvijver? Ja 1 

Nee 2 

4 Heeft u de behoefte om een keer te gaan vissen in Ja 1 

een visvijver? Misschien 2 

Afhankelijk van de prijs 3 

Nee 4 

5 Zou u graag een keer willen vissen in een Nee 1 

visvijver? Afhankelijk van de prijs 2 

Misschien 3 

Ja 4 

6 Ais de mogelijkheid zich voordoet zou u dan willen Nee 1 

vissen in een overdekte visvijver? Afhankelijk van de prijs 2 

Misschien 3 

Ja 4 

7 Ais de mogelijkheid zou bestaan om's avonds te Ja 1 

vissen in een overdekte visvijver zou u daar dan Misschien 2 

gebruik van maken? Afhankelijk van de prijs 3 

Nee 4 
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8 Hoeveel kilometer zou u maximaal willen reizen om Minder dan 20 

bij een overdekte visvijver te gaan vissen? 

Vrije tijd 

20-50 

50-100 

Meer dan 100 

1 

2 

3 

4 

Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op uw tijdsbesteding van vandaag en 
eventueel de komende dagen. 

9 Bent u van plan om hier meerdere dagen te 

blijven? 

10 Bent u van plan gedurende uw verblijf hier een of 

meer dagen te gaan fietsen, wandelen of skaten? 

11 Bent u vandaag aan het fietsen, wandelen of 

skaten? 

Horecagelegenheid 

Ja 

(indien 1 omcirkeld, ga 

verder met vraag 13) 

Nee 

(indien 2 omcirkeld, ga 

verder met vraag 14) 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Hieronder volgen enkele vragen die gaan over uw interesse in een horecagelegenheid bij een 
forellenvisvijver. 

12 Vindt u het belangrijk om bij het vissen een drankje Ja 1 

en hapje te kunnen nuttigen? Misschien 2 

Nee 3 

13 Ais er bij de visvijver een horecagelegenheid zit, Ja 1 

zou u daar dan gebruik van maken voor, tijdens of Misschien 2 

na het vissen? Nee 3 

14 Ais u tijdens het fietsen, wandelen of skaten een Ja 1 

visvijver met horecagelegenheid tegen zou komen Misschien 2 

zou u dan van de horecagelegenheid gebruik Nee 3 

maken? 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking! 
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8ij1age 3: Vragenlijst sportvissers 

Geachte meneer! mevrouw, 

Dit marktonderzoek gaat na hoe groot de vraag is naar een forellenvisvijver in 
Reuver. Om antwoord op deze vraag te krijgen, zullen zowel recreanten en 
sportvissers gevraagd worden deze enquete in te vullen. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de TM-winkel, namens de Technische 
Universiteit Eindhoven. De TM-winkel is een kleinschalige non-profit adviesbureau. 
Studenten voeren onderzoek uit, namens de TM-winkel, voor mensen die kennis 
nodig hebben op bedrijfskundig gebied, maar die daar de middelen niet voor hebben. 
Ik hoop dat u het belang van deze enquete inziet en de enquete in wilt vullen. Op 
basis van de resultaten van deze enquete zal een advies worden uitgebracht naar de 
opdrachtgever of het verstandig is om een forellenvisvijver te openen in Reuver. 
Het kost zo'n 5 a 10 minuten om de enquete in te vullen. Het invullen van de enquete 
is volledig anoniem, vragen over leeftijd en geslacht zullen aileen gebruikt worden 
om inzicht te krijgen in welke mensen gebruik zouden gaan maken van de 
forellenvisvijver. 
Indien u nog vragen hebt dan kunt u die natuurlijk aan de uitvoerder stellen. Alvast 
bedankt voor uw tijd en moeite. 

Hoogachtend, 

K.M.R. Hoen 
(uitvoerder marktonderzoek) 

Invulinstructie 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende 
antwoordmogelijkheden. Achter zo'n antwoordmogelijkheid staat een cijfer. U wordt 
verzocht bij het beantwoorden van de vragen telkens het cijfer te omcirkelen achter 
het antwoord dat op u van toe passing is. Ais er geen antwoord op u van toepassing 
is, wordt u verzocht het antwoord te kiezen dat het beste bij uw mening ligt of uw 
voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld vaker dan een maal per maand gaat vissen, beantwoord u 
de onderstaande vraag als voigt. 

Vist u vaker dan een maal per maand? Ja 
1 

Nee 
2 

Veel succes met het invullen van de enquete. 

o 
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Enkele persoonsgegevens 

Omdat de enquete anoniem wordt afgenomen en men inzicht wi! krijgen in mensen 
die gebruik gaan maken van de forellenvisvijver, vraag ik u eerst een aantal 
persoonsgegevens in te vullen. 

1 Geslacht Man 

Vrouw 

2 Leeftijd Jonger dan 20 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Ouder dan 60 

Vissen 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op uw interesse in vissen in een visvijver. 

3 Wat vindt u van vissen in een visvijver? 

4 Hoe vaak gaat u vissen in een visvijver? 

5 Heeft u behoefte om een keer te vissen in een 

overdekte visvijver? 

6 Ais de mogelijkheid zich voordoet zou u dan 

willen vissen in een overdekte visvijver? 

Dat heeft mijn voorkeur 

Dat heeft niet mijn voorkeur 

Geen mening 

Een of meer keer per week 

enkele keren per maand 

een keer per maand 

minder dan een keer per 

maand 

Nee 

Misschien 

Ja 

Ja 

Misschien 

Nee 

30 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 
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7 Ais de mogelijkheid zou bestaan om's avonds Nee 1 

te vissen in een overdekte visvijver zou u daar Misschien 2 

dan gebruik van maken? Ja 3 

8 Heeft u de behoefte om's winters in een Ja 1 

overdekte visvijver te vissen? Misschien 2 

Nee 3 

9 Indien er de mogelijkheid is om's winters in Nee 1 

een overdekte visvijver te vissen, zou u daar Misschien 2 

dan gebruik van maken? Ja 3 

10 Hoeveel kilometer zou u maximaal willen reizen Minder dan 25 1 

om bij een overdekte visvijver te gaan vissen? 25-50 2 

50-75 3 

75-100 4 

Meer dan 100 5 

11 Hoeveel kilometer zou u maximaal willen reizen Minder dan 25 1 

om in de winter te vissen in een overdekte 25-50 2 

visvijver? 50-75 3 

75-100 4 

Meer dan 100 5 

Horecagelegenheid 

Hieronder volgen enkele vragen die gaan over uw interesse in een horecagelegenheid bij een 
forellenvisvijver. 

12 Vindt u het belangrijk om bij het vissen een Ja 1 

drankje en hapje te kunnen nuttigen? Misschien 2 

Nee 3 

13 Ais er bij de visvijver een horecagelegenheid Ja 1 

zit, zou u daar dan gebruik van maken voer, Misschien 2 

tijdens of na het vissen? Nee 3 
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14 Ais u tijdens het fietsen, wandelen of skaten Ja 

een visvijver met horecagelegenheid tegen zou Misschien 

komen zou u dan van de horecagelegenheid Nee 

gebruik maken? 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking! 
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