
Report for Toekomstvisie Boschplaat

T his report is filtered

Only show: Question "WoontOpT erschelling" is exactly equal to "Nee"

Complet ion Rat e: 68.8%

 Complete 192

 Partial 87

T ot al: 279

Response Counts

1



11. Hoe vaak bezoek jij de Boschplaat?

54.30% Meerdere keren per jaar54.30% Meerdere keren per jaar

29.40% Een keer per jaar29.40% Een keer per jaar

15.80% Minder dan één keer per
jaar
15.80% Minder dan één keer per
jaar

0.40% Nooit0.40% Nooit

Value  Percent Responses

Meerdere keren per jaar 54.3% 144

Een keer per jaar 29.4% 78

Minder dan één keer per jaar 15.8% 42

Nooit 0.4% 1

  T ot al: 265
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12. Op welke manier bezoek je dan de Boschplaat?

6.10% Vooral in de winter over
het strand met de auto
6.10% Vooral in de winter over
het strand met de auto

37.60% Wandelend37.60% Wandelend

51.90% Fietsend51.90% Fietsend

4.40% Met een (huif)kar4.40% Met een (huif)kar

Value  Percent Responses

Vooral in de winter over het strand met de auto 6.1% 11

Wandelend 37.6% 68

Fietsend 51.9% 94

Met een (huif)kar 4.4% 8

  T ot al: 181
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13. Ben je mee geweest op één van de excursies die de afgelopen
maanden zijn georganiseerd (met de Buren, vanuit Echt Terschelling
(ook voor bezoekers) of naar Ameland)?

6.80% Ja6.80% Ja

93.20% Nee93.20% Nee

Value  Percent Responses

Ja 6.8% 16

Nee 93.2% 221

  T ot al: 237
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14. Je hebt aangegeven dat je meegegaan bent op één van de
excursies naar/over de Boschplaat. Als het goed is heb je tijdens de
excursie individueel of in een groepje een formulier met vragen
beantwoord, klopt dat? Zo ja, dan hoef je niet opnieuw de vragen in
deze enquete te beantwoorden (het zijn dezelfde namelijk). Heb je
wellicht na de excursie nog andere inzichten gehad en wil je toch deze
enquete graag invullen? Dat kan vanzelfsprekend! Geef het hieronder
aan.

66.70% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld, ik hoef de
volgende vragen niet opnieuw te
beantwoorden

66.70% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld, ik hoef de
volgende vragen niet opnieuw te
beantwoorden

8.30% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld maar ik zou
graag mijn nieuwe inzichten
willen delen

8.30% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld maar ik zou
graag mijn nieuwe inzichten
willen delen

25.00% Nee, ik heb toen geen
vragenlijst ingevuld
25.00% Nee, ik heb toen geen
vragenlijst ingevuld

Value  Percent Responses

Ja, ik heb toen een vragenlijst ingevuld, ik hoef de volgende

vragen niet opnieuw te beantwoorden

66.7% 8

Ja, ik heb toen een vragenlijst ingevuld maar ik zou graag mijn

nieuwe inzichten willen delen

8.3% 1

Nee, ik heb toen geen vragenlijst ingevuld 25.0% 3

  T ot al: 12
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

Weidsheid en ruimte 1 924 183

Diversiteit van planten en

vogels

2 782 173

Stilte 3 674 164

Uniek gebied met allure 4 600 150

Duisternis 5 400 117

Visitekaartje van

T erschelling

6 227 89

    

15. Wat vind jij de sterke kanten van de Boschplaat? Hieronder staan
sterke punten die onder andere tijdens de excursies genoemd zijn.
Sleep alleen de sterke punten waar jij het mee eens bent naar het vak
aan de rechterkant. Als je er twee of meer kiest, zet ze dan in volgorde
van belangrijkheid. Het eerste sterke punt is dan het belangrijkst, het
tweede iets minder, etc. Je kunt de sterke punten met je
muisaanwijzer aanklikken en verschuiven. Je kunt een gekozen sterk
punt ook weer terugzetten in het vak aan de linkerkant. Misschien zie
je helemaal geen sterke punten, dan hoef je niets te doen en kun je
door naar de volgende vraag.  

Lowest

Rank

Highest

Rank
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16. Miste je hierboven nog sterke punten? Je kunt hieronder invullen
welk(e) sterk punt(en) van de Boschplaat jij nog ziet.

64.90% Ik zie geen (andere)
sterke punten
64.90% Ik zie geen (andere)
sterke punten

35.10% Ik mis nog:35.10% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) sterke punten 64.9% 96

Ik mis nog: 35.1% 52

  T ot al: 148

Ik mis nog: Count

(Deels) vrije verloop van natuurlijke morfologische processen 1

Alleen met jezelf in die stilte/ruimte 1

Auto- en gebouwenvrij 1

T otal 52
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Bezoek aan de vogelwachters 1

Bijzonder samenstel van geuren en kleuren 1

Blijvend beschermen 1

Broedgebied / HVP / Strandbroeders KBP 1

De dynamiek van het bewegend landschap 1

De natuur aan het werk 1

Dynamiek door wind en zee (delen van de Boschplaat) 1

Een iets beter fietspad 1

Ervaring van het verblijven in "echte" natuurlijke natuur. ( wat we in Nederland nauwelijks

hebben, het meeste is cultuur-natuur) Dus niet teveel kunstmatig in standhouden.....

1

Fotogeniek 1

Gebied met schoonheid 1

Goede toegankelijkheid 1

Goede toegankelijkheid 1

Het spel van water en wind, zand en slib 1

Historie. Ontstaan door menselijk ingrijpen 1

Hoe de natuur zijn ang kan gaan 1

Juist het niet zo makkelijk kunnen bereiken van de uiterste punt is een sterk 'punt'. Je

moet er moeite voor blijven doen!

1

Koepelbegrip natuur 1

Natuurlijkheid 1

Ik mis nog: Count

T otal 52
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Ongerept gebied 1

Ongereptheid 1

Ongereptheid, de mens is in dit gebied ondergeschikt in het gebied, dit lijkt me een

belangrijkpunt om te behouden, wat mij betreft (geen uitbreiding van de fietspaden!)

1

Prachtige kleuren en geuren 1

Puur natuur 1

Sterk punt is dat de bosplaat nog wild en avontuurlijk is waar je serieus kan bijen. Ook is

een sterk punt van de bosplaat: ucatief voor jong en oud. En: de "boswachters" en hun

gastvrijheid vind ik zeker een sterk punt van de bosplaat.

1

Strand 1

Vooral heel erg mooi (de vele kleuren) op verschillende momenten) 1

altijd wisselend landschap 1

de dynamiek van de stuivende duinen 1

de ruigheid 1

de water spiegel stijging voor de komende tijd 1

duingebied met landschappelijke diversiteit 1

dynamiek met slenken etc. 1

dynamiek van het wad 1

fietspad naar amelander gat 1

functie tov getijde 1

heeeel weinig mensen 1

het eindpunt van T erschelling 1

Ik mis nog: Count

T otal 52
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natuurlijke processen / dynamiek 1

niet bereikbaar met auto's, wandel- en (moeilijk) fietsgebied met mooi einddoel. echt

een dagtocht waar je voor moet kiezen.

1

potentie en schaal voor natuurlijke processen 1

rust 1

samenhang van natuur en cultuur 1

sterk veranderend landschap 1

toegankelijkheid 1

totaal geen bebouwing, tentjes, horeca 1

unieke kelders en slenken 1

waar mensen weinig tot niet ingrijpen 1

wildernis 1

T otal 52

Ik mis nog: Count
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

Verruiging 1 567 107

T e weinig invloed van de zee 2 508 98

Kustafslag 3 364 74

Eentonig 4 308 66

Onduidelijke afspraken over

beheer

5 238 55

T oegankelijkheid 6 166 40

    

17. Wat zijn in jouw ogen de zwakke punten van de Boschplaat?
Hieronder staan de zwakke punten die onder andere tijdens de
excursies genoemd zijn. Sleep alleen de zwakke punten waar jij het
mee eens bent naar het vak aan de rechterkant. Als je er twee of meer
kiest, zet ze dan in volgorde van belangrijkheid. Het eerste zwakke
punt is dan het belangrijkst, het tweede iets minder, etc. Je kunt de
zwakke punten met je muisaanwijzer aanklikken en verschuiven. Je
kunt een gekozen zwak punt ook weer terugzetten in het vak aan de
linkerkant. Misschien zie je helemaal geen zwakke punten, dan hoef je
niets te doen en kun je door naar de volgende vraag.  

Lowest

Rank

Highest

Rank
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18. Miste je hierboven nog zwakke punten? Je kunt hieronder invullen
welk(e) zwak punt(en) van de Boschplaat jij nog ziet.

89.20% Ik zie geen (andere)
zwakke punten
89.20% Ik zie geen (andere)
zwakke punten

10.80% Ik mis nog:10.80% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) zwakke punten 89.2% 99

Ik mis nog: 10.8% 12

  T ot al: 111
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Ik mis nog: Count

De (strakke) stuifdijk 1

De natuur mag je af en toe waar nuttig en verstandig (een beetje) helpen. 1

Op den duur verdwijnt het in zee en daar moet een oplossing voor komen. Ons huis in

Oosterend komt dan ook in gevaar.

1

T oename toegankelijkheid 1

Verlies aan soortenrijkdom 1

Voor mij hoeft de Boschplaat niet per se de stijging van de zee bij te houden. Het

bodemmateriaal kan ook op andere plaatsen weer in een andere vorm terugkeren.

1

dynamiek ontbreekt 1

ontbreken van begrazing 1

rol van gebiedsdekkende begrazing om natuurlijke processen te completeren 1

schapen als grazers, zeer effectief 1

staat verruiging gelijk aan vergrassing? 1

toegang voor gehandicapten 1

T otal 12
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

Verruiging en/of vergrassing 1 996 126

Afname vogel- en

plantensoorten

2 885 119

Zeespiegelstijging 3 844 108

Kustafslag 4 645 81

T oename toerisme 5 472 69

Niets doen 6 316 48

"T uinieren" door teveel kleine

ingrepen

7 295 46

Permanent beheer door

machines

8 262 42

T eveel regels 9 137 24

    

19. Wat zijn naar jouw idee de bedreigingen voor de Boschplaat?
Hieronder staan bedreigingen die onder andere tijdens de excursies
genoemd zijn. Sleep alleen de bedreigingen waar jij het mee eens bent
naar het vak aan de rechterkant. Als je er twee of meer kiest, zet ze
dan in volgorde van belangrijkheid. De eerste bedreiging is dan het
meest bedreigend, de tweede iets minder, etc. Je kunt de bedreiging
met je muisaanwijzer aanklikken en verschuiven. Je kunt een gekozen
bedreiging ook weer terugzetten in het vak aan de linkerkant.
Misschien zie je helemaal geen bedreigingen, dan hoef je niets te
doen en kun je door naar de volgende vraag.

Lowest

Rank

Highest

Rank
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20. Miste je hierboven nog bedreigingen? Je kunt hieronder invullen
welke bedreiging(en) jij nog ziet voor de Boschplaat.

93.60% Ik zie geen (andere)
bedreigingen
93.60% Ik zie geen (andere)
bedreigingen

6.40% Ik mis nog:6.40% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) bedreigingen 93.6% 103

Ik mis nog: 6.4% 7

  T ot al: 110
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Ik mis nog: Count

Auto's aan de kust 1

Begrazing als oplossing. Van natuurgebied naar cultuurgebied. 1

Het verlangen de Boschplaat tot in lengte van dagen instand te houden. 1

de functie van de stuifdijk herzien 1

houd het woest en ledig, GEEN BORDJES met infornatie of "spelregels' 1

ontbreken zandtoevoer vanuit zee (andmotor¨ 1

te druk worden/verstoring als de toegankelijkheid te makkelijk wordt 1

T otal 7
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Item

Overall

Rank

Rank

Distribution Score

No. of

Rankings

Stuivende duinen 1 961 105

De natuurlijke processen van wind en

zee het werk laten doen

2 850 100

Washovers 3 797 88

Begrazing 4 791 88

Alles kan, zolang er maar duidelijke

afspraken zijn over kustafslag

5 307 37

Plaggen 6 197 24

Kwelder aanleggen aan zuidkant 7 193 24

Zandsuppletie 8 179 23

Branden 9 75 11

Niets doen 10 68 9

    

21. Wat zijn naar jouw idee de kansen voor de Boschplaat wanneer je
kijkt naar het landschap en de natuur?Hieronder staan kansen die
onder andere tijdens de excursies genoemd zijn. Sleep alleen de
kansen waar jij het mee eens bent naar het vak aan de rechterkant. Als
je er twee of meer kiest, zet ze dan in volgorde van belangrijkheid. De
eerste kans is dan het belangrijkst, de tweede iets minder, etc. Je kunt
de kansen met je muisaanwijzer aanklikken en verschuiven. Je kunt
een gekozen kans ook weer terugzetten in het vak aan de linkerkant.
Misschien zie je helemaal geen kansen, dan hoef je niets te doen en
kun je door naar de volgende vraag

Lowes

t Rank

Highes

t Rank
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22. Miste je hierboven nog kansen? Je kunt hieronder invullen welke
kans of kansen jij nog ziet voor de Boschplaat.

91.70% Ik zie geen (andere)
kansen
91.70% Ik zie geen (andere)
kansen

8.30% Ik mis nog:8.30% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) kansen 91.7% 99

Ik mis nog: 8.3% 9

  T ot al: 10 8
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Ik mis nog: Count

Duinenrij doorsteken 1

Hoe zit he tmet broedende vogels tijdens washover 1

Ik mis bij de uitleg van washovers en stuivende duinen dat dit ophoging, c.q. meegroeien

van de kwelder oplevert.

1

Invloed Noordzee doorsteek stuifduin 1

Klimaatveranderingspolitiek 1

Stuifdijk doorsteken 1

gedeeltelijke begrazing 1

r 1

verminderen paden voor mensen 1

T otal 9
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

T oegankelijkheid behouden 1 584 103

Vernieuwde binding eilanders

met gebied

2 291 55

Behoud deel stuifdijk 3 199 39

Behoud volledige stuifdijk 4 166 33

Meer excursies 5 86 21

Nieuwe (ruiter)paden 6 56 13

    

23. Wat zijn naar jouw idee de kansen/aandachtspunten voor de
Boschplaat als het gaat om recreatie en cultuur?Hieronder staan
kansen voor recreatie en natuur die onder andere tijdens de excursies
genoemd zijn. Sleep alleen de kansen waar jij het mee eens bent naar
het vak aan de rechterkant. Als je er twee of meer kiest, zet ze dan in
volgorde van belangrijkheid. De eerste kans is dan het belangrijkst, de
tweede iets minder, etc. Je kunt de kansen met je muisaanwijzer
aanklikken en verschuiven. Je kunt een gekozen kans ook weer
terugzetten in het vak aan de linkerkant. Misschien zie je helemaal
geen kansen op het gebied van recreatie en cultuur, dan hoef je niets
te doen en kun je door naar de volgende vraag.

Lowest

Rank

Highest

Rank
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24. Miste je hierboven nog kansen? Je kunt hieronder invullen welke
kans of kansen jij nog ziet voor recreatie en cultuur de Boschplaat.

84.10% Ik zie geen (andere)
kansen
84.10% Ik zie geen (andere)
kansen

15.90% Ik mis nog:15.90% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) kansen 84.1% 90

Ik mis nog: 15.9% 17

  T ot al: 10 7
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Ik mis nog: Count

Benadrukken van het avontuur om naar de Boschplaat gegaan, in de slenken en de

blubber te lopen, het donker te ervaren, etc etc . Het is een ervaring/ belevenis en je

moet er wat voor doen. Daar zijn niet veel plekken in Nederland die je dat laten ervaren.

1

Makkelijker vervoer naar Amelander gat 1

Meer educatie en voorlichting 1

T oegankelijkheid anders reguleren 1

T oegankelijkheid behouden, mits er geen maatregelen worden genomen die strijdig zijn

met het karakter van het gebied

1

Verbinding naar het wad tijdens broedseizoen 1

Vernieuwde binding gasten door minder vanzelfsprekende en saaie toegang en meer

avontuurlijke paden.

1

beperkte toegankelijkheid; kijkhutten, 1

de constatering dat de Boschplaat een afgelegen gebied is dat bij uitstek rustig kan

blijven en niet vermarkt hoeft te worden

1

mijn idee om stilte en duisternis te ervaren = mijn droom en idee voor een unieke

beleving / verblijf = inkomsten voor natuurontwikkeling en beheer

1

recreatie alleen aan begin van de boschplaat 1

sportieve ontsluiting; trailrunning, cross, onderzoek 1

toegankelijkheid behouden d.m.v. excursies, maar de rust en ruimte voor de dieren zijn

het belangrijkst die moet op nummer een staan.

1

toegankelijkheid beperken 1

toegankelijkheid verminderen; rust voor natuur 1

toegankelijkheid voor gehandicapten 1

wel toegankelijk maar alleen lopend en deels fietsend, niet te makkelijk. excursies prima

onder deskundige begeleiding zonder verstoring

1

T otal 17
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