
Report for Toekomstvisie Boschplaat

T his report is filtered

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

Complet ion Rat e: 72.6%

 Complete 164

 Partial 62

T ot al: 226

Response Counts

1



11. Hoe vaak bezoek jij de Boschplaat?

81.20% Meerdere keren per jaar81.20% Meerdere keren per jaar

12.80% Een keer per jaar12.80% Een keer per jaar

6.00% Minder dan één keer per
jaar
6.00% Minder dan één keer per
jaar

Value  Percent Responses

Meerdere keren per jaar 81.2% 177

Een keer per jaar 12.8% 28

Minder dan één keer per jaar 6.0% 13

  T ot al: 218
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12. Op welke manier bezoek je dan de Boschplaat?

19.50% Vooral in de winter over
het strand met de auto
19.50% Vooral in de winter over
het strand met de auto

39.00% Wandelend39.00% Wandelend

33.50% Fietsend33.50% Fietsend

7.30% Met een (huif)kar7.30% Met een (huif)kar

0.60% Te paard0.60% Te paard

Value  Percent Responses

Vooral in de winter over het strand met de auto 19.5% 32

Wandelend 39.0% 64

Fietsend 33.5% 55

Met een (huif)kar 7.3% 12

T e paard 0.6% 1

  T ot al: 164
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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)?

34.00% Ja34.00% Ja

66.00% Nee66.00% Nee

Value  Percent Responses

Ja 34.0% 69

Nee 66.0% 134

  T ot al: 20 3
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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.

52.20% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld, ik hoef de
volgende vragen niet opnieuw te
beantwoorden

52.20% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld, ik hoef de
volgende vragen niet opnieuw te
beantwoorden

26.10% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld maar ik zou
graag mijn nieuwe inzichten
willen delen

26.10% Ja, ik heb toen een
vragenlijst ingevuld maar ik zou
graag mijn nieuwe inzichten
willen delen

21.70% Nee, ik heb toen geen
vragenlijst ingevuld
21.70% 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

52.2% 24

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

nieuwe inzichten willen delen

26.1% 12

Nee, ik heb toen geen vragenlijst ingevuld 21.7% 10

  T ot al: 46
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

Weidsheid en ruimte 1 771 148

Diversiteit van planten en

vogels

2 587 126

Uniek gebied met allure 3 482 113

Stilte 4 445 116

Duisternis 5 271 83

Visitekaartje van

T erschelling

6 252 78

    

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.

70.40% Ik zie geen (andere)
sterke punten
70.40% Ik zie geen (andere)
sterke punten

29.60% Ik mis nog:29.60% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) sterke punten 70.4% 81

Ik mis nog: 29.6% 34

  T ot al: 115

Ik mis nog: Count

Als geen andere plek op T erschelling zie je daar de invloed van de zee, wind etc. Het

landschap verandert als gevolg daarvan steeds. De rest van terschelling afgezien van de

westpunt is vastgelegd. De Boschplaat niet.

1

Bijzondere insectensoorten 1

T otal 34
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Dat er weinig mensen komen en dat moet vooral zo blijven! 1

De beperkte infrastructuur 1

De eendekooien zijn uniek (buitendijks) 1

De levende have koeien herefords met kalveren ,paarden koeien oude groeide 1

Dynamisch landschap 1

Geluk 1

Het grote gebied waar nog alle rust voor vogels aanwezig is. 1

Kustdynamiek 1

Leefgebied van dieren 1

Natuurbeleving 1

Nauwelijks mensen 1

Onvervangbaarheid 1

Sterk punt: De beperkte toegankelijkheid van het gebied en het ontbreken van één

centraal bezienswaardig punt of doel waar men absoluut geweest "moet" zijn bij een

bezoek aan T erschelling.

1

Verlaten 1

Vrijheid 1

Weinig toeristen, woest en dynamisch gebied 1

Zorg dat het behouden blijft voor de zee 1

dieren 1

dynamisch gebied 1

Ik mis nog: Count

T otal 34
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educatie en onderzoek 1

het spel tussen wind , water en duin 1

mede door de invloed van de stijfdijk een dynamisch gebied door de slib afzetting en

vloedmerken tijdens de stormtijen waardoor de vruchtbaarheid toeneemd

1

moeilijk toegankelijk 1

ongerept 1

potentie van het gebied voor dieren, vogels 1

slenken 1

toegankelijk onafhankelijk van het tij, in tegenstelling tot de Noordsvaarder 1

toegankelijkheid 1

vast wel iets 1

vrije toegang na broedtijd 1

weinig mensen 1

weinig tot geen toeristen 1

T otal 34

Ik mis nog: Count
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

Verruiging 1 550 102

Kustafslag 2 401 77

Eentonig 3 286 60

Onduidelijke afspraken over

beheer

4 256 57

T e weinig invloed van de zee 5 232 52

T oegankelijkheid 6 146 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.

88.70% Ik zie geen (andere)
zwakke punten
88.70% Ik zie geen (andere)
zwakke punten

11.30% Ik mis nog:11.30% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) zwakke punten 88.7% 86

Ik mis nog: 11.3% 11

  T ot al: 97
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Ik mis nog: Count

Geen paardrij routes, bomen 1

Sense of Place Karel Appel kwelder (sorry, flauw grapje) 1

Steekvliegen 1

T e weinig natuurlijke dynamiek 1

T eveel invloed van één beheerder (SBB) 1

Waar zijn de konnijnen gebleven die de vergrassing tegen hielden? 1

de invloed van wilde plannen tot verandering van het gebied 1

lokale politici die wel een mening hebben maar geen kennis van het gebied 1

moeilijk in te schatten gevolgen vanander beheer 1

teloorgaan van diversiteit van vogels en dieren 1

teveel invloed van de zee 1

T otal 11
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

Verruiging en/of vergrassing 1 784 97

Kustafslag 2 668 80

Afname vogel- en

plantensoorten

3 539 72

Zeespiegelstijging 4 431 58

Niets doen 5 312 43

T oename toerisme 6 311 46

T eveel regels 7 292 43

"T uinieren" door teveel kleine

ingrepen

8 253 38

Permanent beheer door

machines

9 195 32

    

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.

88.20% Ik zie geen (andere)
bedreigingen
88.20% Ik zie geen (andere)
bedreigingen

11.80% Ik mis nog:11.80% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) bedreigingen 88.2% 75

Ik mis nog: 11.8% 10

  T ot al: 85
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Ik mis nog: Count

Bestuurlijke onduidelijkheid 1

Gedram over een zandsuppletie 1

Halve keuzes. BV Creatie van een wash-over kan alleen duurzaam blijven bestaan als er

ook regelmatig zandsuppletie plaatsvind om de wash over te voeden. De wash over

wordt straks vrij eenvoudig gemaakt maar de zandsuppletie blijft door kosten en

tegenstrijdig beleid achterwege.

1

Het eigenzinnege optreden van beleidsmakers die het beste voor hebben met het

gebied

1

Het idee van een wash-over 1

T eveel bemoeienis van lieden die hun privé mening presenteren als onderbouwde

wetenschappelijke kennis en pretenderen een groot deel van de eilander bevolking te

vertegenwoordigen.

1

afname eilander verbondenheid met de Boschplaat 1

uitbreiding toegankelijkheid b.v. verharding (dus géén fietspaden verharden. 1

verkeerd ingeschatte ingreep doordat niet alles voorspelbaar is dan geeft misschien

beheer door machines minder risico

1

T otal 9
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Item

Overall

Rank

Rank

Distribution Score

No. of

Rankings

Begrazing 1 658 73

Stuivende duinen 2 592 67

De natuurlijke processen van wind en

zee het werk laten doen

3 508 60

Washovers 4 470 53

Alles kan, zolang er maar duidelijke

afspraken zijn over kustafslag

5 361 41

Branden 6 290 36

Plaggen 7 276 34

Kwelder aanleggen aan zuidkant 8 208 25

Zandsuppletie 9 161 19

Niets doen 10 93 12

    

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.

92.90% Ik zie geen (andere)
kansen
92.90% Ik zie geen (andere)
kansen

7.10% Ik mis nog:7.10% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) kansen 92.9% 79

Ik mis nog: 7.1% 6

  T ot al: 85
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Ik mis nog: Count

Experimenteren met diversere begrazing 1

Het zijn vaak combinaties van keuzes die het tot een kans maakt. Bv wil je duurzaam

washovers toestaan dan moet je ook afspraken maken over suppletie. (Dit was een

duidelijke uitspraak tijdens het Boschplaat symposium)

1

Weer een stuifdijk aanleggen, of (strek)dammen zoals op Vlieland 1

geen wash over bij paal 19 waardoor een los eiland zou kunnen ontstaan. 1

meerdere experimenten gelijktijdig inzetten op dit grote gebied; werkelijke nieuw

processen in gang proberen te zetten

1

strekdammen aan Amelander Gat 1

T otal 6
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Item

Overall

Rank Rank Distribution Score

No. of

Rankings

T oegankelijkheid behouden 1 518 93

Vernieuwde binding eilanders

met gebied

2 279 54

Behoud volledige stuifdijk 3 207 40

Behoud deel stuifdijk 4 197 39

Nieuwe (ruiter)paden 5 58 12

Meer excursies 6 38 10

    

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.

88.90% Ik zie geen (andere)
kansen
88.90% Ik zie geen (andere)
kansen

11.10% Ik mis nog:11.10% Ik mis nog:

Value  Percent Responses

Ik zie geen (andere) kansen 88.9% 72

Ik mis nog: 11.1% 9

  T ot al: 81
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Ik mis nog: Count

Beperkte mogelijkheden tot kamperen mogelijk maken 1

T oegankelijkheid uitbreiden (oost van derde slenk jaarrond vrij toegankrlijk 1

Verwijderen hele stuifdijk 1

afsluiten voor toeristen 1

een nieuwe, vernieuwde natuur, een nieuw landschap wekt nieuwsgierigheid bij

eilanders en zeer ook bij recreanten

1

uitkijkpost met verrekijker 1

wandelroute J.T  duin-witdune-groedehek 1

wandelroute naar Witdune -Groedehek 1

zeer kleinschalig en gelimiteerd kamperen 1

T otal 9
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