
Enquête natuurkampeerterrein Lange Paal 

Staatsbosbeheer ziet de laatste jaren landelijk een terugloop van het aantal bezoekers van de 
natuurkampeerterreinen. Met aanpassingen van de terreinen en de voorzieningen probeert Staatsbosbeheer het 
animo voor het natuurkamperen te laten toenemen. De vijf speerpunten van dit plan zijn:     

- Nieuwe inrichting terreinen 
- Klimaatneutrale terreinen   
- Vernieuwing douches en toiletten  
- Aanleg half open ontmoetingsplek  
- Privé-sanitaire units   

Middels een enquête heeft Staatsbosbeheer getracht in kaart te brengen wat de kampeerders hiervan vinden. Helaas 
is bij dit onderzoek een mager aandeel kampeerders van de Waddeneilanden betrokken. Staatbosbeheer ‘de Friese 
Wadden’ probeert derhalve met deze enquête duidelijker in kaart te krijgen hoe deze plannen bij onze kampeerders 
op de eilanden liggen. Graag vragen we hierbij uw medewerking. Alvast dank voor de genomen moeite. 

Persoonlijke gegevens (niet verplicht) 

Uw naam……………………………………………………………………………………………………….........................…………..leeftijd……….. 

Uw woonplaats……………………………………………………………………………Provincie…………………………………………………………. 

Plaatsnummer……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1) Kunt u aangeven welk soort opleiding u heeft genoten? 

 Universiteit 
 Hoger beroepsonderwijs  
 Middelbaar beroepsonderwijs 
 Lager beroepsonderwijs 
 Hoger algemeen of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (havo/vwo) 
 Middelbaar algemeen (vmbo/ulo/mulo/mavo) 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Hoe vaak heeft u ons natuurkampeerterrein op het eiland bezocht? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 a) Bent u al geënquêteerd in het kader van deze plannen? 

 Ja  
 Nee 

  b) Zo nee, was u al wel op de hoogte van de mogelijke vernieuwingen? 

 Ja  
 Nee 

Vermaak/excursies/informatie 

4 a) De speelvoorzieningen op de natuurkampeerterreinen zijn beperkt. Staatsbosbeheer is van mening dat de 
natuurlijke omgeving voor kinderen ook voldoende speelmogelijkheden biedt. Vindt u dit ook? 

 Ja  
 Nee 

  b) Zo nee, welke speelvoorzieningen zouden er volgens u op het kampeerterrein bij moeten komen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 



5) Met slecht weer zijn er, met name voor kinderen, op de kampeerterreinen weinig mogelijkheden tot vermaak. Een 
slechtweeronderkomen zou uitkomst kunnen bieden. Samen spelletjes spelen, vuurtje stoken, koken of muziek 
maken zou het saamhorigheidsgevoel op het kampeerterrein kunnen versterken. Hoe staat u tegenover zo’n 
slechtweervoorziening?  

 Positief 
 Negatief 
 Neutraal 

 
Opmerkingen/suggesties………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 a) Loopt u wel eens met één van onze natuurexcursies mee? 

 Ja  
 Nee 

   b) Zo ja, hoe vaak? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Zo nee, zou u aan een natuurexcursie willen deelnemen als deze tegen een gereduceerd tarief wordt 
aangeboden? 

 Ja 
 Nee 

   d) En als het kampeerterrein het startpunt van de excursie is? 

 Ja  
 Nee 

7 a) Heeft u behoefte aan een recreatieteam dat activiteiten voor u en wellicht uw kinderen organiseert? 

 Ja  
 Nee 

   b) Zo ja, welk karakter zouden deze activiteiten moeten hebben? Meerdere antwoorden mag. 

 Sportief 
 Actief 
 (Natuur)educatief 
 Creatief 
 Amuserend 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Wat vindt u van de informatievoorziening op het kampeerterrein over onze natuurgebieden, excursies en 
wandelroutes op het eiland? 

 Goed 
 Matig 
 Slecht 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



9 a) Heeft u onze website www.staatsbosbeheer.nl wel eens bezocht? 
 

 Ja  
 Nee 

 
b) Zo ja, voorziet de website voldoende aan uw vraag naar informatie over het natuurkampeerterrein, de natuur en 
de excursies op het eiland? 

 
  Ja  
 Nee 

 
Opmerkingen/suggesties………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

10 a) Zou u vóór het seizoen middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht willen worden over de ontwikkelingen 
van onze natuurgebieden, de natuurkampeerterreinen of het excursieprogramma? 

 Ja, per post 
 Ja, per e-mail 
 Nee 

    b) Zo ja, bij voorkeur over: 

 De natuurgebieden 
 De natuurkampeerterreinen 
 Het excursieprogramma 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sanitair 

11) Moeten de sanitaire voorzieningen op het kampeerterrein voor u comfortabeler? Kunt u van onderstaande zaken 
aangeven of deze behoefte bij u leeft? 

a) Douches 

1. Meer douches        2. Ruimere douches       3. Langere doucheduur        4. Mengkranen       5. Dichte douches 

             Ja                         Ja                              Ja                                    Ja                            Ja                                                    

             Nee                           Nee                                 Nee                                Nee                         Nee 
 
b) Toiletten 

1. Meer toiletten       2. Meer urinoirs        3. Ruimere toiletten        4. Dichte toiletten 

            Ja                         Ja                        Ja                                 Ja    

            Nee                           Nee                          Nee                             Nee                           

 c) Wastafels 

1. Meer wastafels               2. Mengkranen 

            Ja                               Ja     
          Nee                                  Nee                           

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

http://www.staatsbosbeheer.nl/


12) Een mogelijke methode om water- en energieverbruik te beperken en de kosten daarvan eerlijker te verdelen is 
door te betalen voor het eigen gebruik. Met een pasje registreert u uw verbruik en na afloop van uw verblijf wordt 
hiervoor afgerekend. Bent u hier een voorstander van? 

 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

13 a) Staatbosbeheer wil graag weten of bezoekers de behoefte hebben om privé-sanitair te kunnen huren.  Leeft 
deze behoefte bij u? 

  Ja  
 Nee 

     b) Zo ja, wat is dan de prijs die u daar voor over heeft? 

 Max. €5,-  per dag 
    ,,    €10,- per dag 
    ,,    €15,- per dag 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14) Zou u bereid zijn om, zoals dat voorheen gebeurde, de sanitaire voorzieningen i.s.m. andere gasten zelf schoon te 
maken? 

 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

‘Luxevoorzieningen’ 

15) Heeft u behoefte aan meer ‘luxe’ op het natuurkampeerterrein? Kunt u van onderstaande zaken aangeven of 
deze behoefte bij u leeft? 

  a) Wasmachine 

 Ja  
 Nee 

  b) Wasdroger/centrifuge 

 Ja  
 Nee 

  c) Vriezer(ruimte) voor etenswaren 

 Ja  
 Nee 

  d) Kluisjes 

 Ja  
 Nee 

   



e) Beveiligd oplaadpunt voor mobiele telefoons, accu’s, laptops enz. 

 Ja  
 Nee 

  f) Stroompunt bij de standplaats 

 Ja  
 Nee 

   g) Internet(verbinding) 

 Ja  
 Nee 

   h) Kampvuurplaats 

 Ja  
 Nee 

   i) Anders, namelijk…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16 a) Zou u tegen vergoeding van de mogelijkheid gebruik willen maken uw tent en bijbehorende kampeerspullen ’s 
winters in een opslagruimte van Staatsbosbeheer op te slaan? 

 Ja  
 Nee 

 
b) Zo ja, zou dit voor u een reden kunnen zijn om ons natuurkampeerterrein ook in het voor- of naseizoen te komen 
bezoeken? 

 
 Ja  
 Nee 

Standplaats 

17 a) Heeft u behoefte aan een vergroting van de standplaats? 

 Ja  
 Nee 

     b) Zo ja, hoeveel groter moet de standplaats dan worden? 

 1,5 x groter 
 2    x groter 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    
     c) Zo ja, bent u bereidt hier meer voor te betalen? 
 

 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



18 a) Heeft u behoefte aan een afgescheiden, individuele standplaats? 

 Ja  
 Nee 

 
    
 b) Zo ja, bent u bereidt hier meer voor te betalen? 
 

 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gastvrouwschap 

19) Dankzij digitalisering van het reservering- en betalingsysteem heeft de beheerder in de toekomst minder 
administratieve taken en zal meer een rol als gastheer vervullen; dus problemen verhelpen, toezicht houden en als 
aanspreekpunt fungeren. Vindt u het belangrijk dat de beheerder deze taken dagelijks blijft uitvoeren? 

 Ja 
 Nee 

 
Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
20) Zou u het op prijs stellen als de beheerder vaker aanwezig is op het kampeerterrein? 
 

 Ja 
 Nee 

21) Hecht u waarde aan het persoonlijke contact met de beheerder tijdens het reserveren, aanmelden en afrekenen? 

 Ja 
 Nee 
 Maakt me niet uit 

22) Geeft u de voorkeur aan reserveren per telefoon, per e-mail of schriftelijk? 

 Per telefoon 
 Per e-mail 
 Schriftelijk 
 Maakt me niet uit 

23) Reserveren en betalen zal in de toekomst via internet mogelijk worden. Ervaart u dit als een uitkomst of vindt u 
dit eerder lastig? 

 Een uitkomst 
 Lastig  
 Maakt me niet uit 

 



24) Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om als ‘groene’ organisatie een voortrekkersrol te nemen op het gebied van 
duurzaamheid en energiebesparing. De natuurkampeerterreinen worden daarom in de toekomst klimaatneutraal, 
wat wil zeggen dat energie grotendeels ter plaatse wordt opgewekt. Vindt u ook dat Staatsbosbeheer als 
natuurbeheerder een voorbeeldfunctie heeft te vervullen op dit vlak? 

 
 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

25) Wat is voor u het motief om ons natuurkampeerterrein te bezoeken? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

 Rust 
 Ruimte 
 Soberheid/eenvoudige voorzieningen 
 Natuurlijke omgeving 
 Sociale contacten 
 Gelijkgestemde kampeerders 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26) Mocht u abonnee zijn op ons blad Onverwacht Nederland, vindt u dan dat u korting dient te krijgen?  

 Ja 
 Nee 
 Niet van toepassing  

27) Vindt u dat de natuurkampeerkaart/het Groene boekje een bepaald type kampeerder trekt waarmee u zich kan 
identificeren? 

 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

28) Denkt u dat de huidige voorzieningen op het kampeerterrein grotendeels de samenstelling van het huidige 
publiek bepalen?  

 Ja  
 Nee 

Opmerkingen/suggesties……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

29) Als Staatsbosbeheer in het voor- en naseizoen lagere tarieven zou hanteren, zou u dan ook komen kamperen? 
 

 Ja  
 Nee 



30 a) Mocht Staatsbosbeheer besluiten om de vernieuwingen door te voeren, is dat voor u een reden om ons 
kampeerterrein niet langer te bezoeken? 

 Ja  
 Nee 

     b) Zo ja, wat is dan de reden voor het wegblijven? Meerdere antwoorden mag. 

 Te luxe 
 Te grootschalig 
 Te onpersoonlijk 
 Te individualistisch 
 Digitaal reserveren/betalen 
 Afbreuk aan charme van natuurkamperen 
 Mogelijk ander publiek 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31) Heeft u nog suggesties waarmee Staatsbosbeheer haar voordeel kan doen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zou u het formulier in de willen opsturen aan: 

Natuurkampeerterrein Lange Paal 
Postweg 1a 
8899 BZ  Vlieland 

We wensen u nog vele fijne vakantie op Vlieland toe, 

de beheerders 
 

 


