
 
22% bij Beum
22% bij Hannebroeck
10% bij Bos&Co
9% bij De Vijfeiken
8% aan de Ketenbaan
4% bij de Moerkensdreef
26% elders

Bezoekersonderzoek
boswachterij Dorst 2021

In 2021 is door Staatsbosbeheer een bezoekersonderzoek uitgevoerd in boswachterij Dorst. In totaal

zijn 1935 vragenlijsten ingevuld.  Deze factsheet geeft een samenvatting van de belangrijkste

resultaten van dit onderzoek. De resultaten uit het bezoekersonderzoek worden gebruikt bij

aanpassing van de inrichting van de boswachterij.

Herkomst bezoekers
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Woonplaats bezoekers binnen een straal van vijf kilometer rondom

boswachterij Dorst

83% komt uit de directe omgeving en woont
binnen een straal van 5 kilometer van

boswachterij Dorst 16%

21%

48%

15%

< 18 jaar (16%)

19 - 39 jaar (21%)

40 -64 jaar (48%)

> 65 jaar (15%)

Leeftijden bezoekers

Waarderingscijfer

Bezoekers zijn vooral
tevreden over:

hoe mooi het gebied is,
de natuur, variatie, rust
en ruimte 
de vele
recreatiemogelijkheden

Vervoermiddel

De meeste bezoekers komen lopend (35%)
of met de auto (32%) naar de boswachterij 

35% komt lopend 32% komt met de auto 24% komt op de fiets 9% komt te paard

Parkeerplaats bezoekers met auto:



Deelgebieden boswachterij Dorst:

bezoek en activiteiten
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De bezoekers is gevraagd hoe vaak men welke gebieden binnen de boswachterij Dorst bezoekt

De Leemputten en de Seterse Bergen zijn de drukst bezochte deelgebieden 

Respondenten uit Dorst gaan het vaakst naar de Seterse Bergen (79%) en de Leemputten (75%); zij komen

nauwelijks (nooit/zelden) in de Duiventoren (62%) en de Frederiksbossen (65%).

 

Respondenten uit Rijen gaan het vaakst naar de Leemputten (87%) en de Frederiksbossen (55%).

 

Respondenten uit Oosterhout gaan het vaakst naar de Leemputten (75%) en de Seterse Bergen (57%).



Ondernomen activiteiten door bezoekers per deelgebied
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Ondernomen activiteiten in de Seterse Bergen

Ondernomen activiteiten in de Leemputten

Ondernomen activiteiten in de Frederiksbossen

Ondernomen activiteiten in de Duiventoren
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In alle deelgebieden is wandelen veruit de belangrijkste activiteit, gevolgd door fietsen en hond

uitlaten 

In de Seterse Bergen is mountainbiken ook nog een belangrijke activiteit 
 

Natuurgerichte activiteiten zoals fotograferen, natuurstudie, vogels spotten, flora bestuderen en ook

luieren, zitten en picknicken worden vooral in de Leemputten ondernomen
 



Recreatie voorzieningen

Veel bezoekers zijn niet

goed bekend met het

speelbos in de Seterse

Bergen

43% - 45% is (zeer) tevreden

over de kwaliteit en

hoeveelheid informatie over

de bezienswaardigheden in

het gebied 

Fietsers zijn (zeer) tevreden

over de plekken waar je de

fiets kunt stallen: met name

over het aantal plaatsen

Wat vindt de bezoeker van de kwaliteit van enkele recreatie voorzieningen

Top vijf van belangrijkste recreatie voorzieningen:

% bezoekers dat deze voorziening op nummer 1, 2 of 3 zet

1. Hondenlosloopgebied 34% 2. Fietspaden 29% 3. Gemarkeerde

wandelroutes 29%

4. Mountainbike

routes 27% 5. Bankjes 26%

Aan het eind van de

vragenlijst

hebben respondenten

suggesties en opmerkingen

gegeven

van de opmerkingen heeft betrekking op de

recreatie voorzieningen in de boswachterij:

verbeteren, handhaven, of juist meer bankjes   

24%



Weinig bezoekers

volgen een

gemarkeerde

wandelroute.

 

36% Van de

bezoekers weet

ook niet het

startpunt van de

wandelroutes  te

vinden.

64% van de

wandelaars in de

Duiventoren volgt

nooit de blauwe

wandelroute

61% van de

wandelaars in de

Seterse Bergen

volgt nooit de rode

wandelroute

56%-67% van de

wandelaars en

58%-65% van de

fietsers volgt nooit de

Kunstroute in een van

de deelgebieden; de

Kunstroute wordt

nog het meest door de

wandelaars en fietsers

in de Frederiksbossen

bezocht.

Het volgen van een gemarkeerde wandelroute

Honden in boswachterij Dorst
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39% 39%
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Woonplaats van bezoekers die met

een hond naar de boswachterij

komen

55%
45%

Komt zonder hond naar de boswachterij (55%)

Komt met hond naar de boswachterij (45%)

45% van de bezoekers komt met een hond naar 

boswachterij Dorst

89% van deze bezoekers is bekend

met de hondenlosloopgebieden in

de boswachterij

Bezoekers die de hond uitlaten in

boswachterij Dorst zijn trouwe

bezoekers van de

hondenlosloopgebieden: 29%

komt (bijna) dagelijks in de

Seterse Bergen en 26% (bijna)

dagelijks in de Frederiksbossen

Aan alle respondenten is gevraagd of men wel of geen

overlast heeft van honden
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(Meerdere antwoorden waren mogelijk)

In vergelijking met de andere

gebieden ondervinden bezoekers

van de Leemputten vaker overlast

van (loslopende) honden. In de

Leemputten moeten honden aan

de  lijn.  

Uit andere onderzoeken blijkt dat vooral bezoekers die niet uit de

directe omgeving van een gebied komen en bezoekers  die minder

bekend zijn in het gebied een gemarkeerde wandelroute volgen.



De Seterse Bergen is helemaal een hondenlosloopgebied. In dit hondenlosloopgebied ligt

ook een wandelroute, een mountainbikeroute en liggen er ruiterpaden. 

Wat vindt de bezoeker die wel eens in de Seterse Bergen komt van (loslopende) honden in de

Seterse Bergen?

47%

17%

36%

(helemaal) eens

Neutraal

(helemaal) oneens

Ik zou het op prijs stellen als in de Seterse Bergen alleen
in een apart deel de honden los mogen lopen

9%

19%

72%

(helemaal) eens

Neutraal

(helemaal) oneens

Ik zou het op prijs stellen als er geen honden in de Seterse
Bergen mogen komen

42%

20%

39%

(helemaal) eens

Neutraal

(helemaal) oneens

Ik stel het op prijs dat in de hele Seterse Bergen de honden
los mogen lopen

45%

17%

38%

(helemaal) eens

Neutraal

(helemaal) oneens

Ik zou het op prijs stellen als in de Seterse Bergen de
honden aan de lijn moeten, behalve op een gemarkeerde
hondenloslooproute

Er is geen draagvlak onder de bezoekers van de

Seterse Bergen om de honden uit dit gebied te

weren

De meningen zijn verdeeld over dat men het op prijs

stelt dat in de hele Seterse Bergen de honden los

mogen: 42% is het (helemaal) eens; 39% is

het (helemaal) oneens. 

Als de honden alleen in een apart deel in de Seterse Bergen

los mogen lopen, kan dat op steun rekenen van 47% van de

bezoekers; 36% is het (helemaal) oneens met dit voorstel.

De meningen zijn verdeel over het voorstel

loslopende honden alleen op een loslooproute en

voor het overige deel aan de lijn: 45% is het

(helemaal) eens en 38% is het (helemaal) oneens. 

Begrazingsgebied De Leemputten
Waardering aanwezigheid Schotse Hooglanders in het begrazingsgebied van de Leemputten

91% kent de regel honden aan de lijn

86% kent de regel van 25 meter afstand houden

81% weet dat je de kudde niet moet doorkruisen

Bekendheid met gedragsregels in het begrazingsgebied

58% vindt de grote grazers leuk, maar dat is geen

reden om speciaal naar het begrazingsgebied te gaan

voor 25% van de bezoekers zijn de grote grazers

juist wel de reden om naar het begrazingsgebied te

gaan

7% komt liever geen Schotse Hooglanders tegen

3% komt vanwege de Schotse Hooglanders bewust

niet naar het begrazingsgebied

Bekendheid met struinen in het begrazingsgebied

49% weet dat je er mag struinen

22% struint nooit in het gebied

49% van de struiners zijn de

wandelaars zonder hond



Invloed van de corona-tijd 

Ten tijde van dit bezoekersonderzoek heeft het coronavirus een grote impact gehad op de

maatschappij en heeft geleid tot een forse toename van bezoekers aan natuurgebieden. Kantoren,

scholen, winkels, verblijfsaccommodaties en horeca waren in bepaalde perioden gesloten. En ook

vrijetijdsvoorzieningen zoals sportaccommodaties en pretparken waren gesloten.

De natuur ingaan was eigenlijk de enige manier om te recreëren.
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Bezoekers die het tijdens het laatste bezoek (te)

druk vonden in een bepaalde deelgebied 

Vooral de bezoekers aan de Leemputten en

in iets mindere mate van de Seterse Bergen

vonden het daar tijdens hun laatste bezoek

(te) druk

 

Heb je tijdens je laatste bezoek specifieke

overlast ondervonden van bepaalde

gebruikersgroepen?

42% heeft géén overlast van andere bezoekers ervaren

35% heeft overlast van mountainbikers

30% heeft overlast van honden

12% van wielrenners; 8% van wandelaars; 6% van fietsers; 4% van ruiters

In vergelijking met de andere

gebieden zijn bezoekers

van de Leemputten

zowel veel vaker door de

week (23%) als vaker in het

weekend (15%) gekomen.

Vooral de bezoekers aan de

Leemputten hebben

aangegeven het daar tijdens

hun laatste bezoek (te) druk

te vinden.

Verschuiving in bezoek aan deelgebieden door drukte / coronaperiode

In alle vier de deelgebieden komen de meeste bezoekers even vaak

als voorheen (61% - 69%)

 

In de Seterse Bergen, Leemputten en Frederiksbossen zijn relatief meer

bezoekers vaker gekomen dan minder vaak. Alleen in de Duiventoren is

het percentage dat vaker of minder vaak is gekomen gelijk. 

 

Respondenten die minder vaak in het weekend zijn gekomen, komen

dan nauwelijks vaker door de week "ter vervanging" (2% doet dat).

 

Respondenten die minder vaak door de week zijn gekomen, komen 

niet vaker in het weekend.

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen

met team Baronie (boswachterijdorst@staatsbosbeheer.nl) 


