Wildplukken
Wie een braam plukt, of iets anders uit de natuur meeneemt loopt het risico een boete te
krijgen. Dit valt onder stroperij en is verboden.

1 Heb je het afgelopen jaar bramen geplukt, of iets anders uit
de natuur meegenomen?
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Als het bij bramen plukken blijft zonder iets te vernielen moet dat kunnen. Andere dingen
uit de natuur meenemen wel aan de echte kenners overlaten.
Bosbessengroen
Bramen geplukt: Ik wist helemaal niet dat je hiervoor een boete kon krijgen...
Bramen is toch stropen, belachelijk
Bramen, bosbessen en frambozen: gewoon tijdens het wandelen een handvol geplukt en
direct opgegeten.
Bramen, die zijn ten slotte van ons (belastingbetaler) allemaal en daar schaam ik me niet
voor
Dat de politie zich maar bezig houdt met andere zaken zoals boeven vangen ipv deze
dingen te bekeuren. Iets wat gewoon in de natuur is sorry maar tot hoever moet het
komen dat we niks meer mogen als burger.
Dat heb ik vroeger zo geleerd van mijn ouders: lekker verse brampele eten
Dennenappels die op de grond liggen.
Drugs dump aanpakken in plaats van fruit plukken of wildplassen.
Dus een los takje of n denneappel mag je ook niet meer mee nemen? Wat een onzin.
Vroeger plukten we altijd bramen in het bos.
Een handvol bramen
Ik haal elk jaar het mos voor in t kerststalletje in de moelbere bos.
Ik pluk wel eens "recreatief": een paar braampjes om zo te eten. Mensen die struiken
leeghalen om thuis 4 potten jam te maken vind ik ook niet netjes.
Ik vind dat ik als mens met veel respect voor de natuur ook mag genieten van wat de
natuur te bieden heeft. Het is onzin om het dan maar te laten rotten aan de struik.
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Kamille langs de weg
Kastanjes (2x)
Maar hier wel voor betaald.
Onderweg, en meteen opeten.
Takken, bladeren, eikels etc..
Walnoten
Wat een onzin
Wat een onzin om niet te mogen plukken in de natuur !!! moet je dan alles laten
wegrotten .
Wat een onzin! als niemand ze plukt verrotten ze maar. ik vind wel dat dat wel van
toepassing is als het van iemand is, zoals een tuinder of boer die groenten op het veld
hebben staan. dat is niet van jou en moet je afblijven.(wij hebben een vollegronds
tuinbouwbedrijf en maken geregeld mee dat er sla of prei gestolen is)
Wel eens een takje
Zaad van de teunisbloem
Het is compleet van de zotte dat je geen wilde vruchten mag plukken. Wie komt op zo´n
belachelijk idee.
Ik denk niet dat dit gezond is aangezien er veel rommel in de lucht zit en op de braam of
bes terecht komt
Lust ik niet
Maar vind het wel raar... Al die regeltjes! Niks mag meer...
Niets geplukt maar dat verbod is belaglijk de natuur is van ons allemaal
Wat een uitgesproken flauwekul dat dit niet meer mag! 'n Twintig- tot veertigtal jaren
geleden trokken wij iedere zomer er een hele dag met het gezin op uit om bramen en/of
vlierbessen te plukken om aanlenglimonade voor eigen gebruik te maken. Niemand, ook
niet de natuur, leed daaronder, want wij waren goed opgevoed en leerden al jong om
respect te hebben voor alles wat leeft en groeit.
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘Het bos is van iedereen, dus het is toegestaan om bramen
te plukken of iets anders uit de natuur mee te nemen’
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Bramen mogen geplukt worden, ïets anders meenemen vind ik discutabel. Mag ik
het bos kapen/?
De regeltjes en betuttelingen barsten uit hun voegen. laat de mens de mens en geen
afgericht iets.
Gewoon plukken wat de natuur ons schenkt maar niet vernielen en er wel voor
zorgen dat de dieren ook genoeg voedsel hebben.
Het bos is inderdaad voor iedereen en als iemand zin heeft in een besje dan mag hij
die pakken maar wel onder eigen verantwoording
Het moet wel binnen de perken blijven en niets vernielen in de natuur.
Ligt er aan wat je mee neemt, maar bramen plukken of bijv. herfstbladeren moet
echt geen probleem zijn. Nederland komt al om in onzinnige regeltjes.
Mits dat het niet schadelijk is voor de natuur. Mogen we dus ook geen kastanjes
meer rapen?
Mits de natuur geen schade wordt aangebracht voorzichtig met alles uit de natuur
mee te nemen
Overheid moet zich met zinvolle onderwerpen bezig houden.
Vroeger gingen de mensen altijd naar de bossen bramen en bosbessen plukken.
Waarom natuur als je er niet van mag genieten.
Wat een onzin,heb in het verleden veel bramen geplukt voor jam,wist helemaal niet
dat dat niet mocht,verbaasd hieromtrent .
Zeer mee eens met de optie bramen maar door de toevoeging of iets anders laat je
alles vrij. Vreemde stelling
Alleen als er niets vernield wordt.
Geen schade aangericht wordt.
Allemaal regels die nergens op slaan. Vernieling moet wel beboet worden.
Als het binnen de perken blijft, niet commercieel, incidenteel.
Als het in het bos gebeurt wel, niet op persoonlijke gebieden
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Als het maar met mate is
Als het maar met mate is en de natuur verder niet schadigt.
Als het om bosvruchten gaat oke maar geen planten-boompjes of paddenstoelen..
Als je er maar niets mee vernield. Kan helemaal geen kwaad als je wat meeneemt.
haal ook al meer dan 40 jaar mos rond de kerst en als ik het jaar erna terug kom kun
je er niets meer van zien. Weer mooi aangegroeid
Anders blijft het hangen en gaat het rotten.
Bramen en andere wilde vruchten ok maar paddenstoelen of planten niet ok
Bramen wel, kroten, maar geen hout of iets dergelijks
Dat "iets anders uit de natuur mee te nemen" is wel heel erg ruim. Bramen,
bosbessen, dat vind ik prima en juich ik zelfs toe! Anders denken onze kinderen
straks echt dat die dingen uit de fabriek komen. Puur natuur. Puurder kun je het niet
hebben. Wat is daar mis mee?
Dennenappels die op de grond liggen neem ik weleens mee naar huis. De eekhoorn
in onze tuin neemt deze mee. En de vlierbes daar kun je limonade of siroop van
maken.
Dit wel alleen als er hierdoor geen soorten bedreigd worden en niks vernield wordt.
Geen commerciële ladingen
Iets anders moet beperkt worden tot vruchten, bladeren etc. Niet dat we even een
boompje mee nemen. een vrucht valt hoe dan ook uiteindelijk van de boom/struik.
Ligt er natuurlijk wel aan wát je meeneemt. Bramen die niet geplukt worden,
worden rot dus dat is jammer. Eikels, kastanjes, gevallen blaadjes etc hetzelfde. Ligt
toch op de grond te rotten. Mos meenemen voor kerststukjes vind ik dan weer niet
kunnen.
M.u.v completen bomen en struiken
Maar wel een schappelijke hoeveelheid.
Maar wel voor eigen gebruik
Met beschijde maten.
Mits er verantwoord mee om gegaan wordt geen commerciële uitwassen. Maar wel
bijv. eikels zoeken met de kinderen en poppetjes maken, een emmertje bramen
plukken en die verwerken tot sap of jam. Dit vergroot de kennis van en het respect
voor de natuur.
Mits het recreatief plukken is (paar braampjes om uit de hand te eten).
MITS MET MATE, voor eigen gebruik dus
Net als kastanjes en eikels etc. is gewoon een product uit de natuur dat van
iedereen is, wordt nl. ook onderhouden door middel van gemeenschapsgeld.
UIteraard alleen voor eigen gebruik ter plaatse. Niet om komplete maaltijden in de
diepvries te doen of uit winstbejag.
Voor eigen gebruik zonder vernielingen moet dit kunnen.
Voor wie zijn de bramen anders.
Wel de dieren met rust laten en niet stropen
Wel met behoud van de natuur. Zonder eea te beschadigen.
Wel voor eigen gebruik!
Zoals laatst in de krant is de inhoud van een champignonbakje toelaatbaar. Maar
meer is teveel. Als meerdere mensen dit doen is het een uitputting van de natuur.
Zolang de natuur maar geen schade er onder lijdt.
Zolang er geen drastische veranderingen plaatsvinden vind ik dit prima
Zolang het maar voor eigen gebruik is
Zolang het niet grote hoeveelheden zijn.. denkend aan mos ed
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Zolang je het bos netjes achter laat.
Zolang je het met mate doet
Als je het ter plekke op eet zoals kastanjes en geen hoeveelheden voor handel etc.
gebruiken.
Zoals eikenbladeren voor in bloemstukken
Belachelijk hoge boete omdat het gelijk gesteld kan worden met stroperij wel gelijk
afschaffen, dat slaat nergens op.
Een beetje ivoor eigen gebruik s OK (ter grote van een champignonbakje)
Hangt ervan af of men een kleine hoeveelheid plukt of de bossen kaal plukt.
Iets meenemen is iets anders dan vernielen.
Ik vind bramen plukken heel iets anders dan een boom uitsteken en in je tuin
planten of hout voor de kachel te sprokkelen.
Indien er in beperkte mate bramen of iets dergelijks uit de natuur worden geplukt
dan ben ik van mening dat dit is toegestaan. Zolang er met respect voor de natuur
wordt omgegaan.
Pluk door mensen voor directe consumptie of voor een potje jam of ander eigen
gebruik zou moeten kunnen. Iets anders vind ik het als het voor commercieel
gebruik is(fabriek, horeca o.d.)
Tot een bepaalde hoogte.
Wat bramen plukken of een tak meenemen vindt ik geen probleem,zolang er maar
niets vernielt wordt.
Zolang het de spuigaten niet uit loopt lijkt het mij geen probleem
Als het alleen bramen zijn vind ik het prima
Als je alles toestaat, wordt het een puinhoop. Mensen roven dan teveel
paddestoelen, planten of wat dan ook weg.
Als planten, vruchten of paddenstoelen met een duidelijke teruggang in hun
bestaan bedreigt worden, ben ik het er mee eens dat hun voortbestaan verzekerd
blijft door een totaal verbod op plukken en/of meenemen.
Bramen plukken mag . geen takken zagen e.d.
Het bos is niet van ons ; wel voor ons. Dus afblijven.
Is afhankelijk wat je meeneemt. Als iets overdadig is dan mag je het wel meenemen.
Maar als iets zeldzaam of zelfs beschermd is niet.
Ligt er maar net aan wat het is. Bramen plukken moet mogen. Laten ze eens gaan
letten op mensen die op crossmotoren de boel onveilig maken en vernielen.
Men moet de natuur met rust laten.
Mensen kunnen hier misbruik van gaan maken. Het is of iedereen of niemand. Maar
als iedereen mag plukken, loop je bijvoorbeeld kans dat mensen hele bossen
leegplukken en dit door gaan verkopen of iets dergelijks. En dat is niet goed voor de
natuur en voor de onderlinge saamhorigheid. Dus dan maar dat niemand aan
bramen en andere vruchten mag komen.
Omdat het bos van iedereen is (wat denk ik niet echt klopt, meestal is het toch van
Staatsbosbeheer of zo) moet je het met respect behandelen en moet het netjes
blijven: dat kan niet als iedereen maar mag pakken wat hij wil. Dan is het nu nog een
bes en de volgende keer een hele struik. En het zal toch bijgehouden moeten
worden, meestal door de echte eigenaar: moet diegenen dan weer de rommel van
anderen opruimen?
Tot op zekere hoogte. Paddestoelen niet, bramen dennenappels wel.
Vruchten uit de natuur zijn juist van belang voor de dieren die daar leven.
Wat mij betreft is enkele bramen plukken niet strafbaar. Maar begrijp dat het lastig
is om die grens duidelijk te handhaven.
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Het bos is om te wandelen, sporten, relaxen, genieten etc.
Dat de mensen die alleen in de natuur komen om spullen mee te nemen (profiteren)
maar thuis blijven !!
Het bos is van iedereen maar er is te weinig bos om iedereen te voorzien van
bramen etc
Natuur is natuur en als wij daar met "onze vingers" aan gaan zitten, is de natuur de
natuur niet meer.
Vruchten in het bos zijn voor de dieren
Het bos is niet van iedereen. Maar ik zie geen probleem als mensen bramen plukken
in het bos.
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