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Inleiding
De NKBV streeft ernaar om in januari 2021 de verbouwde Tukhut onder de nieuwe naam
"de HerBerg" te heropenen. Inmiddels zijn op www.nkbv.nl/de-herberg/ ook een aantal
webpagina's over "de Herberg" te bezoeken. Een en ander betekent vervolgens ook dat
www.tukhut.nl, de Tukhut-website, na meer dan 17 jaar trouwe dienst, op termijn
eigenlijk niet meer nodig is.
Eind juli jl. hebben we de bezoekers van deze website daarom uitgenodigd om een paar
korte enquête-vragen te beantwoorden over wat er binnenkort dient te gebeuren met de
(inhoud van) de huidige Tukhut website.
De resultaten van deze enquête zijn inmiddels bekend. In totaal hebben 94 deelnemers
meegedaan. Dank daarvoor! De bijgevoegde enquête-resultaten zijn inmiddels met het
NKBV-bureau in Woerden gedeeld en zijn ook voor jou als PDF-document beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl
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Aantal deelnemers: 94.
Vragen en antwoorden.
Vraag 1
Wil je dat de inhoud van de huidige Tukhut website als een soort van online archief
op een bepaalde manier toegankelijk blijft?
Vraag 1: Antwoorden
➢

Ja, helemaal.

53,2 %

➢

Ja, gedeeltelijk.

34,0 %

➢

Nee, hoeft van mij niet.

6,4 %

➢

Het maakt mij niet uit.

6,4 %

Vraag 1: Toelichtingen
➢

Ik zou het handig vinden als de wandelingen (beschrijvingen, tracks) beschikbaar blijven en
als je Googlet op 'Tukhut' dat je dan op de nieuwe site terechtkomt.'HerBerg' zal namelijk zeer
veel irrelevante hits opleveren. Ik vind het spijtig dat de naam verandert.

➢

Het lijkt mij het duidelijkst dat als de nieuwe naam gebruikt wordt dat meteen goed door te
voeren en de naam Tukhut niet meer te gebruiken. Dat de naam Tukhut en website nu in
handen is van een particulier is zo in het verleden ontstaan maar wel een slechte situatie. Als
de gegevens niet geheel overgedragen worden zonder restricties lijkt het me beter om er
afstand van te doen.

➢

Digitale opslagruimte is goedkoop. Bij komende lustrums van NKBV TukHut, HerBerg of een
persoonlijk jubileum, is een archief noodzakelijk. Kleine moeite groot plezier. Met name voor
de oude garde waar ik mezelf (met 48jaar) niet toe reken.

➢

Nostalgie kan met de huidige technologie gewoon bewaard blijven.

➢

Altijd handig! Goede informatie dus waarom weg doen? Gewoon behouden.

➢

Weggooien en/of deleten kan altijd nog.

➢

Ja voor trouwe bezoekers van de Tukhut is dit echt een must.

➢

Blijvende informatie zoals bijv. wandelroutes zijn erg waardevol om beschikbaar te houden.

➢

Ik ben een enthousiaste TukHut bezoeker. Daarom ben ik ook niet blij met de nieuwe naam.
Uiteraard wel met de verbouwing. Leuk als er een beetje TukHut historie bewaard blijft.
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Vraag 2
Waar zou dat online Tukhut archief te vinden moeten zijn?
Vraag 2: Antwoorden
➢

Gewoon op www.tukhut.nl, eventueel op www.tukhut.be

27,7 %

➢

Als onderdeel van de webpagina's van de HerBerg op www.nkbv.nl

68,0 %

➢

Ergens anders op www.nkbv.nl

0,0 %

➢

Op een andere plek, zie tevens toelichting

4,3 %

Vraag 2: Toelichtingen
➢

Maakt niet uit zolang het vindbaar is via Google.

➢

Tukhut als naam is een gegeven.... En lekker kort.... maar vooral nostalgische waarde.
Naam van de herberg zou dan ook aangevuld mogen worden met de ondertitel
(voorheen de Tukhut).

➢

Als het maar vindbaar is.

➢

Plaats is minder belangrijk maar tukhut.nl zou wel erg mooi zijn.

➢

Nostalgie... Maar ook het bewaren neemt weinig kosten en effort met zich mee...

➢

Maar dan wel duidelijk aangeven dat het de 'oude' TukHut-informatie is met een link.

➢

Uit nostalgische overwegingen.

➢

De Tukhut is voor velen een begrip en moet verbonden blijven met de Herberg.

➢

De Tukhut is dood, leve de nieuwe Herberg! Tukhut.nl in standhouden betekent terug blijven
kijken ipv. vooruit met een prachtig nieuw onderkomen.
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Vraag 3
Welke "look & feel" zou dat online Tukhut archief moeten hebben?
Vraag 3: Antwoorden
➢

Liefst de "look & feel" van de huidige Tukhut website.

59,6 %

➢

Liefst de "look & feel" van de nieuwe HerBerg web-pagina's.

34,0 %

➢

Liefst een andere "look & feel", zie tevens toelichting.

6,4 %

Vraag 3: Toelichtingen
➢

Ik vind met alle respect de look & feels van de huidige site niet erg eigentijds
en zeker niet het gevoel van avontuursporten uitstralen.

➢

Als er een nieuwe look en feel komt die bij de nieuwe tijd past, is dat prima.

➢

Het gaat om de inhoud tekst en beelden.

➢

Mag wat meer kleur en minder wit.

➢

Zie toelichting bij vraag 2.

➢

Het Tukhut beeld moet bewaard blijven bij de nieuwe Herberg.

➢

Look & feel is niet belangrijk zolang een en ander goed is terug te vinden.
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Vraag 4
Welke informatie moet volgens jou in het online Tukhut archief bewaard blijven?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Vraag 4: Antwoorden
➢

Alles

= 36,2 %

➢

Wandelingen

36,2 % + 51,1 % = 87,3 %

➢

Tukhut Geschiedenis

36,2 % + 44,7 % = 80,9 %

➢

Tukhut Stories

36,2 % + 40,4 % = 76,6 %

➢

Tukhut Tips

36,2 % + 38,3 % = 74,5 %

➢

Sy sur Ourthe

36,2 % + 38,3 % = 74,5 %

➢

Activiteiten

36,2 % + 36,2 % = 72,4 %

➢

Tukhut Gastenboek

36,2 % + 21,3 % = 57,5 %

➢

Fotogalerijen

36,2 % + 21,3 % = 57,5 %

➢

Interesting Links

36,2 % + 19,2 % = 55,4 %

➢

Tukhut Verbouwing

36,2 % + 17,0 % = 53,2 %

➢

Weersverwachting

36,2 % + 17,0 % = 53,2 %

➢

Promo Video's

36,2 % +

4,3 % = 40,5 %

➢

Wallpapers

36,2 % +

4,3 % = 40,5 %

➢

Niets

= 0,0 %

Vraag 4: Toelichtingen
➢

Misschien een open deur? Tip: laat tukhut.nl redirecten naar nkbv.nl/de-herberg.

➢

De weersverwachting is morgen toch weer anders ;-). Kan ook prima op de nieuwe site
aangeboden worden. Wandelingen zijn heel mooi en interessant maar moeten ook
(on)regelmatig geactualiseerd worden. Een statische website kan daarin niet voorzien.
Hopelijk komen deze op de nieuwe website terug, eventueel in een nieuw jasje
(https://www.tukhut.nl/downloads/rondje-my_versie-1.3_2016-05-04.pdf ziet er wat minder
gedateerd uit dan https://www.tukhut.nl/downloads/sy-vierdaagse_traject-2_versie1.0_2009.

➢

En ook de fietsroutes bewaren.

➢

Binnen de nieuwe moderne site is het niet verkeerd om de informatie in het oude formaat
terug te lezen. Alles wat historisch is en niet is terug te vinden op de nieuwe omgeving.

➢

Het is op deze manier een soort van "historisch" archief dat voor mij waardevol is. Dan kun je
zien hoe de TukHut onstaan is want de naam "Herbeg" is dan nieuw en de oude TukHut een
begrip!
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