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Trots
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Jelka Both
Gebiedsmanager Brabant-West

51°33'37.8"NB 4°46'25.2"OL 
Op 11 juli vond in het Mastbos, Breda, hardloopevenement 

Color the Forest plaats. Bij een color run worden de lopers 

bekogeld met kleurpoeder. Het gebruik stamt uit India, van 

de lenteviering Holi-Phagwa. Afkomst, religie en kaste maken 

één bontgekleurde dag lang geen verschil. Gebiedsmanager 

Jelka Both gaf namens Stichting Vrienden van het Mastbos  

en Staatsbosbeheer het startschot voor de wedstrijd:  

“Color the Forest is een van de grotere activiteiten rondom 

500 jaar Mastbos. We hebben met de organisatie vooraf in 

goed overleg bepaald wat wel en niet kon qua locaties en 

kleurstoffen. Wat leuk is: met de color run hebben we juist 

ook jongeren als groep naar het bos getrokken om  

het jubileum mee te vieren.”

www.mastbos500.nl



De dag van...

     Gespot

Van de redactie
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5:30 Vroeg op. Met de veerboot van 7:30 voor het eerst 

naar Texel!  

8:00 Kennismaking en kort werkoverleg met collega’s  

Erik van der Spek en Rob Sier. 

10:00 Overleg met het Nationaal Park. Hoe gaan we  

de speelhoek op de nieuwe veerpont inrichten in 

nationaal-parkstijl? 

12:30 Lunch, en dan: naar buiten! We bekijken nieuwe 

duinvorming op de zuidpunt, zien natte duinvalleien  

en moeraswespenorchis. 

15:00 Naar aanleiding van klachten controleren we  

de bebording bij een wandelpad langs de camping.  

We spreken fietsers aan. 

16:00 We bezoeken twee vrijwillige vogelwachters bij de 

Sluftervallei. Schitterend zicht over slikken en schorren. 

We zien onder meer wulp, bruine kiekendief, grote stern, 

kokmeeuw, tureluur en lepelaars.

17:00 Spullen afleveren en omkleden in Hotel den Burg.  

Ik eet een hapje in gezellig druk Den Burg. 

19:00 Op naar de Slufter, met camera. De paarse lamsoor 

staat in bloei. Onder de schreeuwende grote sterns en 

meeuwen loop ik langs de vloedlijn, zit even rustig en 

geniet van de fantastische plek. 

22:00 Met een Texels Skuumkoppe-biertje sluit ik de dag af.

Wat dacht je toen je de foto op 

de voorkant zag? “Giraffes? In 

onze terreinen?” Wees gerust: 

we gaan geen Afrikaanse dieren 

als grote grazers inzetten, en 

ook geen Aziatische kamelen en 

jaks. Wel gaan we ze voeden, in 

Brabant, met natuurgras uit onze 

gebieden. Als de dieren erop 

afkomen en het lekker vinden 

tenminste; dat zal de komende 

maanden moeten blijken. In het 

artikel op pagina 16 lees je meer 

over onze samenwerking met 

Safaripark Beekse Bergen.

Ook zal de komende maanden 

blijken hoeveel mensen er 

afkomen op een ander natuur-

product: de nieuwe film Holland, 

natuur in de Delta. Wordt het 

weer net zo’n bioscoophit als  

De Nieuwe Wildernis met zijn 

bijna 700.000 bezoekers, twee 

jaar geleden? En hoeveel mensen 

willen daarna de verwondering 

die de film opriep ‘in het echt’ 

ervaren tijdens een van onze 

excursies? Lees vanaf pagina 12 

wat er allemaal op stapel staat 

rondom de film.

We gaan het zien en beleven. 

Samen met de hoofdrolspelers uit 

de film – zeearend, stekelbaars, 

bever, pimpernelblauwtje en 

haas – zijn we er klaar voor. 

Veel leesvertier!

Nancy Wielenga

Begin augustus is de vale gier weer gezien in Nederland, 

onder andere op Vlieland. Veranderingen in de Europese 

wetgeving hebben het voor de aaseter een stuk lastiger 

gemaakt om aan voedsel te komen. Eeuwenlang legden 

boeren in Spanje en Portugal dood vee op vaste plekken 

in de natuur, maar ze zijn nu verplicht om de kadavers 

te ruimen. Sindsdien wijkt de vale gier vaker uit naar 

het noorden, tot Nederland aan toe, alleen of in een 

groepje. En met een spanwijdte van tweeënhalve meter 

levert het dier een indrukwekkende aanblik...  

Kijk ook op http://tinyurl.com/valegierwadden

Vale gier

Zelf iets gespot?

De bus naar buiten
Ook deze zomervakantie heeft de Partou-natuurbus een toer langs 

de speelbossen van Staatsbosbeheer gemaakt. Bijna dagelijks reden 

er twee natuurbussen met elk enkele tientallen kinderen door het 

land, in totaal zo’n 85 bussen met 3400 kinderen. Staatsbosbeheer 

werkt sinds 2012 samen met Partou (voorheen Skon), een landelijke 

organisatie voor kinderopvang die het belangrijk vindt kinderen in 

contact te brengen met de natuur. De natuurbus haalt de kinderen in 

schoolvakanties op bij hun eigen buiten schoolse opvang en brengt 

ze naar een speelbos. Daar neemt een boswachter of vrijwilliger van 

Staatsbosbeheer de kinderen mee het bos in.   

In Stamblad nummer 3 (pag. 12) toonde de redactie haar onmis-

bare vakantievoorwerpen, en we riepen jullie op om ook jullie 

essentiële bagage in te sturen. De inzending van Joke van der Lei, 

medewerker van het Buitencentrum Drents-Friese Wold, deed een 

groot deel van de redactie  

“oh ja!” roepen, en zij wint 

daarom de Bever Zwerfsport-bon. 

Joke: “Onmisbaar op vakantie: 

plastic ziplockzakjes! Ik ga nooit 

op vakantie zonder. Natuurlijk 

moeten er tijdens de vakantie 

allerlei natuurschatten worden 

opgeraapt en meegenomen. 

Die berg ik op in de zakjes. 

Maar ook andere dingen: van 

mueslirepen tot schelpen, 

van de telefoon, die zand- en 

vochtvrij moet blijven, tot 

reservetoiletpapier: de zakjes 

zijn multi-inzetbaar en nemen 

weinig plaats in."  

Wilderniscafé als ‘exportproduct’
Staatsbosbeheer zet dit jaar zijn stempel op de Dag van de 

Uitvoering, de jaarlijkse ontmoeting van 38 dienstverlenende 

organisaties in de overheidssector. Het hele dagprogramma krijgt 

de formule van de Wilderniscafés die Staatsbosbeheer in 2013 

en 2014 heeft gehouden. Dat wil dus zeggen: een talkshow met 

interviews, debatten, columns, poëzie en live muziek, gehouden 

in een informele cafésetting. Ook zal senior communicatieadviseur 

Michel Jehae twee Wilderniscafé-workshops geven. Daarin staat de 

vraag centraal in hoeverre een dergelijke formule ook bruikbaar is 

voor andere organisaties.

De Dag van de Uitvoering vindt plaats op 10 september in

de Beurs van Berlage in Amsterdam. Deelnemers zijn onder meer 

ProRail, UWV, de Belastingdienst, COA en Rijkswaterstaat.  

De multi-inzetbare winnaar

Mail het naar de redactie via
redactie@staatsbosbeheer.nl.

Leeftijd 25
Woonplaats Winkel
Functie  vanaf 15 juli 2015 boswachter VPR 

de Kop en Texel (Noord-Holland)
Dag Inwerkdag op Texel, dinsdag 21 juli

Laurens Bonekamp

Vogelkijkplek Sluftervallei met vrijwilligers en bezoekers

Colofon  Stamblad is het personeelsblad van Staatsbosbeheer en verschijnt 6 keer per jaar.  

  49e jaargang, nr. 4. sept 2015. Redactieadres Staatsbosbeheer Afdeling Communicatie, Postbus 1300, 3970 BH 

Driebergen, T (030) 692 62 13, E redactie@staatsbosbeheer.nl, Hoofdredactie Wibo Kosters-Kalmann en Nancy 
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Beheerplannen bestaan nu nog vooral uit 

een gebiedsinventarisatie en een overzicht 

van ambities. Bijpassende maatregelen 

komen terug in de jaarplannen. De 

nieuwe aanpak beslaat drie fasen: een 

projectleider inventariseert wie wat gaat 

doen, stafadviseurs buigen zich over de 

beheerdoelen en beheerders vullen de 

maatregelen in. Daarbij maakt de inzet 

van CMSi het verschil. Het systeem vraagt 

meer en precieze input. Met als resultaat: 

actuele beheerplannen, waarin beheerders 

maatregelen kunnen overzien en aanpas-

sen. Het systeem is bovendien zo opgezet 

dat we voor Natura 2000, SNL én FSC 

kunnen verantwoorden wat we doen.  

Dit jaar krijgen zeven gebieden een beheer-

plan in CMSi. Projectleider Sander Terlouw 

werkt eraan voor de Oosterschelde, Marije 

Oudshoorn voor Almere, de Biesbosch en 

de Oostvaardersplassen. 

Waarin verschillen de oude en de 
nieuwe werkwijze?
Marije: “In Flevoland voerden stafadviseurs 

voorheen de meeste gegevens in.  

Het plan beschreef globaal onze koers.  

Nu overleggen stafadviseurs en beheerteam 

en vertalen we doelen direct naar maatre-

gelen. Daardoor is het plan één geheel.” 

Sander: “Het strakkere sjabloon van CMSi 

dwingt ons tot heldere keuzes. Doelen en 

maatregelen komen terug in de jaarplan-

ning. Als je afspraken vastlegt in CMSi, 

weet je wat je te doen staat en wanneer. 

Voorheen bleef een uitwerkingsplan voor 

het beheer vaak hangen in algemeenheden. 

Zodra het klaar was, ging het de kast in.” 

Weet je genoeg van CMSi om ermee 
te kunnen werken?
Marije: “Als projectleider werk ik voorname-

lijk met de tekstmodule. Dat geeft weinig 

problemen. Het spannendste deel komt 

nog: het invullen van de activiteiten en 

monitoring. Stafadviseurs en beheerders 

gaan plannen vanuit beheertypen in plaats 

van per gebied. Dat vraagt een andere 

manier van denken.”

Sander: “De landelijke aftrap was mijn 

eerste kennismaking met het systeem. Toen 

ik CMSi opende dacht ik: woow, wat moet 

ik hiermee? Overal waar je klikt verschijnen 

lijstjes. De handleidingen leggen stap voor 

stap uit wat je moet doen. Aan dat houvast 

heb ik voorlopig voldoende.”

Hoe verliep de aftrap in jouw 
beheereenheid?
Marije: “Almere en de Biesbosch zijn 

geweest, dat verliep prima. Iedereen dacht 

inhoudelijk mee. In Almere heb ik inmid-

dels twee vervolgsessies gehouden over 

onderdelen van het beheerplan. Ook daar 

was de stemming positief.”

Sander: “Bij ons komt de aftrap nog. Ik vind 

het belangrijk dat het hele beheerteam 

ziet wat CMSi kan. De beheermedewerkers 

kennen de terreinen het best, daarom 

moeten ze weten hoe beheerkeuzes tot 

stand komen. Iedereen mag zijn zegje  

doen over waar we naar toe willen de 

komende jaren.”

Heb je een tip voor de invoering 
van CMSi elders?
Sander: “Wanneer je met het systeem gaat 

werken, is het handig om voor het scherm 

te zitten met iemand die het al kent en die 

je wegwijs maakt. Daar heb ik veel aan 

gehad. Verder zou ik provinciehoofden 

aanraden hun team de tijd te geven om 

aan het systeem te wennen. Die investering 

verdien je terug in het toekomstig beheer.”

Marije: “Ik merk hoe prettig het is dat 

stafadviseurs en beheerteam in een vroeg 

stadium om tafel zitten. Zo wisselen ze 

kennis en ervaring uit. Het beheerplan 

voorbereiden is een pittige klus. Als ik zie 

hoeveel ik moet regelen en bedenken, 

lijkt het me te veel om op het bord van 

beheerders te leggen.”

Wat werkt nog niet?
Sander: “In een beheerplan neem je alle 

onderwerpen mee voor een terrein, van 

ecologie tot recreatie en vastgoed. Die 

staan nog niet allemaal in CMSi. Er ontbre-

ken ook nog wat standaardteksten. Het 

uitstellen van workshops over monitoring 

in CMSi wekt wrevel bij sommige collega’s. 

Daardoor krijgen ze een negatieve indruk 

van het systeem, terwijl ze het nog niet 

eens hebben gezien.”

Marije: “Er zijn nog wat haken en ogen als 

je naar de praktijk kijkt. Wat vul je bijvoor-

beeld in als je geen monitoringsgegevens 

van een gebied hebt? Voor zulke situaties 

moeten nog oplossingen komen.”

Welke voordelen zie je in de nieuwe 
manier van werken?
Sander: “De koppeling tussen visie en 

daadwerkelijk beheer vind ik de 

grootste winst.”

Marije: “Zodra CMSi volledig operationeel 

is, kun je allerlei verbindingen maken. 

Bijvoorbeeld tussen maatregelen en ons 

financiële systeem, zodat je weet wat 

het beheer kost. Je plan is ook altijd 

up-to-date. Dat was het probleem met de 

uitwerkingsplannen: ze verouderden snel 

en verdwenen dan in de bureaula.”  

Droom en daad
vinden elkaar
Met de komst van CMSi verandert de manier waarop we 
beheerplannen maken. Uiteindelijk zal dat voor alle tweehonderd 
plannen gelden. Zeven gebieden bijten nog dit jaar de spits af.

BEHEERPLANNEN MAKEN IN CMSi

“Het strakkere sjabloon 
van CMSi dwingt tot 
heldere keuzes”

Wordt vervolgd 
Volgens schema zijn de zeven 

beheerplannen op 1 januari 

klaar. Voor 2016 staan er veertig 

op de rol, maar welke is nog 

onbekend. Uiteindelijk maken 

we alle tweehonderd beheer-

plannen op de nieuwe manier. 

Op de werksite ‘Beheerplannen’ 

op Digitalis vind je diverse 

hulpdocumenten voor CMSi en 

een overzicht van de benodigde 

informatie per provinciale- en 

beheereenheid.
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De natuur is weer terug in de maatschappelijke belangstelling. 
Zelfs de paus heeft zich erover uitgesproken in een nieuwe 
encycliek. Waarom is dat, vraagt cultuurhistoricus Marcel van Ool 
zich af. “Denkend kun je in een dwaaltuin belanden. Maar je kunt 
ook gewoon naar het bos gaan.”

"We kregen uit de
politiek te horen dat 
‘een aardappelveld
ook natuur is' "

"Wanneer je aan een 
willekeurig eindje van 
de natuur trekt, kom je 
erachter dat de rest van 
de wereld eraan vastzit"

Lees verder »

De hele natuur,
jezelf inbegrepen

Staatsbosbeheer gaat over meer dan alleen 

natuur. We beheren tal van landschappen 

waarin de sporen van menselijk gebruik 

getuigen van een rijke geschiedenis.  

In veel van die landschappen is de mens 

thuis. In andere is hij alleen te gast. Daar 

heeft de natuur het vaker voor het zeggen.

In beide gevallen kan de levende natuur 

het niet zomaar zonder beheer stellen. 

Op sommige plekken zal het altijd 

noodzakelijk zijn, omdat bijvoorbeeld 

een mooie oude houtwal bij nietsdoen 

doorschiet en uiteindelijk instort. Dan zou 

je een eeuwenoud landschap kwijtraken. 

Op andere plaatsen, waar we de natuur 

best de vrije teugel willen geven, moet 

er eerst flink gewerkt worden. Daarmee 

scheppen we de voorwaarden om soorten 

te laten terugkeren – op eigen kracht, 

hopen we, maar soms willen we soorten 

zelf herintroduceren en bijhouden hoe het 

met ze gaat. Op beide zijn we trots, op 

de cultuurlandschappen en op wat je de 

nieuwe wildernissen kunt noemen.

Blijk van vertrouwen
En toch: bij elke Staatsbosbeheerder ligt 

vers in het geheugen hoe nog maar kort 

geleden ineens over natuur gepraat werd 

als een ‘linkse hobby’. We kregen uit de 

politiek te horen dat “een aardappelveld 

ook natuur is”. Ergst van al: er volgde een 

ongekend zware bezuiniging. Je hoort zelfs 

geluiden dat Staatsbosbeheer die maar 

ternauwernood heeft overleefd.

Soms werd vastgesteld dat niemand tegen 

de bezuinigingen protesteerde. De burger 

ging niet de straat op. Maar daar kun je 

niet zomaar uit concluderen dat het geen 

mens interesseerde. Sterker nog, velen 

zullen gedacht hebben: “Staatsbosbeheer 

redt zich wel en staat voor onze natuur.” 

Dat kun je juist als een blijk van  

vertrouwen opvatten. 

Rake klappen, maar ze hebben ons wel 

creatiever en ondernemender gemaakt.  

En in de buitenwereld gebeurde er 

nog veel meer. In 2013 kwam de film 

De Nieuwe Wildernis uit die door bijna 

zevenhonderdduizend mensen bekeken 

werd. Dit jaar komen de makers met 

een vervolg: Holland, natuur in de delta. 

Ondertussen was er nog Tijd bestaat niet, 

enkel tij (over vogelwachters) en laten 

onze boswachters voortdurend op tal 

van regionale zenders zien hoe bijzonder 

de natuur in de eigen omgeving is. De 

waardering voor die programma’s is enorm 

en bewijst dat natuur wel degelijk in de 

harten van mensen zit.

In mei publiceerde Johan van de Gronden, 

directeur van het Wereld Natuur Fonds, 

het boek Wijsgeer in de wildernis. Paus 

Franciscus schreef de encycliek Laudato 

si’, verschenen in juni, over het belang van 

natuurbescherming. Filosofie Magazine 

bracht diezelfde maand een themanummer 

over natuur uit. Wat betekent dat? Op z’n 

minst een herwaardering voor natuur als 

onderwerp. Maar het gaat verder.

Waardevol
Wat in al die uitingen naar voren komt, is 

dat de natuur een gebruikswaarde voor de 

mens heeft. Daar weten we bij Staatsbos-

beheer alles van. We kappen bomen en 

verdienen aan het hout. We ontvangen 

wandelaars, ruiters, fietsers, kampeerders, 

natuurgenieters. Onze terreinen vervullen 

een belangrijke rol als het gaat om schone 

lucht en drinkwater.

Van de andere kant heeft de natuur ook een 

waarde als ze ons niet meteen iets oplevert. 

Je kunt zeggen: die waarde heeft ze voor 

zichzelf. De dotterbloem, de leeuwerik,  

gáán wij wel over hun bestaan?  

Ten diepste misschien niet. Ze mogen er 

eenvoudigweg zijn. Maar in ons dichtbe-

volkte land, waarin natuur en cultuur zo 

sterk vervlochten zijn, bepáált de mens wel 

voor een groot deel hoe het er met elke 

soort voor staat. En met ‘de mens’ bedoel 

ik niet alleen de natuurbeschermer. Die zal 

merken dat zijn maatregelen soms teniet-

gedaan worden door wat er elders gebeurt. 

Denk aan ammoniak uit de landbouw die 

via de lucht in natuurgebieden terechtkomt. 

Zodra je kijkt hoe de natuur functioneert, zie 

je: alles hangt met alles samen.Die samen-

hang is belangrijk. De Schots-Amerikaanse 

natuurbeschermer John Muir (1838-1914) 

merkte eens droogjes op: “Wanneer je 

aan een willekeurig eindje van de natuur 

trekt, kom je erachter dat de rest van de 

wereld eraan vastzit.” De paus sprak over de 

heelheid van de schepping als “een naadloos 

kleed”. Tal van schrijvers, filosofen en ook 

wetenschappers wijzen ons erop dat je niet 

zomaar iets uit het geheel kunt isoleren, en 

dan nog iets en nog iets, en zo vat krijgen 

op die samenhangende stroom van leven. 

Het is dan snel en makkelijk gezegd: het 

geheel is meer dan de som der delen. 
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"De totaliteit van 
de natuur gaat ons 
verstand te boven,
en toch hebben we
er een notie van"

Handig voor drukbezette baasjes: geef je hond mee aan een uitlaatdienst.
Maar de toename van dit soort bedrijfjes veroorzaakt overlast in natuurgebieden. 
Terreinbeheerders in Utrecht hebben een vergunningplicht ingevoerd.

Sinds 1 april 2015 mogen hondenuitlaat-

services (afgekort hussen) in Utrecht alleen 

met een vergunning natuurterreinen in. 

De proef duurt een jaar. Boswachter Tineke 

Harlaar nam het initiatief en begeleidde de 

invoering namens Staatsbosbeheer.

Welk probleem veroorzaken de hussen?
Tineke: “Vaak worden de dieren in grote 

groepen uitgelaten. Een stel loslopende 

honden komt intimiderend over. Het bos 

is voor iedereen, dus overlast door een 

bepaalde groep gebruikers moeten  

we aanpakken.” 

Met wie werk je samen aan de oplossing?
“Andere terreinbeheerders zijn Recreatie 

Midden-Nederland, het Utrechts Landschap 

en Natuurmonumenten. We wilden 

voorkomen dat regulering op één plek  

een waterbedeffect teweeg zou brengen. 

Om dezelfde reden hebben we alle 

gemeenten en landgoedeigenaren 

geïnformeerd. We hebben de ruim tachtig 

hussen die we kenden aangeschreven. 

Ongeveer de helft van hen heeft  

informatiebijeenkomsten bezocht.”

Delen jullie elkaars belangen?
“Bonafide bedrijven zeggen last te hebben 

van minder serieuze. We hebben ze 

gevraagd een gedragscode te maken, 

gekoppeld aan de vergunning. De 

gemeenten willen hun hondenbeleid pas 

heroverwegen als burgers daarom vragen. 

Onze belangen lagen het dichtst bij die 

van het Utrechts Landschap en Recreatie 

Midden-Nederland.”

Hoe gaat het nu?
“We hebben meer contact met de hussen. 

Wij informeren ze over evenementen 

en werkzaamheden, zij melden ongere-

geldheden bij ons. De inkomsten van de 

vergunningen gaan dit eerste jaar naar 

terreinaanpassingen en surveillance.”

Wat ging goed, wat kon beter?
“Afstemmen intern en met andere partijen 

kostte ruim een jaar. Toch vind ik het 

belangrijk samen afspraken te maken, dat 

vergroot ieders betrokkenheid. We hebben 

nu meer grip op wat hussen in onze 

terreinen doen. Achteraf hadden we iets 

scherper naar hen kunnen zijn. Je neemt 

iedereen mee in het proces, maar naarmate 

afspraken concreter worden, reageren 

mensen emotioneler. Sinds het verhaal 

de media haalde, krijgen we ook meer 

opmerkingen van andere recreanten.  

Die dingen had ik onderschat. Evengoed 

heb ik geen spijt van deze stap.”  

Dit vindt de hus
Esther van Driel van Jolly Dog: 

“Van andere recreanten hoor 

ik nooit klachten. Integendeel, 

hondenbezitters lopen vaak 

een stukje mee omdat ze het 

roedelgevoel leuk vinden voor hun 

dier. Ik begrijp de noodzaak van de 

vergunning. De prijs vind ik fors, 

1000 euro per jaar (eerste jaar 500, 

red. En dan moet je natuurlijk wel 

handhaven. Ik zie geregeld auto’s 

van surveillanten en weet dat ze 

op parkeerterreinen vignetten 

controleren. Maar ik vraag me af 

of er genoeg boa’s zijn. Wanneer 

ik iets meld, komt er niet altijd 

meteen iemand.”

Marcel van Ool is cultuurhistoricus. Op zijn 
weblog buitenplaatsen.wordpress.com schrijft 
hij over waar natuur en cultuur elkaar raken.

In het moment
Maar wat betekent dat eigenlijk? In feite 

niets anders dan dat we in de gaten 

hebben dat die totaliteit ons verstand te 

boven gaat, en dat we er tegelijkertijd toch 

een notie van hebben. Dat komt doordat 

we zelf ook tot dat geheel behoren. Als 

je daarover gaat nadenken, merk je iets 

vreemds. Jijzelf als de denker of beschouwer 

bekijkt het geheel – maar wacht eens, 

je hoort er zelf ook bij! Maar hoe je 

ook probeert, je krijgt jezelf niet ‘erbij 

gedacht’. Jijzelf als denker denkt jezelf úít 

het geheel, en het is onmogelijk om het 

geheel van een afstandje te bekijken.  

Het gevaar bestaat dat je gaat denken  

over het denken over… en zo in een 

dwaaltuin belandt.

Je kunt ook gewoon naar het bos gaan. 

En terwijl je daar gedachteloos wandelt, 

nergens bewust mee bezig, kan het 

je zomaar overkomen. Alsof je ‘in het 

moment valt’ en met de planten, dieren, 

stenen, het beekje en de wolken bent.  

Die ervaring is letterlijk heilzaam – waarin 

het woord ‘heel’, onverdeeld, doorklinkt. 

Wezenlijk
In theorie kan het je ook op kantoor 

overkomen, dat bewustzijn van de heel-

heid. Maar dat hoor je eigenlijk nooit. Het 

gebeurt altijd in de natuur. Van hele stoere 

natuurbeschermers als Aldo Leopold tot 

best zweverige schrijvers als Walt Whitman 

(om maar even bij Amerikaanse voorbeel-

den te blijven): ze wisten zich verbonden 

met alle natuur om hen heen. En die 

ervaring is uiteraard niet alleen weggelegd 

voor beroemdheden of natuurbeschermers. 

Van heel veel mensen hoor je, als ze er 

eenmaal over durven te praten, dat het 

een van de wezenlijkste momenten uit hun 

leven is. Dat de afgescheidenheid waarin 

je het normale bestaan leidt, even stopte 

doordat je letterlijk niet met jezelf bezig 

was. Op zo’n moment kan de rest er ook 

zijn, samen met jou.

Als we bij Staatsbosbeheer een bedrijfs-

training hebben gehad, hoor je altijd van 

de coach of cursusleider: “Ik heb nog nooit 

een groep gehad met zo’n sterke innerlijke 

motivatie.” Nou, dat komt doordat bij 

ons bijna iedereen zijn of haar werk doet 

vanuit liefde voor de natuur. Zeker, je kunt 

de bosmuis een leuker dier vinden dan de 

adder, maar de liefde voor de natuur is 

onverdeeld. Weer dat woord! Zouden wij 

dan...? Ja! Datgene waar zoveel schrijvers 

en denkers het over hebben, is iets wat 

wij bij Staatsbosbeheer ‘gewoon’ kennen. 

En de natuur die wij beheren, maakt 

die ervaring in principe mogelijk voor 

iedereen. Over waarde gesproken.  

Hondenuitlaatdiensten 
aan de lijn
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Anderhalf jaar lang volgden cameramensen 

in onze terreinen de zeearend, de bever en 

de andere hoofdrolspelers van de nieuwe 

film. De beelden van die dieren vertellen 

het verhaal over de natuur in een delta. 

De film komt in de herfst in de bioscoop 

– niet het gunstigste seizoen voor buiten-

activiteiten. Daarom kijken de boswachters 

van de gebieden waar de opnamen zijn 

gemaakt, nu al wat ze komend voorjaar 

kunnen doen.

Vaartochten
De Biesbosch komt prominent in beeld, met 

als grote ster de zeearend. Dat de natuur 

door een bioscoopfilm meer mensen trekt, 

kan boswachter Thomas van der Es niet 

met cijfers staven. Wel ziet hij dat bever en 

zeearend bij een breed publiek populair 

zijn. Met lokale ondernemers organiseert 

hij vaartochten, zoals ontbijtsafari’s. 

Thomas: “Dat aanbod hadden we al, maar 

het past mooi in de publiciteit die het 

gebied en de dieren door de film krijgen.”

Fotohut
In het natuurontwikkelingsgebied Kleine 

Noordwaard, waar de cameramensen 

bivakkeerden, komt een fotohut. Onder 

strenge voorwaarden mogen bezoekers er 

zonder begeleiding naar toe. “Doordat we 

marktconforme tarieven vragen, werken 

we als het goed is kostendekkend”, vertelt 

Thomas. “En een fotohut is goedkoper dan 

tochten organiseren. De bouw duurt een 

paar dagen, je zet de boekingsinformatie 

online en daarna regelt het zich hopelijk 

vrijwel vanzelf.” 

Een bioscoopexploitant heeft hem 

gevraagd voorafgaand aan de filmvertoning 

een lezing te geven over het gebied. 

Verder organiseert Thomas deze winter 

vaartochten. Met dat soort activiteiten wil 

hij de aandacht vasthouden tot de lente. 

In de aanloop naar de première kreeg de 

film al veel media-aandacht. De logo’s 

van Staatsbosbeheer, WNF en Natuurmo-

numenten staan op het affiche. Diverse 

boswachters hebben in de pers al over hun 

gebied mogen vertellen. Thomas: “Daar ligt 

de uitdaging voor ons: het enthousiasme 

dat de film opwekt zo lang mogelijk 

vasthouden.”

Vistrap 
Op Texel is de stekelbaars gefilmd. 

Waarschijnlijk zijn in ieder geval de 

zogenoemde vistrappen te zien die de 

volwassen dieren van zout naar zoet 

water helpen. Boswachter Erik van der 

Spek wil ze een belangrijkere rol geven 

tijdens excursies, onder andere met extra 

fotomateriaal. Op het weblog zou hij graag 

beelden van de stekelbaars laten zien. Geld 

voor extra activiteiten is er niet; daarom 

zoekt Erik het in aansluiting bij bestaand 

aanbod: “Eens in de zoveel tijd nodigen we 

relaties uit. We denken aan een filmavond, 

samen met Natuurmonumenten. Ons 

excursieprogramma frissen we ook 

geregeld op. Afhankelijk van de beelden 

krijgt de stekelbaars daarin meer aandacht. 

Ik kijk wat ik uit de film kan gebruiken 

om in het echt te laten zien. De Nieuwe 

Wildernis toonde bijvoorbeeld zijdebijen. 

Bij ons zwermen die in het voorjaar volop. 

Daar sta ik dan wat langer bij stil.” 

Hazensafari
Mensen via de bioscoop warm maken 

voor de natuur en ze die daarna laten 

ervaren werkt goed, vindt boswachter 

Frans Fronik: “Maar door de haast 

magische beelden kan de belevenis 

tegenvallen. Dus je moet het realistisch 

houden. Wilde dieren hollen niet op 

commando voorbij.” De haas is een van 

de hoofdrolspelers in de nieuwe film. In 

het Groene Hart kunnen bezoekers op 

hazensafari. Die activiteit krijgt in persbe-

richten en op de website extra aandacht. 

Frans: “De tocht bestaat al en verandert 

niet. We gaan hem alleen nadrukkelijker 

koppelen aan de film en het format wordt 

uitgewerkt voor andere natuurgebieden.” 

Holland, natuur in de delta brengt in het 

Groene Hart de vervening van Nederland 

in beeld. Tijdens excursies gaat Frans daar 

zeker aandacht aan besteden: “Zo kan ik 

de aandacht benutten die de film schenkt 

aan landschapshistorie.” 

De helft van zijn tijd werkt Frans in de 

Biesbosch. Daar is een lespakket in 

de maak waarmee scholen leerlingen 

een natuurfilm kunnen laten maken. 

Ook dat is een manier om het publiek 

te activeren met natuur bezig te zijn, 

vindt hij. Aanhaken bij de film kost hem 

niet meer tijd dan hij kwijt zou zijn aan 

andere publieksactiviteiten. Aan de 

opbrengstkant noemt hij allereerst een 

goed gesprek met bezoekers: “Mensen 

die zo’n film hebben gezien, komen met 

allerlei vragen.” Inkomsten ziet hij terug 

in aantallen deelnemers aan excursies. 

Door de nieuwe natuurfilm verwacht hij 

meer toeloop: “Na de vorige film maakten 

we afspraken met regionale dagbladen 

over een redactioneel artikel met een 

lezersaanbieding. Dat zou mooi zijn in 

het voorjaar voor de hazensafari.”  

Na het succes van De Nieuwe Wildernis gaat deze maand de volgende bioscoopfilm over de 
Nederlandse natuur in première: Holland, natuur in de delta. Opnieuw een uitgelezen kans voor 
Staatsbosbeheer om aan te haken met publieksactiviteiten. Drie boswachters maken al plannen.

Het Oranjegevoel,
nu ook in groen

Een van de hoofdpersonen uit de film: de stekelbaars.

Promotiemateriaal

Wil je ook meeliften op de aandacht 
voor de film Holland, natuur in de delta 
en op die manier de activiteiten in je 
gebied promoten? Kijk op Digitalis > 
Actueel > Dossiers > Holland, natuur in 
de delta. Daar vind je onder meer formats en een
logo. Lever vervolgens de informatie over je excursie 
aan bij de redactie onder vermelding van ‘Holland’.
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Invloed is afgenomen
“Zonder samenwerking met de Stichting 

Renkums Beekdal was het infocentrum in 

het Renkums Beekdal verdwenen”, zegt 

Marike Vissers, teamleider boswachters 

VPR Veluwe-Achterhoek. “Er was geen 

financiering meer voor.”

Deze zomer is het verbouwde informatiecen-

trum geopend. Van daaruit verzorgt Stichting 

Renkums Beekdal onder meer excursies en 

educatieprojecten. Ook is er ruimte voor 

verschillende vrijwilligersgroepen.

“Het heeft veel moeite gekost om drie 

partijen op één locatie verenigd te krijgen”, 

vertelt Marike. “Naast de stichting hebben 

we ook te maken met een zorgaanbieder, 

die het pand heeft gekocht. Hij begint daar 

een gezinsvervangend tehuis met horeca en 

verhuurt een gedeelte aan de stichting die 

het infocentrum runt. Grond & Gebouwen 

heeft die ingewikkelde constructie vastge-

legd in contracten – een lang traject. Dat 

zorgde voor wrijving, maar iedereen bleef 

aan het gezamenlijke doel vasthouden:

een plek waar zorg, vrijwilligers en 

voorlichting samenkomen. En dat is heel 

mooi gelukt. De natuur krijgt veel ruimte, 

maar de mens ook.”

Alles staat nu goed op papier, maar in de 

praktijk is het mensenwerk. “De vrijwilligers 

moesten erg wennen aan de nieuwe situ-

atie. Wij betalen hun vergoedingen, zorgen 

voor opleiding en Staatsbosbeheerkleding. 

Ze zijn nog steeds ons visitekaartje, maar ze 

hebben vooral te maken met de stichting”, 

vertelt Marike. “Ook voor mezelf is het 

wennen; het organiseren van een tentoon-

stelling is bijna geheel langs me heen 

gegaan. Daaraan merk je dat onze invloed 

is afgenomen. Het is een les in loslaten. 

Sindsdien hebben we wel regelmatig 

overleg met het stichtingsbestuur. Anders 

zou je helemaal van elkaar wegdrijven.”

“Staatsbosbeheer is altijd heel open 

geweest over de plannen met het infor-

matiecentrum”, vertelt Gert Koppenberg, 

bestuurslid van Stichting Renkums Beekdal. 

“Ik heb me wel eens geërgerd aan de trage 

besluitvorming. Ik kom uit het bedrijfsleven, 

waar alles sneller gaat, maar ik zie nu dat 

de stroperigheid ook voordelen heeft: 

de uiteindelijke beslissingen zijn goed 

doordracht.

“Ik zie dat Staatsbosbeheer moeite heeft 

om dingen los te laten, maar we kunnen 

ons als stichting goed redden, ook al 

hebben we wat bestuurswisselingen gehad. 

Ik waak er wel voor dat de afstand niet te 

groot wordt. Wij hebben ook veel belang 

bij een goede samenwerking. Samen zijn 

we zover gekomen en daar mogen we  

trots op zijn!” 

Aftasten en zoeken
“De samenwerking is nog pril”, vertelt 

boswachter Andries van Barneveld, die het 

Fort bij Rijnauwen onder zijn hoede heeft. 

“Er zijn nog geen officiële afspraken. De 

komende twee jaar moet duidelijk worden 

welke taken de stichting kan overnemen. 

Dan ga ik met pensioen en komt mijn 

functie te vervallen. "Het stichtingsbestuur 

timmert flink aan de weg. Toch zijn er nog 

maar honderd mensen bij de Stichting 

aangesloten. Dat zijn er volgens mij te 

weinig om werkgroepen te vormen voor 

voorlichting, beheer en financiën.

Ik ben ook benieuwd of ze de juiste mensen 

kunnen vinden. Een weekje maaien of 

schilderen is voor veel mensen wel te 

doen, maar het jaarrond organiseren van 

rondleidingen is toch wat anders.”

Andries is positief gestemd, maar ziet ook 

risico's. “De botanische waarde van het fort 

is fantastisch, maar Staatsbosbeheer kijkt 

ook naar de verdienmogelijkheden. Er zijn 

bijvoorbeeld plannen voor een theehuis. 

De Vrienden hebben daar ook ideeën over: 

voorzitter Cees de Jong staat heel erg voor 

de natuurwaarde van het fort. Dat zou wel 

eens kunnen botsen.

“Zodra de stichting taken gaat overnemen, 

is er iemand nodig die dat vanuit 

Staatsbosbeheer begeleidt. Anders zet 

Staatsbosbeheer zichzelf buitenspel. Gaat 

de samenwerking goed lopen, dan kan het 

ook heel positief uitpakken. Ik verwacht 

bijvoorbeeld dat de betrokkenheid van de 

omgeving zal toenemen. Maar nu is het 

vooral nog aftasten en zoeken.”

“De stichting heeft tijd nodig om te 

groeien”, zegt voorzitter Cees de Jong. 

“De wederzijdse verwachtingen moeten de 

komende tijd in daden worden omgezet. 

In deze fase is het belangrijk te investeren 

in duidelijke en open communicatie.” 

Boswachter Tineke Harlaar wordt tijdig 

betrokken bij initiatieven. Als voorbeeld 

noemt Cees de contacten met de restau-

ratieopleiding van het ROC. “Samen 

zoeken we naar een passende inzet. We 

zijn vooraf ook naar Wout Neutel, hoofd 

Staatsbosbeheer Utrecht, gegaan om onze 

doelstellingen toe te lichten. Die zijn door 

Staatsbosbeheer erkend. Wout vertelde 

dat het behoud van de natuurwaarde op 

een historisch fort mede uitgangspunt is. 

Dat geeft kaders waarbinnen commerciële 

activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals 

onlangs de opera. Ik denk dat Staatsbosbe-

heer er ook alles aan gelegen is dat op een 

goede manier te doen.”  

Staatsbosbeh.
zkt. stichting
vr. vaste relatie
Nu er niet genoeg mankracht en geld is om alles zelf te doen, werkt 

Staatsbosbeheer steeds vaker samen met stichtingen. Dat biedt kansen, 

maar risico’s zijn er ook. Vier betrokkenen bij twee samenwerkings-

verbanden vertellen over wennen, communiceren en loslaten.

STICHTING RENKUMS BEEKDAL STICHTING VRIENDEN VAN FORT BIJ RIJNAUWEN

Meer weten?
Kijk op www.renkumsbeekdal.nl

Meer weten?
Kijk op www.fortbijrijnauwen.nl

Gert Koppenberg

Marike Vissers

Cees de Jong

Andries van Barneveld
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Hoe komt gras uit onze natuurgebieden op 

het menu van jaks, kamelen en przewal-

skipaarden? Begin dit jaar benaderde 

senior projectontwikkelaar Frank van Hedel 

Safaripark Beekse Bergen. Hij is altijd op 

zoek naar waardeverhogende toepassingen 

van gras, dat nog te vaak als afval gecom-

posteerd wordt. “Schraalgrasland moet 

worden gemaaid en het maaisel afgevoerd 

om dit soort natuur te onderhouden. Door 

het gras te hooien en het als dierenvoer te 

verkopen, krijgt het weer een functie.”

Lage voedingswaarde
Staatsbosbeheer leverde al eerder hooi van 

schraalgrasland aan boeren. “Die vonden 

de voedingswaarde te laag”, vertelt Frank. 

“We zijn gaan kijken welke dieren geen 

behoefte hebben aan zo'n energieboost. 

Dat zijn bijvoorbeeld dieren die op de 

savanne leven. Die eten van nature minder 

energierijke soorten.” Zo kwam Frank in 

contact met Rob van Glabbeek, zoölogisch 

manager bij Safaripark Beekse Bergen en 

verantwoordelijk voor alles wat met de 

dieren te maken heeft, waaronder  

voeding (zie kader).

Hollandse pot
De eerste pakjes natuurgras zijn deze zomer afgeleverd bij Safaripark 

Beekse Bergen. Het wordt voorgezet aan dieren die gewend zijn schraal 

hooi te eten. Een interessante, duurzame toepassing van een natuur-

product dat voorheen als afval naar de compostering ging.

NATUURGRAS VOOR SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

Frank van Hedel

Cors Aantjes, 

medewerker 

beheer in de 

Biesbosch: “We 

weten precies 

welke planten er 

in ons hooi zitten, 

want alle percelen 

worden geïnventariseerd door de 

boswachter. Zo kan elk dier zijn 

eigen hooi krijgen.”

Rob van Glabbeek, zoölogisch manager 

bij Safaripark Beekse Bergen: 

“Natuurgras is interessant voor dieren 

die gewend zijn om te leven in schrale, 

onherbergzame gebieden, zoals 

kamelen, jaks, przewalskipaarden en 

Schotse hooglanders. We hebben al 

eerder hooi uit de Biesbosch gehad, 

van een boer die land pacht van 

Staatsbosbeheer. Dat was van goede 

kwaliteit. Natuurgrasland staat vol 

kruiden. Daardoor heeft het hooi er 

een grotere variatie.

“Beekse Bergen koopt duurzaam in: 

we kiezen voor producten die de 

natuur het minst belasten, van gecer-

tificeerde vis tot eerlijke soja. Natuur-

gras past daar ook bij. Het land wordt niet 

bemest en er worden geen chemische 

middelen gebruikt. Die groene gedachte 

spreekt ons aan. Daardoor hebben we ook 

een klik met Staatsbosbeheer.

Boswachters van Staatsbosbeheer brengen 

in kaart wat er per perceel in het hooi 

zit. Ik ben ook zelf langs geweest in de 

gebieden waar het hooi vandaan komt. 

Samen met de beheerders heb ik gekeken 

wat er zoal stond. Rietachtige gewassen 

willen we bijvoorbeeld niet in het hooi. 

Dat laten de dieren liggen. Verder willen 

we natuurlijk geen giftige planten, zoals 

jakobskruiskruid.

We beginnen met een paar baaltjes van 

verschillende percelen. De komende tijd 

gaan we kijken hoe de verschillende 

dieren het hooi opnemen. Aan de 

hand daarvan kunnen we het verbruik 

inschatten. Als het product goed is, 

zetten wij, net als Staatsbosbeheer, in 

op een langdurige samenwerking.”

Safaripark Beekse Bergen importeert nu  

hooi van diverse kwaliteiten uit Luxemburg 

en Duitsland. “‘Ons hooi is even goed als het 

geïmporteerde hooi”, vertelt Frank.  

“Het voordeel zit hem in de langdurige 

samenwerking die we beogen. Wij kunnen 

op perceelniveau hooien, het hooi bemon-

steren en zo nodig – in samenspraak met een 

ecoloog – de samenstelling aanpassen. Onze 

natuur is een uitgangspunt; we gaan geen 

andere soorten toevoegen. Maar je kunt wel 

andere percelen kiezen of iets vroeger of later 

maaien, zodat de samenstelling van het hooi 

anders is. Zo kunnen we gaan selecteren: dit 

stukje Biesbosch is mogelijk geschikt voor 

olifanten, maar niet voor gazelles.”

Goede bestemming
Het hooi komt uit de Biesbosch en Goeree. 

“Beekse Bergen had eerder gras van een 

boer uit de Biesbosch. We wisten daardoor 

dat het gras daar geschikt was. Goeree is 

erbij gekomen nadat de beheerder ons zelf 

had benaderd om een betere bestemming 

te zoeken voor zijn gras.”

V.l.n.r. Christiaan Meurrens (eerste medewerker dierverzorging Beekse Bergen, 

Cors Aantjes, Rob van Glabbeek en Frank van Hedel.

“Hooi van dít stukje 
Biesbosch is mogelijk 
geschikt voor olifanten, 
maar niet voor gazelles”

Hooien in plaats van afvoeren vraagt 

om een andere manier van werken. “We 

zoeken naar mensen die het experiment 

willen aangaan, want het kost tijd en 

aandacht. Het hooien moet goed gebeuren, 

anders krijg je rommel als eindproduct. 

Je moet ook goed kijken wat er op het 

grasland staat. Je wilt voorkomen dat er 

iets verkeerds in het hooi terecht komt, 

waardoor een olifant omvalt... Ook de 

weergoden moeten ons gunstig gezind 

zijn. Het hooien is een hele klus, die ook 

geld kost, maar dat halen we terug met de 

opbrengst. Het zou leuk zijn als we er straks 

ook geld aan overhouden.”

Deze zomer zijn de eerste pakjes hooi aan 

het safaripark geleverd. “We beginnen

met kleine volumes. Als het goed gaat, 

willen we opschalen en ook andere 

dierentuinen benaderen.”  
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Twaalf jaar geleden stonden veldmedewer-

kers, tegenwoordig medewerkers beheer 

geheten, niet in de interne telefoongids. 

Lambert Pijl stapte daarom samen met enkele 

collega’s naar de directeur om meer aandacht 

te vragen voor zijn functiegroep. Nu is hij, 

in zijn nieuwe rol als netwerkcoördinator 

veldwerk, opnieuw het ‘oliemannetje’ tussen 

management en uitvoering. Sinds 1 mei legt 

hij één dag per week zijn oor te luisteren 

bij beheercollega’s. Mascha Brouwer, 

divisiedirecteur Beheer & Ontwikkeling, 

overlegt namens het management met 

de klankbordgroep. Ze vertelt waarom ze 

juist Lambert voor die rol heeft gevraagd: 

“Hij weet zijn zegje te doen tegenover 

een directielid. Dat durft niet iedereen. 

Bovendien heeft hij zich binnen de OR 

jarenlang ingezet voor de belangen van 

beheermedewerkers.”

Signaleren
In de klankbordgroep zitten vertegen-

woordigers uit verschillende provinciale 

eenheden (zie kader), met Lambert als 

‘vliegende kiep’. Hun opdracht is om 

signalen uit het veld te delen met de 

directie. Mascha: “Er verandert niets aan 

de formele medezeggenschap. Die blijft 

bij de OR. En je leidinggevende blijft het 

eerste aanspreekpunt bij knelpunten. Voor 

de klankbordgroep staat de signalerende 

functie centraal. Het gaat om onderwerpen 

die de kwaliteit of continuïteit van de 

uitvoering van het beheer raken. We willen 

zichtbaar maken waar beheermedewerkers 

in de praktijk tegenaan lopen.”

Meedenken
Vanuit die signalerende rol denkt de 

klankbordgroep mee over veranderingen  

in werkomstandigheden en de uitvoering 

die beheermedewerkers aangaan. Naar 

verwachting komen de leden één of enkele 

keren per jaar bij elkaar. Tijdens het eerste 

overleg heeft Mascha onder andere naar 

hun ideeën over de rol van de teamleider 

gevraagd. Lambert ziet zichzelf als wegbe-

reider voor minder mondige medewerkers. 

Vaak maakt een luisterend oor al verschil, 

ervaart hij: “Een paar collega’s hadden 

moeite met de manier van leidinggeven 

van hun beheerder. Na het aanhoren 

van hun verhaal heb ik bemiddeld in een 

gesprek. Dat werkte naar beide kanten 

verhelderend.”  

Signalen uit het veld

Vijf jaar Grote Vijf

Medewerkers beheer zijn binnen Staatsbosbeheer traditioneel geen haantjes 

de voorste. Om te voorkomen dat hun belangen over het hoofd worden gezien 

hebben ze nu een eigen klankbordgroep. Groepslid en netwerkcoördinator 

Lambert Pijl zal namens die groep met de directie spreken.

Zeehond, edelhert, ree, bever en wild zwijn:  

vijf diersoorten die bij iedereen wel een belletje  

doen rinkelen. Ze zijn dan ook de sterren van de  

Grote Vijf-safari’s die in verschillende gebieden worden 

georganiseerd. Inmiddels zijn we vijf jaar bezig.  

Tijd om de balans op te maken.

“We zijn destijds begonnen uitgebreide excursies te 

faciliteren specifiek gericht op dieren. Er is namelijk een 

enorme doelgroep die dol is op dieren. Daarnaast wilden 

we ons nog specifieker richten op gezinnen. Inmiddels zijn 

we kostendekkend, dankzij de hoge bezettingsgraad. En we 

gaan door, de groei is nog steeds aanwezig. De doelgroep 

is inmiddels overigens breder. Ongeveer 30 procent 

zijn jonge gezinnen. De kracht is het leveren van een 

eenvoudige aanraking met natuur van dichtbij. Die kracht 

kunnen we gebruiken in een breder excursiepakket en het 

doorontwikkelen van onze Grote Vijf-safari’s.” 

Marloes Mennen, marketingmedewerker

Oostvaardersplassen

5

Veluwe

13

Terschelling

12

Grevelingen

6

Almere

10
Horsterwold

2

Biesbosch

8

Drents-Friese Wold

3

Leersum

4

Mastbos

2

Sallandse Heuvelrug

7

Kuinderbos

1

Veluwe

10

Slikken van Flakkee

4

Noordwijk

18

2010 2011 2012 2013 2014

2000

1500

1000

500

0

Aantal deelnemers Grote Vijf excursies

1741

1119

689750

96

“Mijn gebied doet mee vanaf het eerste jaar. Toen was 

het neerzetten van de excursie een uitdaging. Inmiddels 

bieden we er twee per week. Het blijft fantastisch om 

te doen, want je maakt de bezoeker deelgenoot van 

je eigen werk. Het tijdstip doet ook heel veel: de 

avondschemering maakt het extra spannend en tja, 

die blije gezichten: dáár doe je het gewoon voor!” 

Yvonne van der Meer, boswachter in Noordwijk

"Ik was bij de eersten die reageerden op de oproep van 

Staatsbosbeheer op het forum van de Land Rover Club 

Holland . Inmiddels heb ik bijna op alle locaties gereden 

en verzorg ik ook de coördinatie van de chauffeurs; wie 

rijdt waar en wanneer. We hebben inmiddels een poule 

van 60 Land Rover chauffeurs waarvan er 40 dit jaar al 

hebben gereden in totaal 70 ritten."

Sjarif Haberham, vrijwillig Land Rover chauffeur

Totaal aantal excursies:

In 2014 waren 1741 van

de 2070 plekken bezet,

een bezettingsgraad van 84%.

105

De klankbordgroep
Lambert Pijl, Drenthe 

Rob Mier, Fryslân

Linda Meijvogel, Groningen

Wouter Maatje, Noord-Holland

Leen van der Weele, Zuid-Holland

Natalie van Dijk, Gelderland

Koos Hakbijl, Limburg
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Staatsbosbeheer biedt de Statenleden in de drie noordelijke provincies van juli 

tot en met september een ‘zomerstage’ aan. Tijdens eendaagse werkbezoeken 

maken ze kennis met gebieden, werk en mensen van Staatsbosbeheer en met 

diverse aspecten van natuurbeheer en recreatie. Omgekeerd maken boswachters 

en beheerders kennis met de 

politici. Dat is des te belangrijker 

geworden nu het natuurbeleid 

dichter bij de provincies is 

gekomen en het beheer van onze 

terreinen via de provincies wordt 

gefinancierd. Dit jaar waren 

statenleden van de PvdD, PvdA, 

SP, D66, VVD, CDA, GroenLinks en  

ChristenUnie te gast.  

Wat gebeurt er zoal in ‘de keuken’ van Overijssel en wie staan er in beheer 

en staf ‘aan het fornuis’? Met het  vernieuwde weblog zwaaien we vanaf 1 

september onze deuren wagenwijd open om ons werk te laten zien. Niet alleen 

in het IJsselgebied, Salland en Twente, zoals op het oude blog, maar nu ook in 

het Vechtdal, de Kop van Overijssel en de twee Buitencentra. Alle medewerkers 

kunnen er hun verhaal kwijt: over maaien en hoog bezoek, over filmopnames en 

boswerk. Voor ons misschien dagelijkse kost, maar we betrekken er graag vaker 

onze omgeving bij!  

Turks-Nederlandse families picknicken 

graag in het park en Chinese Nederlanders 

trekken er regelmatig op uit om padden-

stoelen te plukken, maar een wandeling of 

een kanotocht maken in een natuurgebied 

doen ze niet zo snel. Althans, dat is het 

beeld. “Er bestaan veel ideeën over hoe 

Nederlanders van niet-westerse komaf in 

het groen recreëren, maar er zijn weinig 

echt harde cijfers over”, zegt Marjolein, 

momenteel werkzaam als wetenschappelijk 

projectmedewerker bij Staatsbosbeheer.

Een op de vijf Nederlanders is allochtoon, 

een op de tien Nederlanders van niet-

westerse afkomst. Dat aandeel zal de 

komende decennia waarschijnlijk groeien. 

Daarom willen natuurorganisaties zoals 

Staatsbosbeheer kijken hoe ze kunnen 

zorgen dat die maatschappelijke diversiteit 

ook onder hun bezoekers en vrijwilligers 

is terug te vinden. In opdracht van Staats-

bosbeheer heeft Marjolein de afgelopen 

vijf jaar onderzocht hoe allochtone en 

autochtone jongeren in de groene ruimte 

recreëren en hoe ze denken over natuur.  

Ze hield een enquête onder 1057 jongvol-

wassenen (18-35 jaar) van Turkse, Chinese 

en autochtone afkomst en voerde negen 

groepsgesprekken met 42 jongeren uit 

dezelfde bevolkingsgroepen. 

“Tussen en binnen die groepen zitten 

overeenkomsten maar ook verschillen”, 

constateert Marjolein. “Zo bleek slechts  

20 procent van de Chinese jongeren in de 

drie maanden voorafgaand aan de enquête 

het groen buiten de stad te hebben opge-

zocht. 40 procent van de Turkse jongeren en 

40 procent van de autochtone jongeren was 

erop uit gegaan. Turkse jongeren trekken 

dus in gelijke aantallen naar het groen 

buiten de stad als autochtone jongeren, al 

doen ze het gemiddeld wel minder vaak.”

Voor bijna alle jongeren geldt dat ze de 

natuur belangrijk vinden, maar dat ze er 

door hun drukke leven weinig tijd voor 

hebben. Marjolein: “Ook vinden ze een 

boswandeling minder bij hun leeftijd 

passen. Als ze de groene ruimte bezoeken, 

dan doen ze dat meestal om te sporten of 

om met vrienden in het park te hangen. 

Etniciteit speelt daarnaast ook een rol in de 

natuurbeleving. Zo zeggen Turkse jongeren 

dat hun liefde voor de natuur deels 

voortkomt uit de islam. Ook geven ze aan 

dat ze zich soms gediscrimineerd voelen 

door andere bezoekers.”

Opvallend was dat juist Turkse Nederlanders 

nauwelijks natuurorganisaties kenden. 

Marjolein: “Zelfs bekende namen als  

Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds 

wisten ze niet te noemen. Maar ze geven 

wel aan dat ze natuurbescherming 

belangrijk vinden. Dus daar kan het niet 

aan liggen. Misschien moeten natuur-

organisaties hen via de moskee of eigen 

tijdschriften benaderen.” 

Iedere groep heeft zo zijn eigen kanalen, 

weet Marjolein. “Zoek uit welke kanalen 

dat zijn en benader ze daarlangs. Scheer 

allochtonen niet over één kam – en vermijd 

trouwens het label ‘allochtoon’. Dat is 

stigmatiserend en werkt averechts. De 

commotie over het Smulbos bij Nijmegen 

heeft dat wel laten zien.”

Bekijk het weblog op: staatsbosbeheeroverijssel.wordpress.com 

Op 30 juli heeft burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen officieel de nieuwe 

waterputten in de Schoorlse Duinen geopend. Die geven de brandweer directe 

toegang tot bluswater in het gebied. Een bluswatertekort was een van de 

problemen bij de grote duinbranden tussen 2009 en 2011. Het water moest toen 

van tot zo’n zes kilometer verderop gehaald worden. Het tijdverlies waar dat toe 

leidde, gaf het vuur vrij spel. Met de nieuwe putten kan de brandweer toekomstige 

branden in de kiem smoren. 

De putten zijn, bij wijze van oefening, geslagen door een genie-eenheid van 

Defensie, en financieel mogelijk gemaakt door Stichting Mijn Duin, die 25 duizend 

euro bijdroeg.  

"Geef jongeren een 
ambassadeursfunctie"
Klopt het dat allochtone jongeren minder vaak in de natuur 

komen dan autochtone? En hoe kunnen natuurorganisaties ervoor 

zorgen dat hun vrijwilligersbestand een betere afspiegeling van de 

samenleving wordt? Eind augustus promoveerde Marjolein Kloek 

in Wageningen op haar proefschrift Colourful Green waarin ze die 

vragen beantwoordt. 

NATUURBELEVING VAN ALLOCHTONE JONGEREN ONDERZOCHT

"Bijna helft van  
Turks-Nederlandse 
jongeren kan geen 
natuurorganisatie 
noemen"

Deuren open in Overijssel

Statenleden op stage

Nieuwe putten, sneller blussen

Staatsbosbeheer
richt jongerenraad op
Onder zowel autochtone als allochtone 

jongeren hebben sommigen een sterke 

band met de natuur, blijkt uit het onderzoek 

van Marjolein. Ze trekken er bijvoorbeeld 

op uit om te wandelen, planten te zoeken 

of vogels te spotten. Daar liggen volgens 

Marjolein kansen voor natuurorganisaties. 

“Zoek die jongeren op en zet ze in als 

ambassadeurs”, adviseert ze. 

Matthijs Schouten, buitengewoon 

hoogleraar Ecologie en filosofie van het 

natuurherstel in Wageningen en huisfilo-

soof bij Staatsbosbeheer, kan zich helemaal 

vinden in die aanbeveling. “Jongeren zijn de 

natuurbeschermers van de toekomst, dus 

het is belangrijk voor natuurorganisaties 

om ze aan zich te binden. We zijn bij 

Staatsbosbeheer dan ook bezig met de 

oprichting van een jongerenraad. Via allerlei 

kanalen zoeken we jongeren die daarin 

zitting willen nemen. De raad moet een 

klankbord worden, met als doel om meer 

groepen bij natuurbescherming te betrek-

ken. Ons vrijwilligersbestand kan nog wel 

wat jongeren gebruiken.

“Uit het onderzoek van Marjolein blijkt 

bovendien dat voor alle jongeren geldt dat 

ze het druk hebben en dat natuurbezoek 

een ouwelijk imago heeft. We gaan daarom 

op zoek naar nieuwe manieren om jongeren 

voor natuur te interesseren. In september 

start een experiment in de Brabantse 

Peelvenen met studenten gaming van de 

Hogeschool Saxion en de TU Eindhoven  

om te kijken of je games kunt ontwikkelen 

die jongeren stimuleren om de natuur  

op te zoeken.”  
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Welkom 
1 juni:

Marco Boogaard, teamleider GIS bij de 

afdeling Beheer & Planning, divisie Beheer & 

Ontwikkeling

Albert van der Heijden, beheerder admini-

stratie bij de afdeling FA, Beleven & Benutten

Laurens Jansen, boswachter VPR bij 

Staatsbosbeheer Gelderland, divisie Beheer 

& Ontwikkeling

Jaël Bergwerff, boswachter VPR bij 

Staatsbosbeheer Gelderland, divisie Beheer 

& Ontwikkeling

Ineke Vuuregge, medewerker Buitencentrum 

Oostvaardersplassen bij de afdeling Beleven

1 juli:

Wim Verkade, senior medewerker salaris-

administratie bij de afdeling BEZ

Edgar Clement, senior bouwkundig adviseur 

bij de afdeling Landschap, Cultuurhistorie & 

Gebouwen

Anneke Epping, boswachter bij Staats-

bosbeheer Groningen, divisie Beheer & 

Ontwikkeling

Mark Garskamp, medewerker beheer bij 

Staatsbosbeheer Gelderland, divisie Beheer 

& Ontwikkeling

Wesley Huisman, medewerker beheer bij 

Staatsbosbeheer Gelderland, divisie Beheer 

& Ontwikkeling

Irene Tichelaar-van der Linde, junior 

boswachter bij Staatsbosbeheer Overijssel, 

divisie Beheer & Ontwikkeling

Lisanne van Wanroij, medewerker publieke 

zaken bij de afdeling Landschap, Cultuur-

historie & Gebouwen, kasteel Groeneveld

Gonda Wobbes, medewerker grond en 

gebouwen bij de afdeling Grondzaken

Gertjan Wösten, medewerker beheer bij 

Staatsbosbeheer Zeeland

Jan-Piet Stuursma, beheerder bij Staats-

bosbeheer Utrecht

15 juli:

Laurens Bonekamp, boswachter bij Staats-

bosbeheer Noord-Holland

1 augustus:

Astrid Bergwijn, beheerder administratie bij 

de afdeling Financiën & Administratie, divisie 

Grond & Gebouwen

Jeroen Oosterbeek, junior boswachter bij 

Staatsbosbeheer Overijssel

Tanja Stolk, beheerder bij Staatsbosbeheer 

Zuid-Holland

10 augustus:

Peter van de Rijdt, projectcoördinator bij de 

afdeling Projecten

Susanne van der Veer, junior boswachter bij 

Staatsbosbeheer Noord-Holland

15 augustus: 

Christine Lammerts,

belangenbehartiger/accountmanager bij 

de afdeling Projecten

1 september:

Bram Verhave, adviseur Landschap, 

Cultuurhistorie & Gebouwen bij de 

afdeling Landschap, Cultuurhistorie & 

Gebouwen

14 september:

Tjeco Smits, afdelingshoofd Mens & 

Omgeving

Op 1 september zijn de 
volgende leerlingen bij 
Staatsbosbeheer begonnen:

• Rick de Ruiter

• Daphne Flierman

• Kees-Jan Westra

• Remy Sanders

• Jonathan Leeuwis

• Liza van Velzen

• Anthony Jobse

• Ruben Metz

• Wiebe Penning de Vries

Functiewijziging
Tijdelijke werkzaamheden (artikel 58):

Sinds 1 juli werkt Michiel Teeuwen als 

rentmeester bij de afdeling Grondzaken

Sinds 1 januari werkt Keelin O’Connor 

als teamleider Mens & Maatschappij

Jubilea
12½-jarig jubileum:
1 september: Liliane Clement, junior 

boswachter, Staatsbosbeheer Limburg 

17 september: Jos Crins, medewerker 

Buitencentrum, afdeling Beleven - BC de 

Pelen

25-jarig jubileum:
1 september: Ton Visser, junior boswach-

ter bij Staatsbosbeheer Noord-Holland

12 september: Rein Zwaan, boswachter 

bij Staatsbosbeheer Utrecht

Zilveren speldjes, 25 jaar 
Staatsbosbeheer:
1 maart: Marloes Berndsen, strategisch 

beleidsmedewerker bij de afdeling 

Beleven

40-jarig jubileum:
1 september: Hans Vink, senior 

medewerker bibliotheek bij de afdeling 

ICT/DIV

5 september: Henk Vaessen, productie-

planner, afdeling Beheer & Productie, 

40-jarig jubileum

40-jarig jubileum én 
gouden speld, 40 jaar 
Staatsbosbeheer:

15 augustus: Anita de Kruijf, 

medewerker communicatie bij de 

afdeling Communicatie

Geboren
Op 1 mei is Kei geboren, zoon van 

Maaike van Deelen en Nicolaas Bessels, 

broertje van Hillebrand. Maaike is 

medewerker jeugd en participatie bij de 

afdeling Mens & Omgeving

Op 22 juni is Rivka geboren, 

dochter van Wibo Kosters-Kalmann 

en Channa Kalmann-Kosters. Wibo 

is medewerker communicatie bij de 

afdeling Communicatie

Op 26 juni is Sep geboren, zoon van 

Camiel Beijersbergen en Lilianne. 

Camiel is beheerder Staatsbosbeheer 

Zeeland

Op 24 juli is Vivienne geboren, dochter 

van Hendrik en Diane Ravensbergen.

Hendrik is schipper bij Staatsbosbeheer 

Zeeland

Tot ziens
De volgende medewerkers hebben 

Staatsbosbeheer verlaten:

1 juli: Mient Raap, beheerder admini-

stratie bij de afdeling Financiën 

& Admini stratie, divisie Beheer & 

Ontwikkeling, en secretaris bij de 

ondernemingsraad

1 juli: Hans Backx, boswachter 

Staatsbosbeheer Zuid-Holland

1 augustus: Piet Zegers, boswachter, 

Staatsbosbeheer Noord-Brabant

1 oktober: Roy Fleury, beheerder, 

Staatsbosbeheer Noord-Brabant

In memoriam
Op 2 juni is op 94-jarige leeftijd 

Kees van Slooten overleden. ‘Mijnheer’ 

Van Slooten, zoals men elkaar in zijn tijd 

noemde, werkte bij Zaad en Plantsoen 

en had een zeer breed werkterrein. Eerst 

vanuit Austerlitz en later vanaf kwekerij 

Drakenburg deed hij de contract-

opnames en zorgde als lid van de 

Dennencommissie dat de herkomst en 

kwaliteit van zaad gegarandeerd waren. 

’s Winters, als er weinig te controleren 

viel, regelde hij alle transporten van 

zaad en plantsoen. Als er tijd over 

was, werkte hij als administrateur. Een 

betrokken oud-Staatsbosbeheerder is 

niet meer. Wij wensen zijn familie veel 

sterkte met dit verlies.

Ons bereikte het bericht dat op 6 juni, 

88 jaar oud, An Verburg is overleden. 

An had een lange loopbaan bij 

Personeelszaken. Zij kende de dienst 

als geen ander en was daardoor zeer 

breed inzetbaar. Naast haar werk als 

hoofd rechtspositie hield ze zich ook 

met veel sociaal getinte zaken bezig. 

Kenmerkend was haar betrokkenheid 

bij zieke collega’s. Ze zocht contact en 

bleef dan zo lang als nodig uitgebreid 

aandacht aan de betrokkene schenken. 

Zij was draagster van de eremedaille 

in goud verbonden aan de Orde van 

Oranje-Nassau. Wij wensen haar familie 

veel sterkte met het verlies van deze 

bijzondere vrouw.

Op 1 juli is op 67-jarige leeftijd Peter 

de Leeuw overleden, oud-medewerker 

vastgoed. Peter werkte vele jaren bij 

Staatsbosbeheer en had een enorme 

feitenkennis. Hij kon van zaken die jaren 

geleden speelden, de details vaak nog 

uit zijn hoofd oplepelen. Hij kampte 

lange tijd met gezondheidsproblemen, 

en hoewel het de laatste jaren weer 

beter met hem ging, heeft hij veel te 

kort van zijn pensioen (op 1 maart 2013) 

en zijn gezin kunnen genieten. We 

wensen zijn vrouw Vera en familie veel 

sterkte met dit verlies.

OR-voorzitter Arco Goedkoop: “Op 

dit moment heeft de OR zijn handen 

vol aan de adviesaanvraag over de 

inrichting van de provinciale eenheden, 

die op 22 september af moet. De 

oorspronkelijke adviesaanvraag 

is op een paar punten veranderd. 

Dat betekent extra werk, maar dat 

vinden we in dit geval helemaal niet 

erg. Voor de teamleidersfunctie is 

namelijk de benoemingsprocedure 

geschrapt en vervangen door een 

interesse-inventarisatie en een 

sollicitatieprocedure met een commis-

sie. Als OR vinden we dat belangrijk, 

omdat het de kans groter maakt dat de 

juiste persoon op de juiste plek komt. 

We kregen signalen dat er op sommige 

plaatsen al voorgesorteerd werd op 

de benoemingen, wat natuurlijk tot 

spanningen onder collega’s kan leiden. 

Met de nieuwe procedure hopen 

we dat er echt draagvlak is voor de 

nieuwe teamleiders.

Ook zijn we blij met de procedure-

wijziging voor de provinciaal adviseurs. 

We hadden opgemerkt dat de 

functieomschrijving van provinciaal 

adviseur erg veel leek op die van 

provinciaal accountmanager, terwijl 

het toch om een andere functie gaat. 

De belangenbehartigers worden nu 

niet in deze functie aan de provincies 

toegedeeld, maar er is een open 

sollicitatieprocedure voor in de 

plaats gekomen.

Als OR zijn we blij dat er, door 

constructief met de directeur in 

gesprek te gaan, ruimte is ontstaan om 

samen te bewegen. Daardoor hebben 

we snel kunnen bijsturen in het proces 

van deze adviesaanvraag en lijkt het 

nog steeds mogelijk om op 1 januari de 

inrichting van de provinciale eenheden 

rond te hebben. Aanpassingen zoals 

deze dienen uiteindelijk zowel de 

belangen van onze collega’s als de 

organisatie als geheel. En daar doen 

we het als OR voor.”

“Goede 
tussentijdse 
wijzigingen”

Naam
Jaël Bergwerff

Functie
Boswachter VPR

Per
 1 juni 2015

Werkgebied
Beheereenheid Veluwe-Rand 

Favoriet natuurgebied
Stuwwal en beekdal, de gradiënt 

3 favoriete gespreksonderwerpen

bij de koffieautomaat:

Leuke soortjes, de kinderen
en films

Wat spreekt je het meest aan?
• wandelen / fietsen

• auto / trein

•  uitgebreid lunchen /  

een boterham op de werkplek

• avontuur / herhaling

• mooie foto / mooi verhaal

• water én land <-- juist die overgang

• varen / vliegen 

• vroeg op / laat naar bed

• durven / dromen
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SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAGEN
Het thema van dit jaar is 'kunst en ambacht'. Het belooft een weekend vol 
verrassende openstellingen en activiteiten te worden.

12 & 13
SEPT

SMART RIVER-TRAININGEN
Training vanuit het kennisplatform 'Smart Rivers' voor terreinbeheerders. 

30 SEPT
& 8 OKT

SEPT

4 T/M 6 
SEPT

7, 10 & 11 
OKT

17 T/M 25 
OKT
24 OKT T/M 
1 NOV
25 OKT

28 OKT

17 SEPT

21 T/M 24
SEPT

6 OKT

6 T/M 14 
SEPT

16 SEPT HEIDE-ONTWIKKELINGSSYMPOSIUM
Symposium over heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Geef je op 
voor 9 september.

KENNISUITWISSELINGSDAGEN
In september vinden er nog diverse kennisuitwisselingsdagen plaats. 
Volgend voor- en najaar worden ze weer door het hele land georganiseerd.

INTO THE GREAT WIDE OPEN 
Op dit festival staat de muziek weer centraal midden in de natuur op Vlieland.

OPENING WATERLINIEMUSEUM FORT VECHTEN
Formele opening (7 oktober) en publieksweekend (10 & 11 oktober) van dit 
nieuwe museum

HERFSTVAKANTIE NOORD EN MIDDEN
Herfstvakantie in het Noorden en midden van het land.

HERFSTVAKANTIE ZUID
Herfstvakantie in het zuiden van het land.

NACHT VAN DE NACHT
Tijdens de Nacht van de Nacht gaan duizenden lichten uit en zijn er in het hele 
land activiteiten in het donker die je de schoonheid van de nacht laten ervaren. 
www.nachtvandenacht.nl #nachtvandenacht

NIEUW STAMBLAD
Vandaag ploft het nieuwe Stamblad op de deurmat. Veel leesplezier!

OOR-VERGADERING
De ondernemingsraad vergadert met de directeur.

HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA
Op 21 september is de landelijke première. Vanaf 24 september draait de film 
in de bioscoop (zie pag. 12).

TOP 25-DAG
Managementbijeenkomst met als thema 'prestatiegerichtheid'. 

FORTENFESTIVAL
Het Waterlinielandschap vormt ruim een weeklang het decor van het 
Fortenfestival. Geniet van theater, films, beeldende kunst en muziek in een 
groene en historische omgeving.

Data onder voorbehoud. Kijk voor actuele informatie op Digitalis > Actueel.
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