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Trots Boswachter I&M  
Ingrid van Westerlaak en Dennis van Os
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Dennis van Os
Projectleider

51°29'55.5"NB 5°54'43.6"OL 
Twee jaar na de opknapbeurt van het oostelijke deel van 

natuurgebied Rouwkuilen is er goed nieuws te melden: vijf 

van de zeven planten waar het zijn status als Staatsnatuur-

monument aan te danken heeft, zijn massaal terug. Twee 

jaar geleden was er in Rouwkuilen van de vleesetende kleine 

zonnedauw bijvoorbeeld geen plantje meer te vinden, en van 

de struikheide met veel moeite twee plukjes. Nu liggen er van 

beide soorten hele tapijten op de oever. Dennis: “We hebben 

maatregelen genomen om de kamsalamander te beschermen, 

en de zonnedauw en andere soorten profiteren daarvan mee. 

Rouwkuilen ligt midden in agrarisch gebied en heeft lang 

onder druk gestaan, maar met gerichte maatregelen hebben 

we zijn status als Staatsnatuurmonument veiliggesteld. Dit 

najaar doen we ook de westzijde!”



     Gespot

Van de redactie De dag van...
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5:30 Naar Driebergen. Negen jaar geleden bij Staatsbos-

beheer vertrokken, nu terug op het oude nest. Wat zou er 

veranderd zijn?

9.00 Op mijn bureau ligt 15 cm aan papier, te lezen voor 

vergaderingen. Ik ben weer even terug in het papieren 

tijdperk.

9.30 Een aantal ict-zaken regelen. Ik zoek mijn weg in de 

verschillende programma’s, niet bepaald mijn specialiteit. 

10.00 Bijpraten met Harrie Hekhuis. In het verleden hebben 

we intensief samengewerkt. We zullen toch niet doorgaan 

waar we 9 jaar geleden gebleven waren?!

11:00 Met Harry Koenders praat ik over de positionerings-

slag en issuemanagement. Ook daar blijkt het nodige in 

veranderd.

13.00 Overleg met Will van den Hende over de stand van 

zaken van het ISO-proces en wat ik daar de komende tijd in 

mag doen.

18.00 Met Jelka Both praat ik bij over haar ervaringen als 

gebiedsmanager en de dienst in het algemeen. Ook haar 

ken ik nog uit het verleden. 

20:45 Op de terugweg naar huis blik ik terug op de dag. 

Een warm welkom en leuk weerzien met veel mensen. 

Anders dan negen jaar geleden? Ja, het lijkt of iedereen 

sneller door het gebouw loopt en ‘strakker in het pak’ zit. 

Maar gelukkig onveranderd: de glimlach van Marjan van de 

receptie en de uitstekende koffie!

Fokje modder 
Modder heeft een imagoprobleem in het 

Nederlands. Denk maar aan uitdrukkingen 

als ‘een vlag op een modderschuit’, ‘een 

modderfiguur slaan’ en ‘spuit elf geeft 

modder’. Fokje Modder was zelfs de 

schaamnaam van 2009! Toch springen 

tijdens het evenement Mud Masters 

23.000 mensen blijmoedig in diezelfde 

modder: als uitdaging en om iets nieuws 

te beleven. Ook voor Staats bosbeheer 

biedt dat volop kansen.  

Je leest erover op pagina 12/13.

Nog erger dan een imagoprobleem: in 

vergetelheid raken. Op pagina 14 lees je 

het verhaal van een vergeten boot die 

weer het ruime sop gekozen heeft dankzij 

een heleboel helpende handen. En op 

pagina 18 een artikel over hoe een app 

helpt om recreatieve voorzieningen in 

kaart te brengen en ze voor vergetelheid 

te behoeden.

Maar soms is vergetelheid geen probleem. 

Tot nu toe deed Staatsbosbeheer 

aan bottom-up budgetteren. Dat is 

binnenkort verleden tijd. Vergeet het dus 

maar. Op pagina 19 leggen we uit hoe 

het binnenkort werkt, met het top-

downbudgetmodel. 

Nog even over modder. Een variant op 

‘met de poten in de klei’ is ‘met de poten 

in de modder’ (niet te verwarren met 

‘voeten in de aarde’!). Het is een soort 

eretitel voor het werk van echte praktijk-

mensen. Dat geldt zeker voor onze boa’s, 

en straks krijgen die ook nog een forse 

urenuitbreiding (pag. 16/17). Misschien 

moeten we elkaar in het vervolg veel 

poten in de modder wensen? Dat past 

wel bij Staatsbosbeheer!

 

Wibo Kosters-Kalmann

Waar het water zowat kniediep is, in moerassen 

waar maar weinig mensen komen, daar vind je deze 

kleine klauteraars. Dwergmuizen, zes gram licht, 

zijn erg behendig en komen zowat nooit op de 

grond. Met hun lange staart en een soort duim aan 

hun achterpoten houden ze zich goed vast aan het 

riet. “Het is het kleinste knaagdier van Nederland, 

dus je kijkt er zo overheen”, zegt boswachter Berco 

Hoegen. Hij wist de dwergmuis te filmen, want “met 

wat geduld kun je ze wel vinden”.  

Te ongeduldig? Kijk op http://tinyurl.com/dwergmuis.

Dwergmuis

Zelf iets gespot?

Lespakket: Natuur in de Delta
Bij de nieuwe natuurfilm Holland – Natuur in de Delta heeft 

Staatsbosbeheer meegewerkt aan een lespakket dat alle basisscholen 

gratis krijgen aangeboden voor groepen 6 tot 8. Met vijfduizend 

aanmeldingen overtreft ‘Delta in de klas’ nu al het Nieuwe 

Wildernis-lespakket. In de elf lessen, met daarin korte clips gemaakt 

van filmmateriaal, staan de dieren en de menselijke rol in de delta 

centraal. Het pakket is een goede inspiratiebron voor het organiseren 

van excursies. Bovendien geeft het een indicatie van de lesstof en 

het niveau van kinderen in het basisonderwijs. Interesse? Ga naar 

www.deltaindeklas.nl/wp-admin en log in: Username: gast Password: 

Delta-In-De-Klas-2015.  

Sinds eind vorig jaar hebben heel wat mensen binnen en buiten 

Staatsbosbeheer hard gewerkt aan de nieuwe bosvisie, getiteld 

‘Groeiende toekomst’. Conclusies en aanbevelingen van de externe 

bosbeheercommissie en ons ondernemingsplan zijn erin verwerkt. 

De bosvisie is een mijlpaal en vormt het uitgangspunt voor de vele 

keuzes die we de komende jaren moeten maken omtrent onze 

bossen. Het is tevens de start van een kwaliteitsimpuls voor het 

bosbeheer.  

Goed ontmoeten
Op 15 december vindt in het Amersfoortse theater de Flint de 

landelijke ontmoetingsdag van Staatsbosbeheer plaats. Het 

overkoepelende thema voor de dag is ‘ziel en zakelijkheid’, naar 

ons ondernemingsplan. Daarover wordt ’s ochtends met collega’s 

en gasten gediscussieerd in het Staatsbosbeheercafé, een variant 

van het Wilderniscafé.

De middag is gereserveerd voor een afwisselend programma van 

demonstraties, workshops en presentaties, maar ook juist voor 

onze collega’s. En natuurlijk is er ruimte om elkaar te ontmoeten 

en bij te praten.  

Bosvisie voor de toekomst

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

Leeftijd 54
Woonplaats Gouda
Functie  Afdelingshoofd Mens en Omgeving 
Dag Dinsdag 29 september

Tjeco Smits
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Tjeco Smits is in zijn vrije tijd 
vaak buiten te vinden



Herman Nieuwenhuize
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“We leiden op voor het hele veld van natuur-

beheer en dragen bij aan het versterken 

van vakmanschap”, zegt senior hr-adviseur 

Dominique van Toorn. “Daar hebben allerlei 

partijen profijt van: de natuur, de leerlingen, 

de opleiding, het werkveld én wijzelf.” 

Jaarlijks stromen acht kandidaten in. Het zijn 

gewilde plekken. Als je wordt geselecteerd 

voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), 

ga je gedurende twee jaar één dag in de 

week naar school en vier dagen per week bij 

ons aan het werk. De mbo-opleiding bos- en 

natuurbeheer in Velp leidt op niveau 3 en 

4 op tot beroepen als medewerker beheer, 

boswachter of beheerder. De leerlingen 

wisselen minimaal één keer en soms vaker 

van standplaats, zodat ze met meerdere 

natuurtypen en collega’s leren werken.  

Die flexibiliteit past bij onze organisatie, 

waarin medewerkers steeds meer landelijk 

inzetbaar zijn. 

Vogelgeluiden 
Camiel Beijersbergen, beheerder en mentor 

voor leerlingen, heeft twee jaar ervaring 

met de selectiedagen die Staatsbosbeheer 

houdt om geschikte leerlingen te kiezen. 

Van de ruim 150 briefschrijvers bemach-

tigen er telkens twintig een uitnodiging. 

“Met een breed samengesteld team 

collega’s selecteren we potentiële nieuwe 

collega’s. Tijdens zo’n dag zie je beter wat 

voor vlees je in de kuip hebt dan tijdens een 

zittend sollicitatiegesprek. De kandidaten 

nemen ons mee op excursie en maken een 

inrichtingsplan. Hoe denken ze? Welke 

invalshoeken kiezen ze? Zijn ze inventief, 

creatief? Ik vind motivatie belangrijk en 

ze moeten er goed over kunnen praten. 

Wanneer ze niet alle vogelgeluiden 

herkennen, maar wel in geuren en kleuren 

vertellen over de vogel die ze gister zagen, 

scoren ze punten. Ook als medewerker 

beheer moeten ze enthousiast in gesprek 

kunnen gaan met het publiek in het veld. 

Die vogelgeluiden leren ze nog wel.”

Verse praktijkervaringen
“Ons werkveld én onze organisatie 

zijn voortdurend in beweging. Kennis 

uitwisselen is dan ook belangrijk voor de 

continuïteit”, zegt Dominique. Camiel: “Ik 

merk dat ik na vier jaar als beheerder al 

ingesleten gewoonten begin te vertonen. 

Leerlingen vragen mij: ‘Waarom doe je 

dit eigenlijk zo? En zullen we een andere 

machine uitproberen?’ Geweldig vind ik 

dat. Om uit te zoeken of het beter kan zeg 

ik dan: ‘Maak er jouw project van!’” 

Camiel: “Op dit moment zit er geen bbl-

leerling in mijn team, gelukkig wel stagiairs. 

Zodra mijn team volgend jaar compleet 

is, voeg ik er graag weer eentje aan toe. 

Natuurlijk kost begeleiding tijd, maar het is 

een gezamenlijke teaminspanning en het 

valt dus mee. Als excellent terreinbeheerder 

hebben wij kennis en kunde van methoden 

en technieken in het veld hoog in het 

vaandel staan. Leerlingen scherpen ons 

aan. En het mes snijdt aan twee kanten, 

want leerlingen nemen wekelijks verse 

praktijkervaringen van onze veldexperts mee 

terug naar school. Daarmee verbetert de 

aansluiting tussen opleiding en praktijk. Ook 

kunnen we met leerlingen erbij meer werk 

verzetten. We kunnen er bijvoorbeeld vaker 

in tweetallen op uit met de zaagmachine.” 

Gif spuiten
Herman Nieuwenhuize begon in 2009 als 

bbl-leerling bij Staatsbosbeheer. Inmiddels 

is hij medewerker beheer en doet net als 

Camiel mee aan de selectiedagen. “Als 

hovenier voerde ik werkzaamheden uit waar 

ik niet altijd achter stond, zoals gif spuiten. 

Ik wilde overstappen naar natuurbeheer. 

Tijdens een bezoek aan de MBO Helicon 

in Velp hoorde ik over de selectiedagen bij 

Staatsbosbeheer. Een uur nadat het inschrijf-

formulier online kwam, vulde ik het in. Ik 

verwachtte gesprekken, en die kwamen er 

ook, maar we moesten ook een kettingzaag 

uit elkaar halen en weer in elkaar zetten, 

werktuigen en dieren herkennen, een 

inrichtingsplan verder uitwerken en een 

excursie geven. Met machines en soorten 

wist ik wel raad, maar opeens een excursie 

geven, dat vond ik best lastig. 

Ik heb als leerling eerst een jaar in de 

Biesbosch gewerkt en daarna in Zeeland. 

In de Biesbosch deden we veel zelf, daar 

heb ik veel praktijkervaring opgedaan. Ik 

raakte meer bedreven in het vak en er was 

ruimte om in het team kritisch te kijken 

naar onze methoden.”

Instromen
Herman: “Leerlingen kunnen uitstromen 

naar een andere werkgever in ons werkveld 

of intern solliciteren. Als je flexibel bent wat 

betreft je standplaats , heb je meer kans om 

in te stromen. Makkelijk is het nog steeds 

niet, want de vraag naar medewerkers in 

het natuurbeheer is veel kleiner dan het 

aanbod. Maar de vacaturestop bij Staats-

bosbeheer, die er in mijn begintijd nog was, 

is gelukkig voorbij.”  

Uitblinkers van  
de toekomst
Staatsbosbeheer heeft  
permanent zestien mbo-leer-
lingen bos- en natuurbeheer  
in opleiding. Omdat we de 
meest veelbelovende mensen 
willen plaatsen, worden die 
zorgvuldig geselecteerd. 
Stamblad ging in Zeeland kijken 
hoe een team het opleiden van 
leerlingen in de praktijk ervaart. 

“Doordat leerlingen bij 
ons werken, verbetert 
de aansluiting tussen 
opleiding en praktijk”

LEERLINGEN (STAATS)BOS- EN NATUURBEHEER

Camiel Beijersbergen

20 16

13 10

Cijfers leerlingen MBO Bos- en Natuurbeheer niveau 3 en 4

aantal leerlingen

nog in dienst

Functies
 junior boswachter (2 personen, vrouw)

 boswachter (2 personen)

 medewerker beheer (8 personen)

 schipper (1 persoon)

Functies
  junior boswachter  

(4 personen, 2 mannen, 2 vrouwen)

 boswachter ( 1 persoon, vrouw)

 medewerker beheer (5 personen)nog in dienst

LICHTING 2010 LICHTING 2014

aantal leerlingen

 vrouw vrouw  man man

57
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Meteen al meedenken 
over rivierplannen

STAATSBOSBEHEER NEEMT TAKEN VAN DLG OVER

op knelpunten. Stel, in een rivier komt een 

eiland met nieuwe natuur op voorwaarde 

dat er geen bomen groeien. Wim: “Wij 

moeten dat eiland kunnen bereiken en 

materiaal afvoeren. Met een bescheiden 

beheervergoeding lukt dat niet. Dan krijg je 

gedoe over geld, terwijl het moet gaan over 

wat je met zo’n eiland wilt. Een gebied dat 

je inricht voor waterveiligheid levert vaak 

met kleine ingrepen mooie natuur op. En 

als je vooraf rekening houdt met recreatief 

gebruik, neem je dat in het beheer gemak-

kelijker mee.” Zulke thema’s blijven in de 

planfase vaak onderbelicht. “Daarom is het 

goed als wij ook dan al meepraten. Denk 

aan maasheggen langs rivieren: die kunnen 

een veiligheidsrisico vormen, maar zijn 

tegelijk beeldbepalend cultureel erfgoed.”

Ontspannen organisatie
Staatsbosbeheer wil bij toekomstige 

projecten vaker voortrekker zijn. Wim: 

“Geld voor waterveiligheid koppelen aan 

natuur kan prima. Als dat lukt, hebben we 

meer dan genoeg werk.” 

Willie Tiggeloven werkte voorheen bij DLG 

aan het NURG-programma. Sinds 1 maart 

doet hij dat als programmamanager bij 

Staatsbosbeheer. “Mijn werk moet niet 

blijven steken in nota’s schrijven”, zegt hij, 

“maar uitmonden in zichtbare resultaten 

in het veld. Het overleg daarover met de 

verschillende partijen geeft me energie.” 

Willie ervaart Staatsbosbeheer als een 

ontspannen organisatie met een prettige 

werksfeer. Op het gebied van zakelijkheid 

kunnen we nog verbeteren, vindt hij: “Eerst 

denken dan doen, duidelijke afspraken 

maken en strakker sturen.” De heldere 

doelstellingen van Staatsbosbeheer in het 

ondernemingsplan spreken hem aan. “Als 

mensen vroegen waar ik werkte, kostte 

het altijd tijd om uit te leggen wat DLG 

deed. Staatsbosbeheer spreekt direct tot de 

verbeelding. Je bent ergens van.”  

Dat Staatsbosbeheer meer inrichtingstaken 

krijgt is logisch, volgens Wim Lammers. 

Hij is programmamanager Grote Wateren, 

en daar vallen onder meer de NURG- en 

KRW-projecten onder. (NURG is een tot 

2020 lopend programma gericht op 

natuur en veiligheid. KRW een Europese 

richtlijn rondom waterkwaliteit.) Voorheen 

waren we bij die twee afkortingen alleen 

als beheerder betrokken. Wim: “Van 

veel gebieden langs de rivieren zijn wij 

beheerder-eigenaar. Ik vond het altijd 

al vreemd dat we niet bij de inrichting 

daarvan werden betrokken. Als voor - 

trekker overleggen we nu intensiever  

met Rijkswaterstaat, lagere overheden  

en waterschappen.”

Actieve rol
Ook vanuit het Deltaprogramma voor water-

veiligheid komen nog veel rivier projecten 

op ons af, voorspelt Wim: “Dan lijkt het me 

verstandig dat we in een vroeg stadium 

meepraten, ook al zijn anderen eindver-

antwoordelijk. Als je toekomstig beheer 

loskoppelt van gebiedsinrichting, worden 

we het jongetje achter in de klas dat pas iets 

over natuur mag roepen nadat alle plannen 

klaar zijn. Staatsbosbeheer droeg al vaker 

meer verantwoordelijkheid, onder andere 

bij het project Munnikenland rond Slot 

Loevestein. Wim: “Daar konden water en 

natuur samen opgaan omdat we er bij de 

inrichting al rekening mee hielden.” 

Dezelfde familie
De voortrekkersrol verschaft beter zicht op 

belanghebbenden bij een project. Bij DLG 

was dat een taak van omgevingsmanagers. 

Een aantal van hen stapt binnenkort over 

naar Staatsbosbeheer (zie kaders). De 

ervaring van DLG met programmatisch 

en projectmatig werken komt goed van 

pas, meent Wim: “DLG’ers zijn zakelijk 

ingesteld en scherp op hun taak. Dat 

sluit goed aan bij de werkwijze van de 

afdeling Projecten. We kunnen veel van 

elkaar leren, met name op het gebied van 

risico- en omgevingsmanagement.” Het 

valt hem op hoe soepel de samenwerking 

met de nieuwe collega’s voor NURG en 

KRW loopt: “Het voelt als dezelfde familie. 

Dat bevestigt voor mij hoe kunstmatig de 

scheiding tussen inrichting en beheer was.”

Onbewoond eiland
Als Staatsbosbeheer een vanzelfsprekender 

partij wordt in het rivierengebied, vergroten 

we onze invloed op de inrichting. Vanuit 

onze beheerdersrol kunnen we dan wijzen 

“Ik vond het altijd al 
vreemd dat we niet bij 
de inrichting werden 
betrokken”

Ursula Tork was bij DLG proces manager 

– vergelijkbaar met projectleider 

bij ons – en omgevingsmanager in 

complexe projecten. “Je brengt dan 

de belangen van alle partijen in de 

omgeving van het project in kaart, van 

bestuurders tot omwonenden.” Bij RVO 

doet ze ongeveer hetzelfde werk voor 

KRW-projecten. Als procesmanager 

kwam ze Staatsbosbeheer al tegen als 

beheerder: “Jullie kennen de gebieden 

vaak nog beter dan wij.” Haar toekomst 

bij Staatsbosbeheer ziet ze optimistisch 

tegemoet: “Volgens mij vullen we elkaar 

goed aan. Ik zie DLG’ers op verschillende 

plekken toegevoegde waarde hebben.” 

Van Ursula mag het snel 1 januari zijn, 

want “in deze situatie hangen we er 

een beetje bij. De opdracht ligt bij 

Staatsbosbeheer en wij zitten nog bij 

RVO. Ik verheug me erop echt bij elkaar 

en met elkaar te werken.”

Nieuwe collega’s
Per 1 januari 2016 verwelkomen  

we 14 voormalige DLG’ers (12 fte) als 

collega’s op de afdeling Projecten. Zij 

werken nu nog vanuit de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO) 

aan de afronding van NURG- en KRW-

projecten. Staatsbosbeheer gaat vaker 

inrichtingsprojecten trekken, zowel 

binnen ons programma Grote Wateren 

als in andere gebiedsontwikkelings-

projecten. Ook daarvoor zijn DLG-

collega’s inzetbaar.  

Nu de Dienst Landelijk Gebied niet meer bestaat, is Staatsbosbeheer  
verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse overheidsprojecten  
langs de grote rivieren. Die voortrekkersrol geeft ons meer invloed op  
de inrichting van gebieden en biedt kansen voor beter beheer. 



Faunadag
“Dieren zijn emotie. Daar was 

veel aandacht voor tijdens 

de Faunadag”, vertelt Sjaak 

van Dijk, boswachter VPR in 

Salland-Twente. “Wij zijn geneigd 

om vanuit kennis te handelen, 

maar als je iemand toestemming 

geeft om met een geweer het 

gebied in te gaan, dan moet je 

ook aandacht besteden aan de 

emoties die spelen bij je publiek. 

Dat hoort ook bij ons werk.”

Tijdens de Faunadag, die begin 

oktober werd gehouden voor 

collega’s die het onderwerp te 

maken hebben, zijn de relevante 

beleidsstukken toegelicht. Sjaak: 

“Het Handelingskader geeft vooral 

richting: hoe ga je het proces 

in als je tegen een probleem 

aanloopt?  Zelf werk ik vooral met 

de woordvoeringsrichtlijnen en 

de Faunabeheerinstructie. Die zijn 

duidelijk en goed werkbaar; alles 

wat je moet weten staat erin. Ik 

schrok er wel van hoe sommige 

collega's met de beheerinstructie 

omgaan. De Faunadag zorgt voor 

meer eenduidigheid in de praktijk 

van het faunabeheer. Dat is winst. 

Verder hebben collega’s die dag 

de wens geuit om per provincie 

een contactpersoon voor 

faunabeheer aan te stellen. Als 

je tegen een probleem aanloopt, 

kun je er dan naar kijken samen 

met een collega die goed op de 

hoogte is.”
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“Als het om dieren  
gaat, kunnen de 
emoties hoog oplopen”

Wilde zwijnen, dode vissen en zeearenden: we hebben er een mening over, 
maar we luisteren ook naar anderen. Het Handelingskader Fauna en de onlangs 
herziene Faunabeheerinstructie geven richting én ruimte bij de aanpak van vaak 
complexe dilemma's rondom ‘onze’ dieren.

Luisteren
Het Handelingskader Fauna geeft 

daarnaast ook manoeuvreerruimte. 

“Staatsbosbeheer wil en vindt iets, vanuit 

onze kennis van de gebieden en dieren, 

maar luistert ook naar anderen. Dat wil 

niet zeggen dat je in alles moet meegaan, 

maar we kunnen andere partijen wel 

tegemoetkomen. Als mensen bijvoorbeeld 

een reddingsactie willen organiseren 

voor vissen die doodgaan bij het tijdelijk 

droogleggen van een moeras, dan mag 

dat. Maar als je daarmee de zeearend zijn 

voedsel zou ontnemen, dan niet.”  

Tijdens een boswandeling een ree tegen-

komen... dat is nog eens een beleving! 

Maar dieren kunnen ook zorgen voor 

ingewikkelde dilemma's. Om daar 

makkelijker mee om te kunnen gaan, zijn 

er nu het nieuwe Handelingskader Fauna 

– de opvolger van de Faunavisie – en de 

herziene Faunabeheerinstructie.

“Onderwerpen waarover onduidelijkheid 

was, bijvoorbeeld afschot van reeën, staan 

nu helder verwoord in de beheerinstructie”, 

vertelt Meta Rijks. Zij is als fauna-ecoloog 

verantwoordelijk voor de beleidsstukken 

over faunabeheer. “Het Handelingskader 

Fauna geeft weer hoe we bij Staatsbos-

beheer tegen fauna aankijken – in het 

kort: ecologie is de basis, fauna is integraal 

onderdeel van ons denken en doen. Die 

principes geven richting en houvast, 

bijvoorbeeld als je met de buitenwereld in 

gesprek gaat. Want als het om dieren gaat, 

kunnen de emoties soms hoog oplopen.”

Wilde zwijnen
Als dat je weet dat het lastig kan worden, 

kan het Handelingskader helpen. De eerste 

stap is definiëren om welk soort probleem 

het gaat: ecologisch, economisch of 

maatschappelijk (zie kader). Vervolgens 

maak je een uitsplitsing naar natuur en 

maatschappij. Stel, er lopen twee wilde 

zwijnen de Utrechtse Heuvelrug op, waar 

de provincie geen zwijnen wil hebben 

(‘nulstandbeleid’). Dan kun je kijken 

naar de ecologische vraag welke invloed 

dat heeft op de vegetatie, én naar de 

maatschappelijke kant: wat betekenen 

die zwijnen voor boeren, automobilisten 

en tuinbezitters? Vervolgens maak je een 

afweging – hoe belangrijk zijn die beesten 

voor het natuurgebied? – en bepaal je 

welke koers je wilt varen. Op die manier 

sta je sterker in een gesprek met andere 

partijen en kun je, als uitvoerder van 

rijks- en provinciaal beleid, je rol beter 

vervullen.”

Wegwijs op Digitalis
Het Handelingskader fauna, de Faunabeheerinstructie 2015 en veel andere  

fauna gerelateerde documenten zijn te vinden op Digitalis via: Home > Kerntaken >  

Natuurbeheer > Fauna.Woordvoeringsrichtlijnen en standpunten over thema’s als  

de wolf, vossenafschot, wilde zwijnen en roofvogeldemon straties zijn te vinden op  

Digitalis via: Home > Kerntaken > Belangenbehartiging.

Duidelijk over dieren
NIEUWE BELEIDSSTUKKEN HELPEN BIJ BOTSENDE BELANGEN

Sjaak van Dijk en Meta Rijks

Voorbeeld: het dilemma van de das en de grafheuvel
Een dassengezin breidt zijn burcht steeds verder uit in de richting van een graf-

heuvel. Als de dassen in de grafheuvel gaan graven zullen ze hem beschadigen. 

Zowel dassen als grafheuvel zijn vanwege hun zeldzaamheid beschermd. Wat nu?

Het begint met de observatie: de dassen komen wel heel erg dicht bij de grafheuvel. 

“We zijn geneigd dan meteen een oplossing te verzinnen, bijvoorbeeld een 

dam wand plaatsen tussen dassenburcht en grafheuvel”, zegt Meta Rijks. “De kans is 

groot dat de plaatselijke archeologiegroep dat geen goed idee vindt.”

Het Handelingskader Fauna helpt – met heldere uitgangspunten en richtlijnen – om 

beter met zo iets om te gaan. Het das-graf-dilemma valt bijvoorbeeld te verbreden 

tot een maatschappelijk probleem: nadat je het probleem helder hebt omschreven, 

kun je in gesprek gaan met de plaatselijke dassenwerkgroep en de archeologie-

werkgroep. “Laat ze meedenken over een oplossing. Op die manier krijg je geen 

ruziesfeer, die wel was ontstaan als je op eigen houtje een oplossing had verzonnen. 

Bovendien komen zij misschien met suggesties waar je zelf niet op gekomen zou 

zijn. Het mooiste is als je een oplossing kunt vinden waar iedereen het mee eens is. 

Kies je toch een oplossing die niet allebei de werkgroepen leuk vinden, dan is de 

kans nu wel groter dat ze er begrip voor hebben. Ze zijn gehoord en weten dat je in 

een spagaat zit én waarom je die oplossing hebt gekozen.”
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Beschermen  
Egbert van Wijhe, boswachter I&M

“Ik ken het bos hier als mijn broekzak en 

ik weet precies welke natuurwaarden er 

aanwezig zijn. Voor dit evenement hebben 

we daarbij een checklist die aangeeft 

waar we op moeten letten, die heb ik 

natuurlijk afgelopen. En in de week voor 

het evenement heb ik het parcours nog een 

keer extra gecontroleerd om te kijken of er 

niet toch ergens een risico van verstoring 

was. Die kans was minimaal omdat het 

evenement voor het overgrote deel 

plaatsvond op bestaande paden en buiten 

het broedseizoen. Het parcours liep wel 

door een aantal poelen in het gebied,  

maar dat was geen probleem omdat de 

kikkers nog niet in winterrust waren. 

Het aantal deelnemers leverde ook geen 

probleem op. De dieren gaan gewoon 

dieper het bos in om de mensen te 

ontwijken. Een loslopende hond die van  

de paden af gaat verstoort de reeën meer 

dan al deze mensen doen.

Eigenlijk vonden we het allemaal een 

mooie kans om ons gebied onder de 

aandacht te brengen bij een nieuw publiek 

dat hier anders niet zou komen. Dus 

volgend jaar weer? Absoluut. Alleen weet 

ik niet of we dan als team weer meelopen. 

Eerst maar eens kijken hoe we herstellen 

van de spierpijn!”

Benutten
Herman uit de Bosch, beheerder

“We werken al vanaf 2013 met Mud Masters 

samen, maar zo’n obstakelparcours is 

toch uitzonderlijk. Het begint met hoe je 

daar als organisatie tegenaan kijkt: als 

kans of bedreiging. In 2013 was verbinden 

en samenwerken ook al een hot item en 

wij zagen het als een gelegenheid om 

Spijk-Bremerberg te promoten. We waren 

ook meteen kostendekkend, zelfs met onze 

eigen ureninzet meegerekend, en dit jaar 

hebben we een goede winst gemaakt. 

Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat 

aanpassingen in de terreinen meerdere 

jaren bruikbaar zijn, zodat we er langere 

tijd voordeel van hebben.

Mud Masters is een professionele organi-

satie met veel ervaring. Afspraken worden 

goed nagekomen en dat gaf vertrouwen 

om voor zo’n groot evenement te gaan. 

Het is vooral een kwestie van vooraf goede 

afspraken maken. We werkten samen 

met het evenemententerrein Walibi, 

waardoor er ruimte was voor veel publiek. 

Mud Masters deed zelf het meeste. De 

deelnemers gingen vervolgens gefaseerd 

ons gebied in, dus het aantal mensen dat 

zich daar gelijktijdig bevond, viel mee.

We hebben een goede balans bereikt door 

vooraf met elkaar te overleggen wat wel en 

niet kon. Dat begint bij je terrein en het in 

kaart hebben van kwetsbare natuurwaar-

den. Gelukkig kan hier wat dat betreft veel. 

Het contract voor 2016 is alweer gesloten 

en daar zijn we blij mee. Het betekent 

inkomsten voor de provinciale eenheid en 

weer een aansprekend evenement.”  

Op 26 en 27 september vond in Biddinghuizen,  
grotendeels in Staatsbosbeheergebied Spijk-Bremerberg, 
het survivalevenement Mud Masters plaats. Bijna 24.000 
deelnemers trotseerden de hindernissen, aangemoedigd 
door 20.000  toeschouwers. Stamblad vroeg onze 
collega’s hoe je bij zo’n groot evenement de drie B’s in 
balans houdt.

Balanceren  
in de modder

BESCHERMEN, BELEVEN EN BENUTTEN  
IN DE PRAKTIJK

Beleven
Vahid Dizdarevic, boswachter VPR

“Je komt niet per se voor de uitzonderlijke 

natuur hierheen, dus voor ons is juist 

een evenement een goede gelegenheid 

om mensen ons gebied te laten beleven. 

Daarbij hadden we positieve ervaringen 

met Mud Masters in voorgaande jaren, 

dus we gingen graag weer met ze in zee. 

We waren daarbij ditmaal nog duidelijker 

zichtbaar dan in eerdere jaren; daar hebben 

we goede afspraken over kunnen maken. 

We stonden als partner vermeld op hun 

website, maar ook in het terrein zelf. Naast 

banieren van Staatsbosbeheer leverden we 

een obstakel, waarmee we ons hout en 

de organisatie mooi onder de aandacht 

konden brengen. En we liepen zelf mee met 

een Staatsbosbeheerteam van zeventien 

collega’s! Het evenement werd live 

uitgezonden op de regionale televisie. Zulke 

mooie promotie is dan weer het voordeel 

van een aansprekend evenement als dit.

Als team waren we het er allemaal over 

eens dat we hiervoor moesten gaan. Zelf 

vond ik het beheeraspect wel spannend, 

maar Egbert heeft me daarin gerustgesteld. 

We hebben denk ik een goede balans 

tussen de drie B’s gevonden, waarbij ik voor 

de toekomst voorzie dat we zelfs nog meer 

uit het benutten kunnen halen. En wie weet 

wat voor kansen er nog uit voortkomen?”

“Ik heb het parcours 
nog een keer extra 
gecontroleerd”

“Wat wel en niet kan 
begint bij je terrein”

“Het evenement werd 
ook live uitgezonden”
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Stichting de Drijvende Ambachtsschool 

werkt met jongeren die geen opleiding 

hebben afgemaakt. Ze krijgen de basisvaar-

digheden aangeleerd om uiteindelijk deel 

te kunnen nemen aan het arbeidsproces. 

In totaal zeven jongeren hebben gewerkt 

aan het vaarklaar maken van de boot 

zonder dat daar een directe vergoeding 

tegenover stond. Voor het verfwerk 

en de verdere afwerking van de praam 

werd overeengekomen dat de Drijvende 

Ambachtsschool een aantal slagboompalen 

zou krijgen plus acht opleidingsplekken 

voor het basiscertificaat bosmaaien en 

kettingzagen. Daarmee verwerven de 

jongeren aanvullende vaardigheden, die 

hen weer aantrekkelijker maken voor de 

arbeidsmarkt. 

Te water
De jongeren gingen enthousiast aan de 

slag en knapten de beverpraam in fases 

op. Staatsbosbeheer leverde het materiaal, 

de stichting de ervaring, want ze heeft al 

meer boten gerestaureerd. Dat is altijd tot 

het laatste moment spannend: voordat de 

boot te water werd gelaten onderging hij 

de ultieme waterdichtheidstest. De dag 

voor oplevering werd hij volgepompt met 

water – en gelukkig stond dat water er de 

volgende ochtend nog steeds in. Nadat 

de praam half juli in het Horsterwold 

was gearriveerd en met een kraan het 

water in getakeld, was het project voor de 

Drijvende Ambachtsschool voltooid en kon 

Staatsbosbeheer beginnen met een nieuwe 

excursievorm. 

Binding
Een beetje geluk moet je hebben, maar 

zoeken naar de juiste combi kunnen we 

bij elk project. Hans-Erik keek vooral naar 

het bredere plaatje: hand op de knip 

en thuis in de streek. Hij had natuurlijk 

professionals kunnen inhuren, en dan 

was het een stuk sneller gegaan. Maar in 

plaats van toe te geven aan de tijdsdruk, 

koos hij voor binding met de streek. Dat 

leverde hem niet alleen samenwerking 

en feeling met zijn omgeving op, maar 

ook nog eens financiering. Zo investeerde 

Puur Zeewolde , een stichting tot promotie 

van lokale recreatie, uiteindelijk in een 

nieuwe buitenboordmotor en hebben 

zich inmiddels tien vrijwillige schippers 

gemeld om met gasten op zoek te gaan 

naar de bevers en de ijsvogels in het 

Horsterwold. Dat maakt het succes tot een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

het en vergroot de betrokkenheid van de 

omgeving bij dit soort initiatieven.  

Hoe kwam de Groenservice Zuid-Holland in 
beeld? 
“De GZH ondersteunt de natuur- en recreatieschap-

pen in de provincie, maar de provincie wil zich 

niet meer bezighouden met de recreatieschappen 

en hun werk, omdat ze dat niet als kerntaak 

beschouwt. Zodoende had de GHZ een continuïteits-

probleem. We onderzoeken nu of we het beheer en 

de medewerkers van GZH kunnen overnemen. Als 

we mensen overnemen moet de continuïteit van 

het werk wel gewaarborgd zijn. We hopen voor de 

Kerst een akkoord op hoofdlijnen te hebben. De 

praktische invulling komt dan in het nieuwe jaar.”

Wat heeft dat met onze positie als beheerder in 
die Groene Metropool te maken?
“Hoe meer schakels we in de Groene Metropool 

beheren, hoe beter. Bovendien hebben we het hier 

over intensieve recreatiegebieden. Daar kunnen we 

op het gebied van beschermen en benutten nog 

groeien. Ik denk dat er veel kansen liggen.”

Nog even op hoofdlijnen: wat is de Groene 
Metropool nou eigenlijk?
Harry: “Fysiek is de Groene Metropool een groen-

blauw netwerk van natuurgebieden, voormalige 

bufferzones, Randstadgroenstructuurgebieden en 

Recreatie om de Stad-gebieden. Ze kunnen samen 

met bijvoorbeeld de Waterlinies een nieuw groen 

perspectief voor de Randstad in de 21ste eeuw 

vormen, een bijdrage aan een excellent woon- en 

vestigingsklimaat.”

Wat bedoel je met dat groene perspectief?
“Dat gaat over de kwaliteit van de leefomgeving en 

de beleving daarvan. Een voorbeeld: Rotterdam is 

een internationale havenstad, maar heeft moeite om 

hoogopgeleide jongeren aan te trekken. Een aantrek-

kelijkere groene omgeving kan het leefklimaat voor 

die jongeren positief beïnvloeden. Als je Nederland 

vergelijkt met andere metropolen met 10 miljoen 

inwoners, valt op hoe groen en goed geordend het 

hier is. We zouden relatief goedkoop de groenste 

metropool van Europa kunnen worden.”

Met de Groene Metropool kijken we vooral naar 
wat de omgeving van ons wil. Kun je daar iets 
over vertellen?
“We zijn geneigd om als organisatie de wereld vanuit 

onze eigen terreinen te beschouwen. Als je een groen 

perspectief echt vorm wilt geven, dan begin je juist in 

de buitenwereld. Vanuit dat besef heb ik gemeentes 

en provincies gevraagd: ‘Waar ligt jullie behoefte?’. 

Ik ben gaan kijken vanuit de beleving van bewoners. 

De Groene Metropool begint voor hen in hun eigen 

achtertuin en loopt dan via de groenstrook en het 

park naar ons bos. Al die onderdelen zijn schakels 

van de Groene Metropool, en onze gebieden zijn 

daar dus maar een deel van.”   

Hand op de knip,  
thuis in de streek 

Staatsbosbeheer  
‘op overnamepad’

Soms zit het mee. Wil je beverexcursies te water organiseren, krijg je net een boot 

aangeboden. En blijkt de boot gammel te zijn, zit er vlakbij een club die graag vaartuigen 

opknapt. Het is allebei waar gebeurd, en wel in het Horsterwold, waar boswachter Hans-

Erik Kuypers een idee had voor een ‘beverpraam’ en aan de slag ging met de Drijvende 

Ambachtsschool.

Staatsbosbeheer gaat de Groenservice Zuid-Holland (GZH) overnemen. Althans,  

dat staat in de intentieverklaring die de provincie en onze organisatie op 24 

september hebben getekend. Zo’n overname  is een kans om ons “te versterken als 

beheerder in de stedelijke gebieden in Zuid-Holland en Zeeland als onderdeel van  

de Groene Metropool”, zo stond op Digitalis. We vroegen Harry Boeschoten, 

programmadirecteur Groene Metropool, om tekst en uitleg.

Boswachter 
Hans-Erik Kuypers

OPKNAPBEURT VOOR EXCURSIEBOOT

NIEUWE KANSEN IN GROENE METROPOOL

“Staatsbosbeheer 
leverde het materiaal en 
de Drijvende Ambachts-
school de ervaring”

“Door het weinige groen 
heeft Rotterdam moeite om 
hoogopgeleide jongeren aan 
te trekken”
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Boa-werk moet veiliger 
Wandelaars met een kort lontje, illegale feesten - ga er 
maar aan staan, als boa. De werkomstandigheden van onze 
buitengewone opsporingsambtenaren laten nu nog wel 
eens te wensen over. Daar komt snel verandering in.

C2000, PEPPERSPRAY EN NAZORG “Boa is een vak dat extra risico’s met zich 

meebrengt. Je kunt niet voorkomen dat 

boa’s te maken krijgen met agressie, maar 

je kunt wel de risico’s verkleinen en goede 

nazorg bieden. Op dat gebied hebben 

we achterstallig onderhoud opgelopen”, 

zegt Mascha Brouwer, divisiedirecteur en 

eindverantwoordelijk voor boa-zaken. “We 

proberen nu een inhaalslag te maken. Het 

is heel wezenlijk dat boa’s zich beschermd 

voelen. De boa-taken zijn een randvoor-

waarde voor het uitoefenen van onze 

kerntaken. Handhaving is nodig om de 

waarden van onze gebieden te bescher-

men en te zorgen dat onze bezoekers zich 

welkom en veilig voelen.”

Handgemeen
De werkgroep Veiligheid en Nazorg is 

een van de werkgroepen die is opgericht 

om de werkomstandigheden van boa’s te 

verbeteren. Deze werkgroep bestaat uit de 

coördinator van het boa-traject, Roos van 

Oosten, en boa’s uit het hele land. “Een 

van onze grootste wensen is dat alle boa’s 

aangesloten worden op C2000”, vertelt Rein 

Zwaan, voorzitter van de werkgroep Veilig-

heid en Nazorg. “Met een C2000-portofoon 

heb je een rechtstreeks verbinding met 

de politiemeldkamer. Nu zijn er nog boa’s 

die 112 moeten bellen als er iets voorvalt, 

terwijl je niet overal bereik hebt met je 

mobiele telefoon.” 

Ook goede nazorg heeft hoge prioriteit bij 

de werkgroep. Inmiddels heeft Staatsbos-

beheer daarvoor een abonnement op een 

telefonische hulpdienst voor bij schok-

kende gebeurtenissen. Als een boa die 

nodig heeft, worden ze binnen een half 

uur teruggebeld door een professional, 

zelfs ’s nachts. Daarnaast wordt er een 

netwerk van getrainde nazorgcollega’s 

opgezet. “Als je iets schokkends hebt 

meegemaakt, is het prettig om daarover 

met een collega te kunnen praten. Wij zijn 

ervan overtuigd dat dat gaat helpen.”

Politiemeldkamer
Ten slotte heeft de werkgroep zich gebogen 

over het gebruik van geweldsmiddelen. 

“Wij vinden dat boa’s daarover moeten 

beschikken”, vertelt Rein. “Vooral in het 

zuiden en westen van het land ervaren ze 

een forse verharding van de maatschappij, 

maar iedere boa kan ermee te maken 

krijgen. Vaak onverwacht, bijvoorbeeld 

als je een recreant op een vriendelijke 

manier aanspreekt over een loslopend 

hondje. Dat kan uit het niets escaleren 

tot een handgemeen of bedreiging. Als je 

zichtbaar uitgerust bent met bijvoorbeeld 

pepperspray, kan dat de-escalerend werken. 

Mensen zien dat ze te maken hebben 

met een professioneel getraind iemand. 

Daarnaast kunnen geweldsmiddelen helpen 

om jezelf in veiligheid te brengen. Want het 

uitgangspunt is altijd: bij een incident doet 

de politie een stap naar voren en de boa 

een stap terug.” 

“Als je echt een professionaliseringsslag 

wilt maken, moet je kiezen voor een 

landelijke lijn. Dat wil zeggen: alle boa’s 

op dezelfde manier uitrusten en trainen”, 

zegt Rein. “We realiseren ons dat dat 

consequenties kan hebben voor collega’s. 

Niet alle boa’s kunnen voldoen aan de 

nieuwe eisen. Dat maakt het voor ons 

wel lastig. We geven met onze werkgroep 

advies, maar uiteindelijk neemt de 

directie de besluiten. Wij hebben daar alle 

vertrouwen in.”

Actie!
De eerste stappen zijn al gezet. Er is al 

een dringende oproep uitgegaan naar de 

landelijke politie om alle boa’s van Staats-

bosbeheer toegang te geven tot C2000. 

“We hebben daarover positieve signalen 

ontvangen”, vertelt Mascha. Het directie-

team heeft ook besloten bij het ministerie 

van Veiligheid en Justitie toestemming aan 

te vragen voor het gebruik van geweldsmid-

delen tot en met pepperspray. De besluit-

vorming over het daadwerkelijke gebruik 

daarvan wordt genomen in november of 

zodra het ministerie toestemming geeft.

Daarnaast zal het aantal boa-uren de 

komende jaren bijna verdubbelen. Over de 

verdeling wordt in november een besluit 

genomen. Mascha: “Het moet glashelder 

zijn dat we zonder de boa-taken – handha-

ving en toezicht – onze kerntaken niet goed 

kunnen uitvoeren. We zullen er alles aan 

doen om het vakmanschap van de boa’s 

verder te ontwikkelen.”  

“Als je echt een profes-
sionaliseringsslag wilt 
maken, moet je kiezen 
voor een landelijke lijn”

Boswachter en boa Thomas van der Es 
op surveillance in de Biesbosch. 

Oproep: 
Wil je graag collega’s helpen 

die een schokkende gebeurtenis 

hebben meegemaakt? Je krijgt dan 

een speciale training tot nazorg-

collega. Neem bij belangstelling 

contact op met Roos van Oosten.
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Het budget van Staatsbosbeheer was tot 

nu toe vooral gebaseerd op historische 

cijfers, en het totaalbudget werd naar rato 

verdeeld. De nieuwe methodiek gaat uit 

van kosten en baten. Dat sluit aan bij hoe 

Staatsbosbeheer wil opereren: onder-

nemender, zakelijker. We moeten meer 

inkomsten genereren omdat de overheids-

bijdrage terugloopt en onze subsidiegevers 

verlangen een transparante financiële 

verantwoording. Voorheen budgetteerden 

we bottum-up: budgethouders gaven aan 

wat ze nodig hadden. Voortaan gebeurt 

dat top-down. Voor 2016 zijn de opbreng-

sten per eenheid en afdeling ingeschat, 

en vanuit die verwachting is gekeken naar 

welke kosten ze mogen maken. Vervolgens 

is op concernniveau het budget bepaald. 

Alle budgethouders vullen binnen die 

kaders hun financiële plan in. 

Geld en resultaat
Hebben we in het verleden te ‘losjes’ 

gebudgetteerd? De ene methode is 

niet beter dan de andere, zegt Johan 

de Bruijn, interimhoofd van de afdeling 

Bedrijfseconomische Zaken: “Je kiest wat 

past bij je organisatie. De directie stuurt op 

uitvoering van het ondernemingsplan en 

op transparantie. Bovendien moet  

onze financiële huishouding uitlegbaar 

zijn. Dat zijn argumenten voor een 

top-downmethodiek.” 

Het ondernemingsplan benoemt zowel 

financiële als inhoudelijke doelen. Dat vindt 

Harrie Hekhuis, afdelingshoofd Beheer en 

Productie, positief: “Met houtoogst dragen 

we substantieel bij aan de inkomsten, maar 

het gaat natuurlijk ook over de kwaliteit 

van het bosbeheer.” Hij voorziet dat het 

budgetteringsproces niet opeens heel 

anders gaat verlopen. “Wel ligt vooraf 

scherper vast welke resultaten we moeten 

behalen.” Dat geldt ook voor het advieswerk 

van zijn afdeling voor provinciale eenheden. 

“Prima. Mijn enige kanttekening is dat het 

administratief behapbaar moet blijven.”

Meer voor beheer
Door de veranderde manier van kosten 

toerekenen betalen de provinciale 

eenheden in 2016 2,2 miljoen euro minder 

voor concernzaken en ondersteuning door 

specialistische afdelingen. Dat geld kunnen 

ze besteden aan beheer. Bert Hummelen, 

provinciehoofd in Drenthe, is goed te 

spreken over de nadruk op het primaire 

proces en de provinciale focus. “Alleen 

zitten landelijke programma’s, zoals de 

Groene Metropool, minder herkenbaar in 

het budgetteringssysteem.” De verfijning 

van de provinciale bijdrage aan specialis-

tische afdelingen juicht hij toe: “Daardoor 

is ondersteuning van bijvoorbeeld Grond 

en Gebouwen sterker gerelateerd aan 

concrete producten. Bovendien worden 

provinciehoofden nog duidelijker in hun 

vraagstelling.” 

Het kostprijsmodel biedt volgens Bert 

beter inzicht in de vraag welke doelen 

welke middelen vereisen. Of hij volgend 

jaar uitkomt met het geld? “Wij moeten 

beheertypes realiseren, daar staat een 

normvergoeding voor. In een droog seizoen 

kost maaiwerk vier ton. In een nat seizoen 

veel meer, omdat ik dan meer mensen moet 

inhuren met licht rupsmaterieel. Bij het 

plannen zoek ik daar een balans tussen.”  

Het zijn de boswachters die deze ‘recreatie-

update’ uitvoeren. Recreatieadviseurs als 

Guus Verhorst zijn hun eerste aanspreek-

punt. Guus: “Zoals bekend is het budget 

voor recreatievoorzieningen niet meer 

wat het geweest is. Om het gesprek over 

aanvullende financiering aan te gaan met 

bijvoorbeeld een provincie moet je een 

actueel beeld hebben van wat je nu hebt en 

wat het kost. Daarom heeft de directie in 

juni besloten tot een grondige update van 

de bestaande gegevens. Die wordt in het 

laatste kwartaal van dit jaar uitgevoerd.” 

En dan? Guus: “Inmiddels zijn de beheer-

kosten van de verschillende voorzieningen 

ook bepaald. Daarmee kunnen we op elk 

gewenst gebiedsniveau de rekensom van 

onze totale kosten maken. Half januari 2016 

zijn de gegevens weer op orde.”

Inwin-app
Het GIS-loket heeft voor de update een 

speciale ‘inwin-app’ beschikbaar gesteld. 

De boswachters inventariseren nu in het 

veld de recreatievoorzieningen met de app 

en doen zo ervaring op met de nieuwe 

techniek. Zowel Android-telefoons als 

-tablets kunnen ermee uit de voeten. 

Denny Kroeze, junior boswachter in 

Noordwest-Overijssel, heeft er al ervaring 

mee opgedaan. “De oude werkwijze 

met het intekenen van veranderingen op 

papieren OGIS-kaartjes was erg omslachtig, 

en de kaartjes werden niet altijd in OGIS 

verwerkt. We kunnen ze nu zelf veranderen 

en aanvullen in het gegevensbestand. De 

recreatievoorzieningen zijn zichtbaar op 

een kaartondergrond naar keuze. Zo heb 

ik veel sneller actuele informatie, die via 

mobiel GIS meteen zichtbaar is.”

Veelbelovende toepassingen
De techniek is veelbelovend. Volgens 

teamleider GIS Marco Boogaard verdient 

Marc Waterman van het GIS-loket een 

pluim. Hij is de geestelijk vader van de app 

en maakte die in recordtijd beschikbaar. 

Marco: “Dit is pas het begin. De app is 

momenteel alleen voor deze recreatieklus 

beschikbaar, maar de techniek komt zeker 

terug. Daarover zijn we met ICT volop in 

gesprek. Het werken met apps stelt ook 

eisen aan het beheer en onderhoud van de 

systemen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. 

Komend jaar vervangen we OGIS. De 

vernieuwde recreatiegegevens vormen 

dan weer een gegevenslaag die voor alle 

collega’s toegankelijk is. We kunnen daar 

nog veel meer mee, bijvoorbeeld in de 

publiekscommunicatie via de website en bij 

de dagelijkse onderhoudsplanning in het 

beheer. Maar dan wel met mobiel GIS. Dat 

wordt onze toekomst!”  

App voor update van 
paden en bankjes 

Ondernemend budgetteren
Eind oktober leveren zo’n 300 budget- en mandaathouders hun 
financiële plan in voor 2016. Voor het eerst budgetteren we volgens 
het integraal kostprijsmodel. Waarom is dat?

Meten is weten. Niet alleen over natuur, hout en grondwater hebben we betrouw-
bare cijfers nodig, maar meer dan ooit ook over onze paden, bankjes en andere 
recreatieve voorzieningen. De bestaande gegevens zijn verouderd en worden 
daarom nu gecontroleerd en aangevuld. Dat gebeurt op een eigentijdse manier: 
met een app. Met een app? Ja, met een app – en dat gaat vaker gebeuren.

“Half januari 2016 zijn de 
gegevens weer op orde”

“Er ligt scherper vast 
welke resultaten we 
moeten behalen”
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Wat is de natuur zonder jou.
buitenfonds

Onlangs is de wegwijzer van Digitalis vernieuwd. Daarbij zijn veel gegevens van 

collega’s geactualiseerd en verbeterd. Omdat Staatsbosbeheer continu verandert, 

is het handig om met één klik een overzicht te krijgen van wie er allemaal in een 

bepaald deel van de organisatie werken. Via de wegwijzer kan dat nu: per afdeling, 

per provinciale eenheid en na 1 januari ook per team. Verder is het nieuws beter 

doorzoekbaar geworden: de zoekmachine heeft nu een aparte knop voor nieuwsbe-

richten, waarmee je direct al het nieuws van de afgelopen jaren kunt doorzoeken.  

Op 23 september kwamen zo’n honderd senioren en hun partners naar Wassenaar 

voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Daar werden ze verwelkomd door provinciehoofd 

Jasper Kuipers, boswachter Mark Kras en beheerder Tim Fransen. 

Bij de lunch bracht Sylvo Thijsen de senioren op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen. Tim besprak de inrichtingsmaatregelen in de zeereep, waar de 

waterwinning is weggehaald en waar de natuur na krachtige ingrepen aan haar 

herstel is begonnen. Het duin stuift weer en in de vochtige valleien bloeit de 

parnassia uitbundig. Tijdens een pittige wandeling konden de deelnemers dat met 

eigen ogen zien. Een kleine groep bezocht de herstelde binnenduinrand, waar 

voorheen vlakke bloembollenvelden het beeld beheersten. Een andere groep kreeg 

uitvoerige toelichting op een bijzonder stuk nationaal cultuurhistorisch erfgoed: het 

bunkercomplex onder de duinen. Veel informatie, maar uiterst boeiend, oordeelden 

de deelnemers.  

Staatsbosbeheer wil graag van alle medewerkers horen  

hoe we ervoor staan en waar we mogelijk nog dingen  

kunnen verbeteren. Op maandag 19 oktober heb je  

daarom een uitnodiging ontvangen om een aantal  

vragen te beantwoorden. Je hebt daar drie weken de  

tijd voor, tot en met zondag 8 november. Met jullie input  

kunnen we van Staatsbosbeheer een nog betere en  

leukere organisatie maken om voor te werken. Dus vul de  

vragenlijst in en geef je mening!                       | 

Bert wijst door het raam op een veldje aan 

de Stationsweg in Ommen. “Dat was in de 

jaren vijftig dotterbloemhooiland”, vertelt 

hij. “Ik banjerde er als kind doorheen. 

Nu ligt er bebouwing rondom en is het 

grondwaterpeil lager. Dat natte hooiland 

is verdwenen. Jammer, maar landschappen 

veranderen en soorten komen en gaan. Het 

wordt pas een probleem als een deskun-

dige gaat roepen dat precies dáár weer 

dotterbloemen moeten gaan groeien.”

Bert, wiens Staatsbosbeheerloopbaan in 

1982 begon als inventarisatiemedewerker, 

is wars van terugverlangen naar vroeger. Te 

veel mensen die in de natuurbescherming 

werken hebben last van heimwee, vindt hij. 

“Medewerkers van terreinbeherende organi-

saties, onderzoekers en rijks- en provinciale 

ambtenaren dromen zich een wereld met de 

natuurkwaliteit uit de tijd van Jac. P. Thijsse. 

Maar dat sprookje gaat niet uitkomen. We 

leven in de 21e eeuw, waarin hydrologische 

relaties en bodems wezenlijk anders zijn dan 

ruim een eeuw geleden. We proberen met 

herstelmaatregelen planten- en diersoorten 

terug te krijgen en geregeld lukt dat. Maar 

globaal gesteld komt ongeveer dertig van 

de gedroomde soorten niet terug. Als je dat 

weet, ga je anders met de mogelijkheden 

om. Bovendien: accepteer dat soorten 

verdwijnen en landschappen veranderen. Er 

komt altijd weer iets nieuws.” 

Wie een paar uur met Bert doorbrengt, 

krijgt véél te horen. Onverholen kritiek 

soms. Over een organisatie die te veel 

gericht is op de instandhouding van zich-

zelf. Over managers die verantwoordelijk-

heid verwarren met macht. Over hoe braaf 

en volgzaam we zijn. Over het ontbreken 

van een échte langetermijnvisie. Maar een 

goed verstaander hoort vooral waar Bert 

voor staat: duurzaamheid, deskundigheid, 

onafhankelijkheid, gelijkwaardigheid. 

Wat voor toekomst wens jij? 
“Als ik één wens mag doen, is het dat er 

een onafhankelijke denktank komt voor het 

landelijk gebied. Een groep onafhankelijke 

geesten die verschillende waardes verte-

genwoordigen, maar niet de spreekbuis zijn 

van een bepaalde organisatie. De groep 

formuleert een gezamenlijke langeter-

mijnstrategie waarin álle functies van het 

landelijk gebied meewegen: landbouw, 

natuur, grondstoffen, voedselbeschikbaar-

heid, waterveiligheid, beleefbaarheid, 

cultuurhistorie, milieu, noem maar op. 

Waar willen we staan in 2050? Wat is er 

dán nodig en hoe werken we daarnaartoe? 

Staatsbosbeheer kan het initiatief nemen 

voor zo’n denktank en zich mengen in het 

duurzaamheidsdebat. Daarmee verankert 

Staatsbosbeheer zich in de samenleving.”

Welke rol heeft Staatsbosbeheer in 2050?
“Ik zie een kleine uitvoerende organisatie 

voor me, gestuurd vanuit die strategie 

voor het landelijk gebied. De medewerkers 

zijn op diverse niveaus verbonden met 

het buitengebied. Ze zijn deskundig in het 

beheer van cultuurhistorische landschappen, 

het functioneren van natuurlijke landschap-

pen en zien de samenhang met de andere 

functies van het landelijk gebied. Praktische 

beheerders zijn het, met een brede 

maatschappelijke blik. Ze kunnen het grote 

verhaal ook uitleggen aan het publiek.”

Wat zou je voor nu adviseren?
“Kies voor natuurontwikkeling op kansrijke 

plekken. Stel de bodem en hydrologie 

centraal. Zet in op het herstel van een heel 

systeem. Staar je niet blind op details, 

zoals de terugkeer van dat ene plantje of 

vogeltje. Vertrouw op eigen deskundigheid. 

En wees onafhankelijk. Rijk en provincies 

hebben de natuurdoelen bepaald, tot op 

de vierkante meter soms. Dát plantje moet 

dáár groeien. Ga daar niet in mee. Werk 

aan het landschapsecologisch systeem en 

zeg dat je binnen het grotere gebied je 

doelen realiseert.” 

Waar is écht winst behaald?
“Langs de grote rivieren. Het programma 

‘Ruimte voor de rivier’ heeft iets groots 

opgeleverd. Voor de natuur, voor de veilig-

heid, voor de beleefbaarheid. Maatschap-

pelijke functies zijn met elkaar verweven. En 

er is gewerkt vanuit een visie.”   

Mascha Brouwer 
directeur Beheer & Ontwikkeling
“Bert spreekt niet graag over zijn 

verdiensten, maar ik kan daar wel 

iets over zeggen. In de Taskforce 

Prioriteiten in Beheer was hij een 

van de grote gangmakers. We 

maakten belangrijke keuzes voor de 

toekomst van gebieden. Bert betrok 

daar álle uitvoerende mensen 

bij: beheerders, boswachters, 

veldmedewerkers, ieders inbreng 

telde. Hij verbond als geen ander 

de staf en de beheerteams. Hij kon 

héél stekelig worden als collega’s 

niet vanuit de inhoud, maar vanuit 

een belang spraken. Daar prikte hij 

meteen doorheen. Bert emanci-

peerde de mensen in het veld. 

Managers komen en gaan, hield 

hij ze voor, maar jullie zijn de 

dragers van het gebied. Iedere 

keuze moet worden vervat in de 

praktijk, begreep Bert. Tegen staf 

en management zei hij: leg de 

regie bij de beheerteams. Als de 

beheerteams zelf de gebiedsvisie 

uitdragen, gaat het vaak heel goed. 

Denk aan het Bargerveen: daar 

wordt op hoog niveau gewerkt, 

op basis van wetenschappelijke 

inzichten én de praktijkkennis van 

het team. Die manier van werken 

is de nalatenschap van Bert. Die 

moeten we koesteren en uitbou-

wen, omwille van onze mensen en 

onze gebieden.”

Vragen? Ga naar www.effectory.nl/faq of neem contact op met de Effectory-
helpdesk via 0800-3333286 (tijdens kantooruren) of helpdesk@effectory.com.

Het aftellen is begonnen… Op 24 november wordt het Buitenfonds officieel 

gelanceerd. De stichting, opgericht om geld te werven voor projecten in Staatsbos-

beheer-gebieden die niet meer binnen de reguliere financiering vallen, presenteert 

zich op Kasteel Groeneveld aan zakelijke relaties. Dan is ook de publieke website 

www.buitenfonds.nl in de lucht met een selectie van onze projecten. Heb je geld 

nodig om jouw project te verwezenlijken? Kijk dan op de portaalpagina van het 

Buitenfonds om te zien hoe het werkt: Digitalis > Inspiratie > Buitenfonds.  

“We hebben te veel heimwee”
Bert Takman neemt in december afscheid van Staatsbosbeheer. 

Naar zijn verdiensten als adviseur terreinbeheer hoef je hem niet 

te vragen. Wel naar zijn visie op een duurzame toekomst.

AFSCHEIDSINTERVIEW MET BERT TAKMAN, ADVISEUR TERREINBEHEER

Senioren te gast in Hollands Duin

Mensen en nieuws nu sneller op je scherm

Laat je stem horen in het medewerkersonderzoek

Buitenfonds gaat live

“Accepteer dat soorten 
verdwijnen en land-
schappen veranderen”

“Staar je niet blind op 
details, zoals de terug-
keer van dat ene plantje 
of vogeltje”

zeegras
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9 oktober:  

Jan Hoog, adviseur bij de afdeling 

Financiën & Administratie, divisie Beheer 

en Ontwikkeling.

10 oktober:  

Lex Varkevisser, junior boswachter 

Ameland in Fryslân.

29 oktober:  

Gerrit ten Tije, medewerker beheer in  

Overijssel.

Gouden speldjes, 40 jaar 
Staatsbosbeheer:
1 september:  

Albert Henckel, boswachter in Drenthe.

John van Heijningen, medewerker 

beheer in Drenthe.

17 september:  

Andries Jansen, junior boswachter in 

Gelderland.

Huwelijk
Op 1 oktober is Justin Haaij,  

medewerker beheer in Zuid-Holland, 

getrouwd met Evelien van den Berg.

Geboren
Op 30 juli is Elisa geboren, dochter van 

Demet en Taylan Ciblak, zusje van Ece.

Demet is adviseur bij de afdeling 

Financiën & Administratie, divisie Grond 

& Gebouwen. 

Tot ziens
De volgende medewerkers hebben 

Staatsbosbeheer verlaten:

Helaas niet eerder gemeld:

1 september 2014:  

Geert Euverman, junior boswachter in 

Overijssel. 

Linda Redder, leerling in Gelderland.

1 oktober:  

Angela Atema, medewerker registratie 

& analyse bij de afdeling financiën & 

Administratie.

1 november:  

Bart Witte, beheerder in Noord-Holland.

Gert van der Linden, medewerker 

beheer, Staatsbosbeheer Zuid-Holland.

In memoriam 
Op 20 juli is Joop Kleuver (81) 

overleden. Joop begon zijn loopbaan 

bij het Dienstvak Natuurbehoud als 

inventarisatiemedewerker onder de 

bezielende leiding van natuurbescher-

mingsconsulent Wieb Jansen. Daarna 

werkte hij in verschillende staffuncties. 

Door zijn grote kennis van de natuur en 

vooral van onze Overijsselse terreinen 

was hij een grote steun voor collega’s 

die zich bezighielden met rapportages 

en beheerplannen. Ook was hij de 

auteur van het regioboek ‘Tussen Dinkel 

en IJssel’, verschenen bij het eeuwfeest 

van Staatbosbeheer.

Een markant mens met grote liefde voor 

de natuur is ons ontvallen. Wij wensen 

zijn kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte toe.

Op 3 augustus is Rinus Hopman (76) 

overleden. Hij werkte ruim veertig 

jaar voor Staatsbosbeheer. In het 

begin als assistent-voerman bij zijn 

vader Jaap; later heeft hij alle soorten 

werkzaamheden verricht die je in een 

boswachterij kunt bedenken, steeds met 

veel plezier. Hij was door en door loyaal 

aan Staatsbosbeheer, ondanks alle 

veranderingen in het beheer gedurende 

zijn veertigjarige loopbaan. Veel bos- 

 bouwleerlingen hebben van hem het 

vak geleerd. 

Met Rinus is een markant Staatsbos-

beheerder heengegaan. Wij wensen 

zijn partner Agaath, kinderen en 

kleinkinderen alle sterkte toe. 

Op 17 augustus 2015 is Felix van Heek 

(66) overleden. Felix was nog maar vorig 

jaar februari met pensioen gegaan. Hij 

vervulde verschillende functies binnen 

Staatsbosbeheer. De laatste 16 jaar was 

hij boswachter in de beheereenheid 

Sleen. Hij was humoristisch en zat altijd 

vol nieuwe ideeën. Zo kwam hij met 

het plan een webcam te plaatsen bij 

een dassenburcht. Het mocht op dat 

moment nog niet, nu is het algemeen. 

Rondleidingen met Felix waren nooit 

saai. Kinderen hingen aan zijn lippen 

en er gebeurde altijd wel iets. Trots 

was Felix op het bos van de toekomst 

in Schoonoord waar hij veel energie in 

heeft gestopt.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met 

dit grote verlies.

Op 9 september 2015 is Hans van 

Heusden (83) overleden. Na in de 

landbouw te hebben gewerkt kwam 

Hans bij Staatsbosbeheer in de 

Wieringermeer in dienst, waar in de 

jaren vijftig tot zeventig veel mensen 

voor winterwerk werden ingehuurd. Hij 

was te kenschetsen als een standvastige 

en hardwerkende medewerker. We 

zullen hem zeker missen omdat hij de 

nostalgie naar het harde pionierswerk 

van het verleden levend hield met zijn 

mooie en boeiende verhalen. Hans zal 

in onze gedachten blijven als een sterke 

persoonlijkheid, met veel vakkennis 

van de opbouw van polderbossen. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte toe.

Op 29 september 2015 is Piet Kok (91) 

overleden, sinds 1986 oud collega op 

Texel. 37 jaar van zijn 40 dienstjaren 

werkte hij in het broedseizoen als vogel-

wachter in De Geul. Hij liet duizenden 

mensen kennis maken met de natuur op 

Texel. In de winter werkte hij veel in het 

bos. Zeventien jaar sleepte hij met een 

paard hout uit het bos. Om het dier te 

verzorgen maakte hij langere dagen dan 

zijn collega’s. Doordat hij in het bos bleef 

wonen maakte hij de verandering van 

productiebos naar duinbos van nabij mee.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Op 30 september is Dick Klootwijk (67)  

overleden. Hij kwam bij Staats-

bosbeheer in dienst als hoofd 

Beheerplanning. Daarna werd hij 

regiohoofd, eerst in Fryslân Zuid, toen 

in Groningen-Drenthe. Toen hij in 2005 

met pensioen ging, was Dick werkzaam 

bij Staatsbosbeheer als regiohoofd 

Groningen-Drenthe. Dick nam zijn 

rol als leidinggevende uiterst serieus. 

Misschien vond hij de verantwoordelijk-

heid die daarbij hoorde, wel eens lastig, 

maar daar liet hij zich nooit over uit. 

Hij zal ons bijblijven als een consciën-

tieuze en stabiele persoonlijkheid. In 

dankbare herinnering aan wat hij in 

zijn leven voor mensen heeft betekend, 

wensen wij Truus, kinderen en familie 

alle sterkte toe met dit verlies.

OR-voorzitter Arco Goedkoop: “De OR 

heeft korte lijntjes naar de werkvloer. 

Er komt ons veel ter ore. Onlangs 

bespraken we met de bestuurder de 

jaarverslagen van de bedrijfsarts, het 

bedrijfsmaatschappelijk werk en de 

vertrouwenspersoon. Die papieren 

werkelijkheid ziet er positief uit. Slechts 

vier collega’s wendden zich het afgelo-

pen jaar tot de vertrouwenspersoon en 

de bedrijfsarts meldt minder spreekuren 

en een lager verzuim. Maar de signalen 

die de OR ontvangt, vertellen een 

genuanceerder verhaal. We horen over 

pesten op de werkvloer. We horen dat 

collega’s zich niet veilig genoeg voelen 

om kritisch te durven zijn. Ook wordt er 

geklaagd over sturing vanuit macht. 

We zijn blij met de formele cijfers, maar 

pleiten ervoor dat ook de informele 

onderstroom zichtbaar wordt. De 

OR heeft eind september een brief 

gestuurd aan de directie met onze 

reactie op de jaarverslagen. Daarin 

spreken we onze bezorgdheid uit over 

het werkklimaat. Klachten worden 

vaak niet gemeld. Hoe kunnen we de 

barrière wegnemen voor werknemers? 

Daarover willen we graag met Sylvo 

in gesprek. Het raakt aan het perso-

neelsbeleid en aan de kwaliteit van 

leidinggeven. De nieuwe teamleiders 

kunnen een belangrijke rol spelen bij 

het creëren van veiligheid in hun team. 

Dat is een kans. Je moet als organisatie 

héél hard je best doen om een klimaat 

te scheppen waarin iedereen zich veilig 

genoeg voelt om zich uit te spreken. 

Medewerkers zijn zelf ook niet zo 

gewend om lastige zaken te bespreken, 

is onze indruk. De juiste route is dat je 

je problemen in de lijn bespreekt. Dus 

eerst met je directe leidinggevende, ook 

al is hij of zij de oorzaak van je klacht. 

Daarna ga je een stapje hoger. Zo bouw 

je ook aan een dossier. Dat advies 

geven we collega’s altijd.” 

Papieren  
veiligheid

Naam
René de Graaff

Functie
medewerker facilitaire en  
technische zaken

Per
 1 oktober 2015

Werkgebied
Radio Kootwijk 

Favoriet natuurgebied
Boswachterij Kootwijk 

3 favoriete gespreksonderwerpen

bij de koffieautomaat:

Techniek, natuur en fotografie

Wat spreekt je het meest aan?
• wandelen / fietsen

• auto / trein

•  uitgebreid lunchen /  

een boterham op de werkplek

• avontuur / herhaling

• mooie foto / mooi verhaal

• water / land

• varen / vliegen 

• vroeg op / laat naar bed

• durven / dromen

Welkom 
Per 1 september:
Ilona Pos, adviseur BEZ bij de afdeling BEZ

Liza van Velzen, junior boswachter in 

Noord-Brabant.

Per 15 september: 

Renske Huisken–de Jong, contentmanager 

bij afdeling Beleven.

Per 1 oktober:

René de Graaff, medewerker facilitaire en 

technische zaken bij de afdeling Landschap, 

Cultuurhistorie & Gebouwen, radio Kootwijk.

Marina Waakop Reijers, medewerker 

klantencontactcentrum bij de afdeling 

Marketing & Businessdevelopment.

Functiewijziging
Tijdelijke werkzaamheden (artikel 58):

Per 1 juli: 

Jaap Wilting, teamleider Beleven, afdeling 

Beleven.

Guus Verhorst, specialist terrein beheer, 

afdeling Beleven.

Per 1 september 20015 werkt Roelien van 

Laar als managementassistente bij de 

afdeling Financiën & Administratie, divisie 

Grond & Gebouwen.

Per 15 september werkt Robert Graat als 

programmasecretaris bij het programma 

Groene Metropool.

Jubilea
25-jarig jubileum:
1 september:  

Peter van de Rijdt, projectcoordinator bij  

de afdeling Projecten.

1 oktober:  

Anneke van Hoogmoed, directiesecretaris  

bij bureau directieondersteuning.

Marjon Kommer, junior boswachter in 

Fryslân.

3 oktober:  

Klaas Beukema, medewerker DIV bij de 

afdeling ICT/DIV.

1 november:  

Erik Römkens, medewerker informatie-

systemen bij de afdeling ICT.

40-jarig jubileum:
7 oktober:  

Harry Schreur, senior adviseur inkoop bij de 

afdeling BEZ, team Inkoop

Wist je dat
...   aanvragen voor IKAP (individuele 

keuzes arbeidsvoorwaarden) vóór 
15 november binnen moeten zijn bij 
Personeelsbeheer, volledig ingevuld 
en met handtekening van leiding-
gevende? 

...  je in het nieuwe pand in Amersfoort 
een pasje nodig hebt om binnen 
te komen? Kijk voor informatie op 
Digitalis 'Rijkspas'
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OKTOBER

INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER
Omdat onze vrijwilligers absolute toppers zijn: niet vergeten!

5 DEC

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

24 DEC

31 OKT

7 NOV

15 DEC

16 DEC

24 NOV

8 NOV

5 DEC SINTERKLAAS
Bij verschillende Buitencentra en werkschuren zetten kinderen hun schoentje. 
Ook Staatsbosbeheerkids zijn meer dan welkom!

HALLOWEEN
In de natuur kun je prima gruwelen. Ook boswachters, die wel vaker in  
het donkere bos lopen, want dit is héél anders. Kijk voor alle activiteiten op 
www.staatsbosbeheer.nl/halloween

INTO THE GREAT WIDE OPEN 
Tijdens de Natuurwerkdag gaan we met z'n allen aan de slag in onze 
natuurgebieden. Ook leuk: neem een kijkje bij een andere organisatie of  
ander gebied! Zie www.natuurwerkdag.nl

ONTMOETINGSDAG AMERSFOORT
Een dag met het thema 'ziel en zakelijkheid'. Een mooie kans om met elkaar 
in gesprek te gaan! Alle medewerkers zijn deze dag welkom in de Flint te 
Amersfoort.

SLUITING KANTOOR DRIEBERGEN
Vanaf 4 januari openen we het nieuwe hoofdkantoor in Amersfoort.  
Tussen 16 december en 4 januari is er geen hoofdlocatie.

LANCERING BUITENFONDS
Een nieuwe manier om onze kleinschalige projecten een platform te geven.  
Kijk op www.buitenfonds.nl 

SLUITINGSDATUM MEDEWERKERSONDERZOEK
Vul de vragenlijst in en geef je mening, het kan tot 8 november

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

NOVEMBER

DECEMBER


