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José Borsboom
Boswachter publiek

51°41’04.3”NB 5°14’02.9”OL
“Ik ben altijd trots geweest op de Moerputten en het feit dat dit 

hét leefgebied is van het pimpernelblauwtje. Dat trotse gevoel 

krijgt een extra boost doordat we in intensieve samenwerking 

met Natuurmonumenten en de Vlinderstichting het leefgebied 

uitbreiden. Het contact loopt goed. Zo strooien wij ons maaisel 

uit over hun gebied. Het maaisel zit vol met zaden en insecten 

die een perfecte vlinderomgeving creëren. De kers op de taart is 

de prachtige boulevard, vanwaar mensen de bijzondere vlinder 

kunnen bewonderen zonder dat hij risico loopt.”   



De BOAdag van...

     Gespot

Van de redactie

Met uitzondering van de voorzitter is de Raad van Advies per 1 

januari geheel ververst. De huidige leden zijn: 

• Mevrouw P.C. Krikke (voorzitter) • De heer J.A.M. Huijbers

• Mevrouw S. Borren MA   • De heer ir. J.F. de Leeuw

• De heer R.C. Robbertsen  • De heer J.J.J. Vranken MBA

De raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over de 

manier waarop Staatsbosbeheer kan aansluiten bij de wensen en 

inzichten van gebruikers van natuurgebieden. De voorzitter en 

leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Raad 

van Toezicht. In het volgende Stamblad zullen we de voorzitter 

 interviewen over de vraag wat we de komende tijd kunnen 

verwachten van de Raad van Advies.  

Nieuwe Raad van Advies sinds 1 januari 
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Ochtend  Mascha Brouwer (divisiedirecteur beheer en 

ontwikkeling) vertelt alle aanwezige BOA’s dat de directie 

‘zijn BOA’s’ beter gaat beschermen en hoe ze deze profes-

sionalisering van handhaving en toezicht gaat vormgeven. 

Een goed, maar bekend verhaal voor mij. Het medewerker-

onderzoek komt ter sprake en het hoge aantal meldingen 

van gewelddadige incidenten ten opzichte van het BRS. Ze 

roept op om het BRS beter in te vullen. Aansluitend volg ik 

twee workshops. 

Lunch  Tijdens de lunch praat ik met Mascha. Fijn om te 

horen dat ze er net zo in staat als ik. Maar haar oproep, 

over het beter invullen van het BRS, vind ik eigenlijk kolder. 

“Vraag eens aan de BOA’s wanneer ze dachten dat het 

gevaarlijk werd en ze niet optraden. Dat is belangrijk” zeg 

ik. “Ik kan het BRS zo vullen met geweldincidenten, dat is 

niet zo moeilijk. Maar het gaat om optreden zónder dat er 

een incident ontstaat.” 

Middag  Bij de workshop ‘Geweldsmiddelen’ hoorde ik een 

aantal tegenstanders. Toen dacht ik “Je hebt geen idee wat 

het BOAwerk echt inhoudt”. Daarna nog een workshop en 

een groepsgesprek met Sylvo Thijsen, Theo Meeuwissen en 

Roos van Oosten.

Avond  Bij thuiskomst vertel ik m’n vriendin dat ik me 

gehoord en serieus genomen voel. Het tijdperk van ‘zagen 

met een kettingzaag in korte broek’ lijkt eindelijk ten einde. 

Ook wij BOA’s krijgen de nodige beschermingsmiddelen, 

C2000 en opleidingen (Regeling Toetsing Geweldsbeheer-

sing). Wij worden juridisch bevoegd geweld toe te passen, 

waarmee we proportioneel ons doel kunnen bereiken. Daar 

ben ik blij mee. Nu spijkers met koppen graag!

De collega’s in Limburg hebben als eerste een nieuw relatieboekje 

gemaakt, getiteld (Brons)groen eikenhout en meer. Het boekje laat 

zien hoe we verankerd zijn in de samenleving en hoe maatschap-

pelijk relevant ons werk is. Het is de Limburgse uitwerking van ons 

ondernemingsplan Ziel en zakelijkheid en een logisch uitvloeisel 

van ons provinciale organisatiemodel.

Het boekje is bedoeld om belangrijke 

‘omstanders’ – zoals bestuurders, samenwer-

kingspartners, ambassadeurs en steunpilaren 

– kennis te laten maken met wat we doen en 

maken. Onze collega’s horen nog te vaak: “Ik 

wist niet dat Staatsbosbeheer dat óók doet.” 

Provinciehoofd Marniks Maris heeft het op 1 

april aangeboden aan de gedeputeerde voor 

natuur, Patrick van der Broeck. Who’s next? 

Oftewel: welke provinciale eenheden gaan dit 

voorbeeld volgen? 

Grutsk op Arno en Jakob!   
Op vrijdag 18 maart hebben boswachter ecologie Jakob Hanenburg 

en boswachter beheer Arno Paulus de Sulveren Skries (‘zilveren 

grutto’) in ontvangst genomen op de Weidevogelkennisdag in 

Earnewâld. Volgens de vakjury hebben ze het beste initiatief 

van 2015 ontwikkeld op het gebied van agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer.  Arno en Jakob zijn de twee stuwende krachten 

achter de kwaliteitsimpuls voor weidevogels in de Surhuizumer-

mieden. Die bestaat uit een 

goede voorzorg voor het 

broedgebied. Zo verhoogden 

ze de waterstand, vlakten de 

slootkanten af en zorgden 

voor open vlaktes. De 

weidevogelstand is daardoor 

spectaculair gestegen.  

‘Doet Staatsbosbeheer dat óók?!’

Leeftijd 39
Woonplaats Badhoevedorp
Functie  Boswachter Publiek, Utrecht-Oost
Dag  Landelijke BOA dag 17 februari 2016, 

Kasteel Groeneveld

John Galjé 

Wat lief!
Dit is een lief nummer. Met lieve 

onderwerpen. Ik waarschuw maar vast. 

Op de cover zie je het al. Trouwen 

bij Staatsbosbeheer, met liefde voor 

elkaar én de natuur. Op pagina 12 

gaat het verder, over gelukkige stellen 

wier droom uitkomt. Op pagina 8 

een gesprek over ons sociale fonds, 

dat draait om liefdevolle, onderlinge 

solidariteit. Op pagina 6: natuurvrien-

delijke boeren, die koeien verweiden 

speciaal vanwege kleine, piepende 

gruttokuikentjes. Aandacht voor 

collega’s die met liefde doorwerken na 

de pensioengerechtigde leeftijd en nog 

lang niet gemist kunnen worden op 

pagina 16. En voor een man die vertelt 

over zijn lievelingsbotten, beverkaken, 

op pagina 14. Ik herhaal: beverkaken. 

Daar houdt hij van.

Hoe tof is het om te zien dat jullie 

Stamblad met een 7,8 overall waarde-

ren (pagina 15). Hartelijk dank aan alle 

mensen die aan het lezersonderzoek 

meededen. En in het bijzonder aan 

de mensen die aangaven te willen 

bijdragen aan Stamblad. Lief! 

Het is lente, gewoon een verschrikkelijk 

lief seizoen. 

Nancy Wielenga

Het opwarmen van mieren in het lentezonnetje, 

een jaarlijkse hint van de lente. Boswachter Mark 

Kras schreef op het weblog praktisch een roman 

over dit verschijnsel. De vergelijking van carrière-

vrouwen op de mierenheuvel was nieuw. Net als 

die van rokjesdag trouwens, zeker even lezen: 

staatsbosbeheerzuidholland.wordpress.com   

Kriebelende lente

Zelf iets gespot?
Mail het naar de redactie via
redactie@staatsbosbeheer.nl.

Colofon  Stamblad is het personeelsblad van Staatsbosbeheer en verschijnt 6 keer per jaar.  
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“Natuur doe je er  
niet eventjes bij”

De bijna vierduizend boeren die grond van Staatsbosbeheer pachten, moeten 
voor 2020 verplicht de opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap hebben 
gevolgd. Het is een van de manieren waarop het beheer van natuurgraslanden 
de komende tijd moet professionaliseren.

NATUURKENNIS VAN AGRARISCHE PACHTERS MOET BETER

De Utrechtse Bethunepolder tussen de 

Loosdrechtse en de Maarsseveense Plassen 

is een van de weinige kwelpolders van 

Nederland. Nu het opborrelende kwelwater 

niet langer wordt weggemalen, kunnen 

er trilvenen en bloemrijke graslanden 

ontstaan. Voor weidevogels als de grutto 

en de watersnip is het goed toeven in het 

drassige land, en ook zeldzame planten als 

groot blaasjeskruid en de Spaanse ruiter 

voelen zich er thuis. Uit de rietkragen klinkt 

de roep van onder andere de roerdomp en 

het woudaapje. 

Die rietkragen worden deels onderhouden 

door natuurboer Willem van der Linden uit 

Tienhoven. Van der Linden beheert zo’n 350 

hectare van dit Natura 2000-gebied; bijna 

de helft daarvan is gepacht van Staatsbos-

beheer. Niet elke boer ziet het zitten om op 

dergelijk drassig land zijn koeien te weiden, 

maar Van der Linden heeft er juist een uitda-

ging van gemaakt om zo natuurvriendelijk 

mogelijk te boeren. Dus schafte hij speciale 

machines aan met brede banden die goed 

uit de voeten kunnen op de drassige grond 

en gaat hij in het broedseizoen behoedzaam 

te werk. Tot half juli maait hij op sommige 

percelen geen gras om de nesten rust te 

gunnen. Als de gruttokuikens in mei zijn 

uitgekomen, doet hij elke ochtend een 

rondje. “Als ik zie dat de kuikens vooral in 

een bepaalde wei lopen, let ik er op dat de 

koeien daar niet komen.”

Bevlogenheid
Van der Linden is een van de tientallen 

natuurboeren in Nederland. Vaak zijn dat 

biologische boeren, die nauw samenwerken 

met natuurorganisaties om de biodiversiteit 

op hun grond te vergroten. Zij doen dat met 

veel bevlogenheid. Die geestdrift ontbreekt 

nogal eens bij andere agrarische pachters 

van Staatsbosbeheer. “Veel boeren houden 

zich aan onze regels, maar dat is het dan 

ook wel”, zegt Adrie Hottinga, coördinator 

van de werkgroep natuurboeren bij 

Staatsbosbeheer. “Die mentaliteit willen 

we veranderen. We willen pachters hebben 

die gemotiveerd zijn voor natuurbeheer en 

meedenken met de beheerders.”

Dat wil Staatsbosbeheer onder andere 

bereiken door alle pachters verplicht op 

cursus te sturen (zie kader). Voor het 

ontwikkelen van die opleiding Natuurbeheer 

en Ondernemerschap is er samengewerkt 

met Natuurmonumenten, de Beroepsvereni-

ging Natuurboeren, Stichting Professionele 

Natuurboeren, het Groenfonds en het 

ministerie van Economische Zaken.

Inmiddels hebben al zo’n zestig boeren de 

cursus gevolgd. Willem van der Linden was 

een van de eersten. “Ik heb de agrarische 

hogeschool gedaan, dus het economische 

deel was voor mij gesneden koek, maar 

toch heb ik wel wat nieuws opgestoken. 

Zo vond ik het een eyeopener dat planten 

in gemeenschappen leven. En: hoe armer 

de grond, hoe groter de soortenrijkdom. 

Op die diversiteit aan planten komen weer 

wormen, bijen, vlinders en andere insecten 

af. Die trekken vervolgens weer zwaluwen 

en andere vogels en zoogdieren. Het is een 

totaalplaatje. Ook voor een gangbare boer 

is het een illusie om te denken dat je zonder 

de natuur kunt.”

Hij vindt het dan ook volkomen terecht dat 

Staatsbosbeheer meer voorwaarden aan de 

pachters wil gaan stellen. “Als jager moet je 

toch ook een jachtvergunning hebben. Met 

deze cursus kun je als boer bewijzen dat je 

echt gaat voor de natuur en niet alleen voor 

de goedkope grond.” 

SNL-proof
Naast de cursus wil Staatsbosbeheer het 

beheer van de natuurgraslanden ook op 

andere manieren professionaliseren. Zo 

zullen alle pachtcontracten dit jaar nog 

worden gescreend en mogelijk aangepast. 

“Sinds twee jaar krijgt Staatsbosbeheer van 

de provincies geld op basis van de Subsi-

dieverordening Natuur en Landschap”, legt 

Adrie Hottinga uit. “Daarvoor moeten we 

aan strenge voorwaarden voldoen. In januari 

2017 moeten alle pachtcontracten SNL-proof 

zijn. Willen of kunnen pachters niet aan die 

voorwaarden voldoen, dan kan dat beteke-

nen dat we niet met ze verdergaan.”

Die screeningen zullen door de beheerders 

worden uitgevoerd. Een goed moment om 

ook de verplichte cursus aan te kaarten. 

Hottinga en zijn collega Hennie Olthof 

hebben inmiddels interne bijeenkomsten 

met beheerders georganiseerd over het 

project Versterking beheer natuurgraslan-

den. Ook zullen de beheerders zelf een 

cursus aangeboden krijgen over de laatste 

ontwikkelingen in de landbouw. Hottinga: 

“Wij willen het gesprek tussen pachters en 

beheerders bevorderen. Als je met elkaar 

aan de keukentafel zit, dan helpt het als je 

elkaar begrijpt.”

Piet Postma, beheerder in de Zaanstreek, 

heeft her en der bij zijn pachters al laten 

vallen dat de verplichte cursus eraan zit 

te komen. “Tot nu toe zijn de reacties 

afwachtend.” Hij verwacht wel dat de meeste 

boeren de cursus zullen gaan doen. “Mede 

door het verruimen van het melkquotum 

is er veel belangstelling voor grond. Daar 

zullen de boeren iets voor overhebben. Maar 

natuurbeheer moet wel binnen je bedrijf 

passen. Het is niet de bedoeling dat je 

natuur er maar even bij doet.”  

“We willen pachters die 
gemotiveerd zijn voor 
natuurbeheer”

“Volkomen terecht dat 
jullie meer voorwaarden 
aan pachters gaan 
stellen” 

Grond Staatsbosbeheer  
in trek bij boeren
Staatsbosbeheer heeft bijna 

50.000 hectare aan natuurgras-

landen in bezit. Die worden 

beheerd door zo’n 4000 pachters, 

variërend van kleine hobbyboeren 

en zorgboerderijen tot grote, 

intensieve bedrijven. Het pachten 

is gebonden aan voorwaarden. 

Mede daarom is de pachtprijs 

laag: gemiddeld 100 euro per 

hectare per jaar. Mede door het 

verruimen van het melkquotum is 

er veel vraag naar grond en veel 

belangstelling voor de relatief 

goedkope grond van Staatsbos-

beheer. Om het kaf van het koren 

te scheiden verplichten we alle 

pachters vóór 2020 de opleiding 

Natuurbeheer en Ondernemer-

schap te volgen. De cursus bestaat 

uit vier niveaus. Het niveau 

bepaalt de pachter samen met 

de beheerder. De cursus wordt 

aangeboden door de agrarische 

hogeschool in Dronten, maar is 

straks waarschijnlijk ook te volgen 

op de agrarische hogescholen 

van Den Bosch en Leeuwarden. 

De verplichte instapmodule duurt 

acht dagdelen, de aanvullende 

modules in totaal 50 dagdelen. 

Pachters moeten de kosten zelf 

betalen. De volledige opleiding 

kost 4000 euro.
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Ouderwetse  
 solidariteit in een   
   modern jasje

Een financiële regeling of een time-out in een Buitenlevenvakantiewoning: 
daarmee helpt het Sociaal Fonds Staatsbos beheer collega’s die het moeilijk 
hebben. Ook jij kunt meedoen.

“Je steunt collega’s  
die een periode van 
tegenslag ontmoeten”

“Aanvragen worden 
altijd strikt vertrouwe
lijk behandeld”

Soms zit het tegen. Denk aan een 

bedrijfsongeval, langdurige ziekte, een 

reorganisatie die voor jou vervelend 

uitpakt of een andere onvoorziene 

tegenslag. Hoe fijn is het dan niet als je 

wordt bijgestaan en geholpen door je 

collega’s. Precies daarvoor is de Stichting 

Sociaal Fonds Staatsbosbeheer opgericht. 

Die helpt collega’s en oud-collega’s die 

wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

“Het sociale aspect spreekt me aan”, zegt 

Henk Hut, voorzitter van de stichting en 

in het dagelijks leven Staatsbosbeheer-

ecoloog. “In een grote organisatie zijn er 

nu eenmaal ook mensen die het minder 

treffen of die het niet zo goed lukt om de 

beste keuzes te maken. Het is mooi als je 

die collega’s op de been kunt houden.”

Hoetinkfonds en Stevast
Stichting Sociaal Fonds Staatsbosbeheer is 

de opvolger, speciaal voor medewerkers 

van onze organisatie, van de oude Stich-

ting Stevast en van het mej. mr. Hoetink-

fonds, een sociaal fonds voor ambtenaren 

van het toenmalige ministerie van LNV. 

Enige jaren na de verzelfstandiging van 

Staatsbosbeheer is de deelname aan het 

Hoetinkfonds beëindigd. Stevast is bij 

veel mensen nog bekend van de oude 

boswachterswoningen die, tegen een zeer 

redelijke vergoeding, als vakantiewoning 

aan personeel werden verhuurd. De 

activiteiten van Stichting Stevast kwamen 

steeds meer onder vuur te liggen van de 

Belastingdienst en moesten uiteindelijk 

worden gestaakt. Twee woningen in 

eigendom van de stichting werden 

daarop verkocht aan Staatsbosbeheer 

Buitenleven. De opbrengst werd onder-

gebracht bij de Stichting Sociaal Fonds 

Staatsbosbeheer.

Onderlinge solidariteit is de basis van het 

sociaal fonds. Eén op de drie Staatsbosbe-

heerders draagt maandelijks vrijwillig één 

euro ‘solidariteit’ aan het Fonds bij (zie 

kader). Het aantal medewerker-donateurs 

zou best groter mogen zijn, vindt de 

voorzitter. “Het gaat om omzien naar 

elkaar”, zegt hij. “Je steunt collega’s die 

een periode van tegenslag ontmoeten”.

Juiste route
Het sociaal fonds helpt Staatsbosbeheer-

ders op meerdere manieren. “Bij elke 

aanvraag gaan we met de betrokken 

mensen in gesprek om erachter te komen 

wat de problemen zijn en wat het fonds 

daaraan zou kunnen doen. Het kan gaan 

om onvoorziene, plotseling ontstane 

of chronische situaties. Elke oplossing 

is maatwerk. We hebben bijvoorbeeld 

iemand geholpen die in acute financiële 

problemen was gekomen door hoge 

zorgkosten van zijn zieke partner. Die 

werden niet direct door de verzekering 

vergoed. Het fonds kon de kosten toen 

voorschieten. Soms kunnen we ook helpen 

met een renteloze lening of een overbrug-

gingskrediet. Het gaat wel altijd om goed 

te overziene bedragen; de fondsreserves 

zijn beperkt. Zijn de problemen te groot 

geworden en is veel meer geld nodig, dan 

kunnen we adviseren om de juiste route te 

vinden, bijvoorbeeld via de schuldhulpver-

lening van de gemeente.”

Gratis vakantieweek
Geld is niet altijd de oplossing. “Iemand 

die overspannen is, kan ook gebaat zijn bij 

een week in een Buitenleven-woning die 

hij zelf niet kan bekostigen. Het fonds kan 

zo’n vakantiewoning vertrouwelijk boeken 

en betalen. Zo hebben we bijvoorbeeld 

een aanvraag gehad voor het gezin van 

een langdurig zieke medewerker, die door 

zijn ziekte gedwongen was zijn functie 

bij Staatsbosbeheer op te geven. Op 

verzoek van de leidinggevende hebben 

we het gezin een gratis vakantieweek in 

een Buitenleven-woning aangeboden. Dat 

zouden we in vergelijkbare gevallen vaker 

willen doen.”

Het aantal keren dat er een beroep wordt 

gedaan op het fonds, vindt Henk aan de 

lage kant. “De afgelopen drie jaar hebben 

we ongeveer tien situaties onderhanden 

gehad, waarvan er zes daadwerkelijk in 

behandeling zijn genomen. Misschien 

zijn mensen bang zijn om hun problemen 

bekend te maken bij het stichtingsbestuur. 

Maar aanvragen worden altijd strikt 

vertrouwelijk behandeld.”

De meeste aanvragen komen binnen via 

het bedrijfsmaatschappelijk werk, maar 

in principe kan iedereen een aanvraag 

indienen voor een collega of oud-collega. 

“Met name leidinggevenden zouden 

vaker aan ons kunnen denken. Een goede 

leidinggevende heeft tenslotte zicht op 

het sociaal en lichamelijk welbevinden van 

zijn of haar medewerkers.”  

  STICHTING SOCIAAL  
FONDS STAATSBOSBEHEER

Aanmelden
Wil jij ook solidair zijn met 

collega’s en recente oud-collega’s 

in een problematische situatie? 

Voor slechts één euro per maand 

word je donateur van het Sociaal 

Fonds Staatsbosbeheer.  

De vrijwillige bijdrage wordt  

na aanmelding iedere maand 

direct ingehouden op je salaris.  

Meld je aan via de personeels-

administratie.

Vertrouwelijk
Stichting Sociaal Fonds Staatsbos-

beheer werkt volledig onafhankelijk 

van de organisatie Staatsbosbeheer. 

“De ondernemingsraad heeft samen 

met de directie voor deze opzet 

gekozen om absolute vertrouwelijk-

heid te kunnen garanderen. Het 

fonds maakt wel een zeer beknopt 

jaarverslag, maar daarin staan 

geen geldbedragen of persoons-

namen. Wij hebben een gesloten, 

vertrouwelijke boekhouding. De OR 

waarborgt dat het stichtingsbestuur 

goed functioneert door bekwame 

mensen te benoemen, waaronder 

een OR-vertegenwoordiger.”

Het stichtingsbestuur bestaat uit 

Henk Hut (voorzitter tot juli dit jaar), 

Tijs Bos (secretaris en penning-

meester) en Peter van Vroonhoven 

(extern toezichthouder).

Bij hen kun je terecht voor meer 

informatie of om een aanvraag  

in te dienen. Het e-mailadres  

van de secretaris:  

t.bos@staatsbosbeheer.nl. 
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Vanaf 18 april gaan we weer massaal kennis uitwisselen. Het thema van die 
jaarlijkse ‘heisessies’ is ditmaal ‘samenwerken over grenzen heen’. Drie collega’s 
kijken alvast vooruit.

Waar denk je aan bij ‘Samenwerken over 
grenzen heen’?
Ilona Noorlander, medewerker beheer 

Zuid-Hollandse Eilanden: “Ik denk aan 

kuddebeheer, want dat doe ik de helft van 

mijn tijd in Zuid-Holland, de andere helft in 

Zeeland.”

Martijn Harms, junior boswachter publiek  

in Drenthe: “Ik denk aan samenwerken 

met recreatieondernemers. Dat moeten we 

meer doen om onze gebieden te benutten. 

Bij collega’s proef ik weleens wantrouwen, 

omdat ondernemers te weinig oog 

zouden hebben voor natuur. Maar mijn 

ervaringen zijn positief, bijvoorbeeld met 

een outdoorondernemer die in Drenthe 

een mountinebikeroute heeft aangelegd én 

onderhoudt.”

Maarten Duinker, boswachter publiek in 

Noord-Holland: “Voor mij gaat het over 

samenwerking met inspirerende organisaties 

buiten Staatsbosbeheer. In het grensgebied 

tussen ecologie, beheer en publiek ligt voor 

mij de uitdaging. Bij sommige grensgevallen 

moet je belangen afwegen, zoals bij een 

festival in beschermd gebied.”

Wat zie je graag aan bod komen tijdens 
de Kennisuitwisselingsdagen?
Ilona: “Ik heb me aangemeld voor Texel 

om te weten wat dat gebied bijzonder 

maakt. Kuddebeheer interesseert me dus, 

maar ik ben ook benieuwd naar planten, 

vogels en natuurdoelen. De sfeer is altijd 

ontspannen. Afgelopen jaar leerde ik in de 

Biesbosch een leuke club mensen kennen. 

Toen ik later een keer in de buurt was, ben 

ik langsgegaan.”

Martijn: “Hopelijk komen mooie voor-

beelden voorbij van kruisbestuiving met 

ondernemers. Aan de inbreng van collega’s 

heb ik het meest; dat je hoort hoe zij iets 

aanpakken. Na eerdere Kennisuitwisselings-

dagen heb ik nog wel eens iemand gebeld 

om door te vragen.”

Maarten: “Ik ben in november begonnen bij 

Staatsbosbeheer, vanuit de culturele sector. 

Voor mij wordt het verkennen. Ik hoor 

graag hoe anderen sport- en kunstbelangen 

integreren in de natuur. Ik ben nieuwsgierig 

naar onbegrensde ideeën.”

Zou je gaan als het niet verplicht was?
Ilona: “Ik kon een paar keer niet omdat 

het thuis lastig uitkwam. Maar als ik kan, 

ga ik. Ik ervaar het als verbreding van mijn 

vakgebied.” 

Martijn: “Je doet het voor jezelf, daarom 

geeft verplichten een verkeerd signaal.  

Dan zeggen mensen eerder: ik maak zelf 

wel uit of ik het nuttig vind.”  

Maarten: “Ik zie het als iets vanzelf-

sprekends. Als nieuwkomer had ik moeite 

met kiezen waar ik heen wil. Het wordt  

een voor mij onbekend gebied: het 

Dwingelderveld in Drenthe.”  

Verkennen, bijpraten, 
delen, doorvragen

Rottumer iglo  
kan wat hebben
Woeste golven, ijzige wind, 
geen mensen: wil je in deze 
wildernis overleven, dan is een 
Alaska-proof schuilplaats een 
vereiste. Toch kom je hier geen 
ijsberen of beluga’s tegen. We 
hebben het namelijk niet over 
een arctisch gebied, maar over 
Rottumeroog.

Het Groningse Waddeneiland is sinds 

half maart een veilig onderdak rijker. Dit 

‘basiskamp 2.0’ geeft het komende seizoen 

de vogelwachters een fijne slaapplek. Het 

bijzondere gebouwtje kwam tot stand in 

samenwerking met het bedrijf Blue Loop 

Originals en Universiteit Twente. Dertig 

masterstudenten hebben gebrainstormd 

over een praktische verblijfplek op Rottum. 

Op basis van een van hun ideeën is deze 

Iglo door een bedrijf in Alaska ontworpen 

en geproduceerd. 

Eerdere onderkomens bleken niet bestand 

tegen de extreme weersomstandigheden 

op het eiland. De nieuwe hut heeft 

de vorm van een iglo, meet ongeveer 

30 m2 en is geschikt voor de ruigste 

omstandigheden. De iglo is 14 maart naar 

Rottumeroog gevaren en vervolgens in 

tweeënhalve dag in elkaar gezet. 

Waarschijnlijk zal de hut er maar iets 

meer dan een jaar staan. Masterstudent 

management and engineering Wouter 

van Geert is bij wijze van afstudeerproject 

een duurzaam, volledig zelfvoorziend 

onderkomen aan het ontwerpen. Dat 

wordt waarschijnlijk april volgend jaar 

geplaatst.  

Kennis uitwisselen is altijd belangrijk. 

KENNISUITWISSELINGSDAGEN



Helena en Jeff zijn in Lage Vuursche getrouwd. “Lianne en haar team 

hebben ervoor gezorgd dat onze droom uitkwam: elkaar het ja-woord 

geven in een mooie setting in het bos. Het was een prachtige ceremonie 

met toost. We kregen van de gasten veel complimentjes. Twee stellen die 

eerst niet wilden trouwen, denken er sindsdien anders over. We raden 

iedereen aan om te trouwen in het bos; het is prachtig. Je zit midden in 

de natuur en kunt alles loslaten, want het wordt perfect geregeld.”
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Ja ik wil..... bos!

Trouwen midden in de natuur: boswachter Janneke de Groot is er opgetogen 
over. In het gebied waar ze werkt, vinden ze met regelmaat plaats. En, vindt ze, 
het zou op veel meer Staatsbosbeheerlocaties moeten gebeuren. “In het echt is 
het nog mooier dan op de foto’s.”

TROUWEN IN HET BOS

“De Strabrechtse Heide is een toplocatie 

om te trouwen. Vanaf de hei heb je mooie 

vergezichten, aan de rand staan drie 

prachtige grote bomen en de parkeerplaats 

is dichtbij”, vertelt Janneke. De afgelopen 

twee jaar zijn er vijf bruiloften geweest 

in ‘haar’ gebieden, het Leenderbos en de 

Strabrechtse Heide. Voor dit jaar staan 

er alweer twee gepland. Daarmee is ze 

koploper binnen Staatsbosbeheer.

Voor elke trouwerij heeft Janneke overleg 

met Lianne Balduk van Trouwen in het Bos 

(zie kader). Nadat de papieren zijn gete-

kend, regelt zij alles wat er nodig is. Met het 

bruidspaar heeft Janneke geen contact; ze 

ziet de bruiloft van een afstand. “Als er een 

tent op de hei wordt gezet, ga ik natuurlijk 

wel eens kijken.”

Zomerstorm
Als boswachter blijft ze ook aanspreekpunt 

bij calamiteiten. De zomerstorm vorig jaar 

was er zo een. “Het stel dat die dag zou 

trouwen, wilde het feest door laten gaan 

in het Leenderbos – er stond al een tent 

klaar – maar ik vond de risico’s te groot. 

Na overleg met Lianne, ’s ochtends vroeg, 

hebben we de hele trouwerij verplaatst 

naar de schaapskooi. Er was geen tijd om 

schoon te maken, maar de gasten vonden 

het juist lekker landelijk ruiken.”

Waar Janneke niet over uitgepraat raakt, 

is de schitterende styling. “De feestlocatie 

wordt zo mooi aangekleed, tot de kleinste 

details aan toe. In het echt is het nog 

mooier dan op de foto’s. De styling en de 

natuur vormen een geheel. Ik vind het 

alleen jammer dat een bruid naar de wc 

moet in een sanitair-unit. Daar zou ik zelf 

nooit voor kiezen. Maar toch, als ik zou 

trouwen, dan zeker in het bos!”

Witte strikken
Voor de bezoekers van de natuurgebieden 

is het soms even wennen. Door de 

feestelijk heden verandert het gebied – 

denk aan witte strikken langs de route van 

parkeerplaats naar feestlocatie. “Eén bezoe-

ker was heel boos: hij vond een tent op 

de hei niet kunnen. Ik heb hem uitgelegd 

dat we daarmee mensen een fantastische 

ervaring bieden in onze natuurgebieden 

en dat we zo maatschappelijk draagvlak 

creëren.” De boze bezoeker is inmiddels 

bijgedraaid. “Hij ziet ook dat we niet elke 

week een bruiloft hebben.”

Binnen het team zijn ook stevige gesprek-

ken gevoerd over trouwen in het bos. 

“De grootste angst is verstoring van flora 

en fauna.” Er zijn drie geschikte plekken 

aangewezen, waar geen kwetsbare dieren 

en planten voorkomen. Ook moeten 

de feestelijkheden rond acht uur zijn 

afgelopen. “Feesten tot middernacht zou 

de dieren te veel verstoren.”

Al komt er heel wat kijken bij trouwen in 

het bos, Janneke raadt het collega’s aan om 

dit te faciliteren. “Je maakt er mensen heel 

gelukkig mee.” De financiële vergoeding 

die Staatsbosbeheer ontvangt, staat in een 

redelijke verhouding tot het aantal uren 

dat ze ermee bezig is, vindt ze. “Maar het 

levert meer op dan alleen geld. Ik vind het 

heel belangrijk dat het publiek de gelegen-

heid krijgt om de natuur op verschillende 

manieren te beleven. In samenwerking met 

Trouwen in het Bos bieden we bruidsparen 

en hun gasten een topervaring. Mooier 

wordt het niet!”   

“Het levert meer op 
dan geld”

“Eén bezoeker vond 
een tent op de hei niet 
kunnen”

Schuren gezocht!
Trouwen in het Bos is in 2013 

geïntroduceerd. Staatsbosbeheer 

werkt daarvoor samen met 

Trouwen in het Bos. De afspraak  

is dat belangstellende bruids-

paren, ook al melden ze zich 

bij Staatsbos beheer, worden 

doorverwezen naar Trouwen in het 

Bos. (www.trouweninhetbos.nl)

In het eerste jaar, 2014, vonden er 

in onze gebieden vier trouwerijen 

plaats, in 2015 tien. Voor dit jaar 

staan er nu al twintig op de rol. 

Staatsbosbeheer heeft 48 trouw-

locaties in het bos beschikbaar, 

maar dat mogen er best meer 

worden. Trouwen in het Bos zou 

met name blij zijn met locaties 

waar tot ’s avonds laat gefeest kan 

worden (eventueel alleen in een 

bepaalde periode). Ook voor het 

nieuwste thema, barn weddings 

oftewel schuurbruiloften, worden 

locaties gezocht, zoals een (kap)

schuur of schaapskooi – hoe 

puurder en rustieker, hoe beter! 

Je kunt ook denken aan een 

moestuin, oranjerie of koetshuis 

in een bosrijke omgeving. Heb 

je een trouwlocatie beschikbaar, 

stuur dan een mail (met foto) 

naar info@trouweninhetbos.nl of 

bel 026 – 8402398. Wordt jouw 

locatie toegevoegd, dan hoort 

Jaap Wilting dat graag. Voor meer 

informatie en contracten: Jaap 

Wilting, 06-51365963, j.wilting@

staatsbosbeheer.nl.
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Kom langs bij  
de bottenman
Wie het nieuwe hoofdkantoor van Staatsbosbeheer in Amersfoort 
binnenloopt, wordt vanaf de tweede verdieping aangestaard door een 
paardengeraamte. Dat houdt de wacht bij een uitgebreide collectie van onder 
andere walvisbotten, mammoettanden en vogelskeletten. Beheerder van dit 
mini-Naturalis is Frits Laarman (62), archeozoöloog bij de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Wat wil jij? Dat was de centrale vraag in het onlangs gehouden lezersonderzoek. 
En daar hebben jullie in groten getale antwoord op gegeven. 19 Collega’s deden 
mee aan voorbereidende groepsgesprekken, 156 collega’s deden mee aan het 
telefonische onderzoek, 339 collega’s én oud-collega’s vulden de online enquête 
in. Hieronder een blik op de resultaten.

Wat doet een archeozoöloog?
“Een archeozoöloog onderzoekt botten die 

bij een opgraving uit de bodem komen. Dat 

kunnen menselijke of dierlijke resten zijn. 

Daarmee reconstrueren we de geschiedenis 

van de vindplaats. Zo kon ik aan de hand 

van 33.000 kleine haringgraatjes die in een 

16e-eeuws scheepswrak bij Biddinghuizen 

werden gevonden, concluderen dat het om 

gekaakte haring ging die van Katwijk naar 

Kampen werd vervoerd. Een grote vondst 

was het paardenkerkhof bij Borgharen. 

Waarschijnlijk zijn die paarden daar na een 

veldslag in 1794 begraven. Ook ontvangen 

we resten van exotische dieren zoals een 

struisvogelei of een walviskaak. Dat ei 

behoorde tot een rariteitenkabinet, de kaak 

werd gebruikt als schuurpaal voor koeien op 

een boerderij bij Nijmegen.”

Vanwaar dit minimuseum?
“De botten helpen bij het determineren 

van gevonden resten. We bewaren ze per 

element. Ik heb hier bijvoorbeeld een hele 

la met kieuwdeksels van verschillende 

vissoorten. We hebben niet alleen oude 

botten, maar ook nieuwe. Mijn vrieskist 

ligt vol met verse dieren die ik nog moet 

uitkoken. Dat stinkt nogal, dus daarom 

doe ik dat op mijn boerderij in Aalten. Tot 

verdriet van mijn vrouw.”

Wat is je lievelingsitem uit de collectie?
“De bever is mijn lievelingsdier, vanwege 

zijn prachtig gevormde botten. Ik koester 

hun kaken. De bever heeft daarin een 

beiteltje om bomen mee om te hakken. Dat 

slijt natuurlijk, en daarom bevat de kaak een 

reservestuk dat er langzaam uit groeit.”

En wat is het verhaal achter het paard in 
de gang?
“Dat was het lievelingspaard van Albert 

Heijn, de oprichter van de supermarktketen. 

In 1950 bracht hij het zieke dier naar 

de afdeling diergeneeskunde van de 

Universiteit Utrecht. Daar konden ze het 

paard niet redden. Het bleef achter en werd 

gebruikt voor snijpractica en andere lessen. 

Uiteindelijk belandde het skelet in het depot. 

Toen ik daar een keer op bezoek was, mocht 

ik het meenemen. De toenmalige directeur 

van het RCE wilde niet dat het naar kantoor 

kwam, totdat ik het skelet een keer met 

een sinterklaaspop in de hal zette. Het dier 

werd uiteindelijk zo geliefd dat Juan Navarro 

Baldeweg, de architect van dit pand, er een 

plek voor heeft ingetekend.”

Kunnen medewerkers van Staatsbosbe-
heer je nog blij maken met een vondst?
“Jazeker. Ik kan nog een volwassen manne-

tjeseverzwijn gebruiken, en ook nog wel 

een exemplaar van een boommarter. Maar 

mochten medewerkers op een bijzonder 

bot stuiten waarvan ze niet weten wat het 

is, of gewoon nieuwsgierig zijn, dan mogen 

ze altijd binnenlopen. Ik ben op dinsdag, 

donderdag en vrijdag aanwezig.”  

Jullie geven Stamblad een 7,8. Daarmee 

scoort het hoger dan het gemiddelde 

personeelsblad (dat scoort een 7,1). Jullie 

waarderen de diversiteit aan onderwerpen 

en de vormgeving. Wel mag het blad 

kritischer worden en meer ruimte bieden 

aan de inbreng van de medewerkers.

Ruim de helft van de bevraagde lezers 

(55%) leest Stamblad helemaal of voor het 

overgrote deel, terwijl bijna niemand (4%) 

alleen maar koppen snelt. Ook daarmee 

scoort Stamblad weer hoog voor een 

personeelsblad. De meest genoemde reden 

om het te lezen is de wens op de hoogte te 

blijven van wat er speelt binnen Staatsbos-

beheer (89%). Ruim driekwart is tevreden 

met de huidige verschijningsfrequentie van 

zes keer per jaar.

Personalia populair
Het best gelezen worden de personalia 

(73% van de lezers slaat ze nooit over), 

gevolgd door de cartoon (64%); de 

Buitenladder scoort het laagst (19%). Het 

hoogst gewaardeerd worden gebiedsar-

tikelen (78% van de lezers vindt die goed 

tot uitstekend), het minst gewaardeerd 

stukken over organisatieontwikkeling – al 

vindt toch nog 54% van de lezers die goed 

tot uitstekend. 

Kritiek
Ook legden we jullie een aantal stellingen 

voor over Stamblad. Wat daarbij opvalt is dat 

het blad volgens veel mensen kritischer mag 

(79% is het daar enigszins tot helemaal mee 

eens). Tegelijk blijft het aantal mensen die 

zich vrij voelen om kritiek te uiten daar fors 

bij achter: 45% van de medewerkers is het 

daar enigszins tot volledig mee eens. Wat 

jullie graag zien is dat de persoonlijke kant 

van de medewerkers meer ruimte krijgt én 

dat het blad meer een afspiegeling wordt van 

de hele organisatie.

Samen verder
Waar we als redactie heel blij van werden, 

is dat 56% van jullie zelf een grotere 

bijdrage zou willen leveren aan Stamblad. 

Van die groep gaf weer ruim de helft aan 

hiervoor benaderd te willen worden. En 

dat gaan we doen. Sowieso gaan we de 

komende tijd als redactie hard aan het 

werk om jullie wensen en opmerkingen 

om te zetten in concrete verbeteringen. 

Daarbij nodigen we een delegatie van jullie 

uit om mee te denken. Wordt vervolgd in je 

Stamblad!  

“Ik kan nog een  
volwassen mannetjes
everzwijn gebruiken”

Een 7,8 – maar het mag kritischer
BIJNA 500 REACTIES OP LEZERSONDERZOEK STAMBLAD

11 1 254437

14 253346

21 1183732

23 1 533632

24 3 293131

19 4 2173523

1325 1083014

30 7 6163110

41 6 572912

 Helemaal mee eens     Enigzins mee eens     Eens, noch oneens     Enigzins mee oneens     Helemaal mee oneens     Weet niet  

SB informeert mij zoals een personeelsblad dat hoort te doen

SB mag kritischer zijn op het functioneren van de organisatie

SB zorgt voor verbinding tussen de medewerkers

SB mag meer een blad zijn vanuit de hele organisatie

SB mag meer ruimte bieden voor persoonlijke kant medewerkers

SB is een blad VOOR en DOOR medewerkers

Ik voel me als medewerker vrij om kritiek te uiten in SB en daarbuiten

SB biedt een weerspiegeling van wat er leef onder de medewerkers

SB heeft een motiverende werking op mij

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?Aantallen in %    SB= Stamblad  

 Totaal (n=314)     Medwerker (n=259)     Gepensioneerd (n=55)

1  Om op de hoogte te blijven van wat  
er speelt binnen SBB

2  Om verhalen van andere mede werkers 
te lezen

3  Om geïnformeerd te worden over 
nieuwe ontwikkelingen

4 Ter inspiratie

5 Andere reden

Waarom lees je het Stamblad (Meerdere antwoorden mogelijk) Aantallen in %
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“Mijn werk is een 
gezonde verslaving”

COLLEGA’S VAN ACHTER IN DE ZESTIG

Rob Mulder (67)
“Een gezonde verslaving”, zo noemt 

Rob zijn werk als buitengewoon opspo-

ringsambtenaar. “Het buitenzijn en het 

toezichthouden is mijn leven. Ik kan niet 

binnen zitten. Bovendien heb ik hartstikke 

leuke collega’s.” 

Hij werkt twaalf uur per week in het veld, 

in West-Brabant en Zeeland. Dat hij zelf 

zijn tijd kan indelen, vindt hij een groot 

goed. “Als het stort van de regen, ga ik 

geen dienst doen. Als ik denk: ‘Het zou wel 

eens druk kunnen worden’, ga ik eropuit. 

Van de 52 weekenden in het jaar ben ik 

er zeker 40 tot 45 aan het werk. Wat mijn 

vrouw daarvan vindt? Ik denk dat ze blij is 

dat ik een paar uur weg ben. Ik voel me in 

het veld prettiger dan binnen. We zijn al 

meer dan 30 jaar gelukkig getrouwd, dus 

dat zit wel goed.” 

Met zijn ervaring heeft Rob jonge collega’s 

iets extra’s te bieden. “In Breda zijn 

er een paar jonge honden voor wie ik 

een vraagbaak ben en die ik een beetje 

probeer te kneden. De ene is soms wat 

bleu, een ander reageert wel eens te 

heftig. Ik probeer ze de gulden middenweg 

te wijzen.”

Al voelt hij zich 47, Rob merkt wel dat het 

werk fysiek zwaarder wordt. “Maar het 

gaat goed, een jaar of drie wil ik zeker 

nog door. Ik ben gezond, ik doe het graag, 

dus waarom niet? Maar als ik merk dat 

de collega’s gaan denken: ‘Wat moet die 

ouwe hier?’, dan is het anders. Ik hoop 

maar dat ze me die signalen dan geven.”

De grootste verandering die hij in zijn 

veertig jaar als opsporingsambtenaar heeft 

meegemaakt, is in de houding van het 

publiek. “Toen ik begon, ontmoette mijn 

groene pet respect; nu moet ik alles uitleg-

gen. Het is belangrijk om te relativeren. 

Ik maak best veel verbalen per jaar, maar 

zo nu en dan moet een opgeheven vinger 

volstaan. En een beetje humor hè? Ik krijg 

het soms voor elkaar dat een verbalisant 

me bedankt. ‘Ik zal je matsen’, zeg ik dan, 

‘ik verbaliseer je niet voor overtreding 

van de Flora- en Faunawet, maar alleen 

voor de lichtste overtreding, artikel 461. 

Dat scheelt je driehonderd euro.’ Als je 

de ander het gevoel geeft dat hij ook iets 

gewonnen heeft, voorkom je escalatie.”

Truus van Gent (69)
 “We kunnen haar nog niet missen. Ze 

moet tot haar tachtigste door”, vinden 

ze op de afdeling Registratie & Analyse. 

En Truus zelf vindt haar werk nog steeds 

erg leuk. Ze is een bescheiden vrouw 

die liever niet de aandacht op zichzelf 

vestigt. Daarom interviewden we, in plaats 

van haarzelf, twee van haar noordelijke 

collega’s. 

Rentmeester Chris de Vries werd acht jaar 

geleden door Truus aangenomen. “Ik was 

nog geen twee weken later jarig en kreeg 

een verjaardagshoroscoop die Truus had 

gemaakt om meer te weten te komen over 

mijn persoonlijkheid. Vaste prik, ook andere 

nieuwe collega’s kregen er één.” Chris schetst 

Truus als een betrokken en hardwerkende 

collega met een groot rechtvaardigheidsge-

voel, die niet bang is iemand aan te spreken 

als ze vindt dat iets niet goed gaat. “Ze 

kan ook heel goed met de jonge generatie 

omgaan en lacht net zo hard mee als er 

schuine moppen over tafel gaan. En ze 

is altijd geïnteresseerd in je leven buiten 

het werk. Ze vraagt hoe het thuis gaat en 

onthoudt dat ook. Daarnaast is ze erg attent: 

als ze ergens iets leest waarvan ze denkt dat 

het interessant voor een ander is, dan krijgt 

die een kopie. Dat gebeurt geregeld, want ze 

heeft een brede interesse.” 

 “Truus is lief en zorgzaam,” beaamt 

collega Mariëlle Posthumus. Ook werkin-

houdelijk is ze een veel geraadpleegde 

vraagbaak. “Ze weet echt alles. Heb je een 

vraag over erfpacht of juridische zaken, 

vraag het Truus en je krijgt het antwoord.” 

Mariëlle heeft dan ook veel geleerd van 

haar oudere collega met vijftien jaar 

Staatsbosbeheerervaring. “Niet bang zijn 

om fouten te maken bijvoorbeeld. Zij zegt: 

van je fouten leer je.” 

Ze staat ook bekend om haar vele 

anekdotes en verhalen, waarbij haar stem 

luider wordt naarmate ze verder in haar 

verhaal zit. En om het ‘tot uw dienst’ 

waarmee ze telefoontjes met klanten 

steevast afsluit. “We gaan haar heel 

erg missen als ze moet stoppen”, weet 

Mariëlle. “Maar zij ons vast ook. Truus is 

geen vrouw om thuis te zitten. Ik vermoed 

dat ze wel vrijwilligerswerk gaat doen als 

ze ooit met haar baan stopt. Misschien wel 

bij Staatsbosbeheer. Dat zou het mooiste 

zijn, want Truus ís Staatsbosbeheer.”  

Als je de 65 bent gepasseerd, komt het einde van je werkzame leven snel dichterbij.  
Of niet? Sommige collega’s denken er anders over!

“Vraag het Truus en je 
krijgt antwoord”

“Als collega’s denken: 
‘Wat moet die ouwe 
hier?’ hoop ik dat ze dat 
laten merken”

Je kunt vanaf je 60e tot uiterlijk 5 

jaar na je AOW-leeftijd met (ABP-)

pensioen. De AOW-leeftijd gaat van 

65 in stapjes omhoog naar 67. Van 

1955 of later? Dan is je AOW-leeftijd 

nog niet bekend, maar minimaal 

67 jaar. Tot voor kort kreeg je 

automatisch ontslag als je 65 werd. 

Dat is nu bij 70 jaar. Als je na je 70e 

wilt blijven doorwerken, kan je een 

verzoek indienen. Uit een arbeids-

gezondheidskundig onderzoek moet 

jaarlijks blijken of je nog medisch en 

psychisch in staat bent om je functie 

te blijven vervullen. 

Als je doorwerkt na je AOW-leeftijd, 

ontvang je naast je salaris dus ook 

AOW. Fiscaal houd je netto ook 

meer salaris over door een andere 

berekening van de heffingskorting. 

Vanaf je 60e kun je ook nog je 

(ABP-)pensioen in laten gaan naast 

je salaris en AOW. Hoe later je 

hiervan gebruik maakt, hoe hoger 

het pensioen is. Vanaf vijf jaar 

na je AOW kun je het niet langer 

uitstellen en wordt het uitbetaald. 

Er geldt een maximale opbouw 

van 100% van het pensioengevend 

inkomen van het voorafgaande 

jaar. Als je het maximum bereikt, 

krijg je automatisch je pensioen 

uitgekeerd. Je mag dan nog wel 

blijven doorwerken, maar je bouwt 

dan geen pensioen meer op.
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Studieadviseurs raadden haar af om Bos- en Natuurbeheer te gaan studeren: was ze niet 
een veel te fragiel meisje voor dat zware beheerwerk? Onzin, besloot Amanda Lijnema, en 
zette door. Nu, op haar 21e, is ze de nieuwste Staatsbosbeheer-aanwinst op Vlieland.

“Geen moment getwijfeld”

Op een frisse werkochtend zit Amanda 

koffie te drinken met haar collega’s. 

Tussen de doorgewinterde mannen en 

stoere vrouwen valt ze direct op: opge-

wekt en vooral… jong! Maar verlegen of 

onzeker is de nieuwe boswachter beheer 

allesbehalve. 

“Ik heb al bij Staatsbosbeheer stage 

gelopen in het Kuinderbos, het Dwin-

gelderveld en op Terschelling”, vertelt 

ze. “De goede sfeer en de ruimte die 

ik kreeg om te leren hebben me meer 

zelfvertrouwen gegeven. Het zorgde 

ervoor dat ik steeds beter wist wat ik 

wilde. Ik had daardoor een fijn gevoel bij 

Staatsbosbeheer. Ik heb dan ook niet lang 

getwijfeld toen Jesler Kiestra me direct na 

mijn vrijwilligerswerk op Oerol vroeg om 

te solliciteren als boswachter in Zuidwest-

Friesland!”

Als extern ingehuurde ging ze vol 

enthousiasme aan de slag in Friesland. 

Maar haar fijne herinneringen aan de 

Wadden, díé lieten Amanda niet meer 

los. Niet veel later zat ze dan ook voor 

een interne vacature in de werkschuur 

op Vlieland. “Dat voelde direct zo goed 

dat ik geen moment heb geaarzeld om 

mijn studentenhuis vaarwel te zeggen en 

op het eiland te komen wonen. Sinds 1 

februari voer ik hier verschillende taken 

uit. Mijn absolute favoriet is het voeren 

van de schapen en geiten.” Naast de dier-

verzorging draait Amanda haar hand niet 

om voor allerlei hand- en spandiensten. 

Ze klooft met net zo veel gemak stapels 

hout als dat ze op de trekker rijdt.  

Variatie
‘Schouders eronder en positief denken’ 

lijkt Amanda’s motto te zijn. Zo beschouwt 

ze haar leeftijd eigenlijk alleen maar als 

voordeel binnen het team. “De variatie is 

juist belangrijk. Zonder de ouderen gaat 

de kennis verloren, maar met nieuwe 

jonge mensen in dienst is er weer ruimte 

voor andere ideeën.” Het gaat dus niet 

zozeer om leeftijd of fysieke verschijning, 

maar om goede verhoudingen in het 

team en doorzettingsvermogen. Met die 

twee ingrediënten schop je het als nieuwe 

boswachter beheer heel ver. Misschien wel 

helemaal tot Vlieland.  

“Zonder ouderen gaat 
er kennis verloren, 
maar jongeren brengen 
nieuwe ideeën in”

“Als je afhankelijk bent 
van overheidsfinancie
ring, bepaalt de politiek 
je reikwijdte”

Nu het Rijk niet meer betaalt voor recreatiegebieden bij grote steden, moet het geld 
voor beheer ergens anders vandaan komen. Bijvoorbeeld uit samenwerking met 
ondernemers. In Nieuw Wulven, bij Houten, staat dat nu te gebeuren.

Ook Randstadbewoners hebben groen 

nodig. Om dicht bij huis een frisse neus te 

halen, de hond uit te laten of gewoon om 

even te onthaasten. Onder het programma 

‘Recreatie om de Stad’, afgekort tot RodS, 

betaalden rijk en provincies ieder de helft 

van het beheer, totdat staatssecretaris 

Bleker die afspraak abrupt beëindigde. In 

Utrecht sloegen provincie en gemeenten 

de handen ineen om de beheerkosten voor 

Staatsbosbeheer tot 2018 te dekken. Dat 

geeft ruimte om in de tussentijd andere 

financieringsbronnen te vinden.

Wandelpaden weghalen
In de provincie Utrecht is jaarlijks 350.000 

euro nodig voor de RodS-gebieden. Wat als 

we minder besteden? “Recreatievoorzienin-

gen die je niet onderhoudt, voldoen al snel 

niet meer aan de wettelijke veiligheidsvoor-

schriften”, zegt provinciehoofd Wout Neutel. 

“Dan moet je wandelpaden of bruggen 

weghalen en wordt het gebied minder 

toegankelijk voor recreatie. Bezoekers 

kunnen er dan bij wijze van spreken alleen 

op laarzen in.”

Crowdfunding of participatie zou geld in 

het laatje kunnen brengen. Maar daarvoor 

zijn wel flinke aantallen deelnemers nodig. 

Samenwerking met ondernemers kan een 

kwart tot de helft van de beheerkosten 

dekken, suggereert onderzoek van Buck 

Consultants. Wout: “Voor het overige deel 

gaan we met gemeenten en provincie in 

gesprek. Ook kijken we kritisch naar het 

ambitieniveau.” Hij juicht samenwerken met 

de markt toe: “Als je afhankelijk bent van 

overheidsfinanciering, bepaalt de politiek 

je reikwijdte. Ondernemers willen geld 

verdienen; daar is niks mis mee. Sterker nog, 

ze kunnen een gebied aantrekkelijker maken, 

waardoor we een duurzamere basis creëren 

voor beheer.” 

Publiekstrekker
Voor het nog jonge Nieuw Wulven en 

het nog aan te leggen recreatiegebied 

Hollandse IJssel loopt een procedure om 

ondernemers te selecteren. Voor beide 

gebieden hebben zich zeven partijen 

gemeld, vertelt Jan Vrielink, projectleider 

voor Nieuw Wulven. Door de grote recrea-

tiebehoefte in de regio gaan veel mensen 

naar dit gebied. Amelisweerd vinden ze te 

druk. Jan: “Het bos begint te groeien en er 

is al een speelbos, maar we willen meer 

functies.” Daarvoor zoekt Staatsbosbeheer 

ondernemers die een hoge recreatieve 

kwaliteit bieden en financieel voldoende 

kunnen bijdragen. Horeca hoort daar zeker 

bij, liefst aangevuld met een publiekstrek-

ker. Jan: “We willen een ondernemer die 

voor de lange termijn gaat en relevante 

ervaring heeft. Ik heb er alle vertrouwen in 

dat we een of twee ondernemers vinden die 

aan onze criteria voldoen.” De definitieve 

beslissing verwacht hij in mei.  

Kan de markt de  
Randstadbossen redden?

EEN NIEUWE BOSWACHTER OP VLIELAND
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Donderdag 17 maart, vijf uur: mijn wekker 

gaat. Nagenoeg zonder files doorkruisen 

collega Anja Zijlstra en ik zes provincies op 

weg naar de eerste editie van het festival 

Naar nationale parken van wereldklasse. 

Na de eerste schok over de festivallocatie –  

de Fokkerterminal in Den Haag, allesbehalve 

groen – stappen we de hal binnen. Kees 

Lever, programmadirecteur bij het ministerie 

van Economische Zaken, ontvangt ons 

hartelijk. De aanmeldbalie stelt me voor een 

lastige keuze: welk koord hang ik om mijn 

nek? Blauw (overheid), groen (maatschap-

pelijke organisatie), oranje (EZ, organisator), 

rood (ondernemer) of geel (jongere)? Mijn 

natuurlijke reactie is groen, met een stiekem 

verlangen naar geel. 

Vlogger
Het festival markeert een belangrijke dag 

voor de Nederlandse nationale parken. Alle 

belangrijke partijen – waaronder uiteraard 

Staatsbosbeheer – ondertekenen de 

Nationale Parken Deal, die uiteindelijk moet 

leiden tot nationale parken van wereldklasse. 

Maar het festival is natuurlijk meer dan een 

signeersessie. Het is ook een dag van mooie 

speeches, van verrassende presentaties en 

debatten, en vooral van veel ontmoetingen. 

Staatssecretaris Martijn van Dam opent 

bevlogen. Hij roept op de natuur niet te 

beschermen tegen de mensen, maar mét de 

mensen. 

Voor het Nationale Parkenprogramma laat 

Van Dam zich adviseren door een Raad van 

Kinderen. Bevraagd door prinses Laurentien, 

pleiten de kinderen voor minder routes en 

minder borden. Zelf ontdekken, dat willen 

ze! Tussen hen in zitten de Kamerleden Lutz 

Jacobi en Stientje van Veldhoven, die aan 

de basis stonden van het rijksprogramma 

Nationale Parken. Van Veldhoven vraagt 

de kinderen hoe we ervoor kunnen zorgen 

dat ze hun iPad wegleggen en de natuur in 

gaan. Het antwoord is even verrassend als 

eenvoudig: als vlogger Enzo Knol zegt dat 

natuur fantastisch is, geloven ze dat eerder 

dan wanneer Pieter van Vollenhoven het 

aanprijst.

Ervaringen uit 2026
Staatsbosbeheer is als strategisch partner 

nadrukkelijk aanwezig op het festival. Op 

het inspiratieplein staat de Cabiner: een 

nieuw type overnachtingshut om de natuur 

te beleven. Samen met het bedrijf Boondock 

Project Navigators willen we daarmee 

gaan experimenteren. Ook vandaag al 

weten veel van de 400 festivalbezoekers de 

Cabiner te vinden: boswachters Thomas van 

Es en Egbert Beens houden er spreekuur. 

Ook komen mensen er luisteren naar 

Linda Vernon from Boston. Staande op de 

trappen voor de Cabiner vertelt zij over haar 

geweldige ervaringen in de Nederlandse 

nationale parken – “en allemaal vlak buiten 

Emsterdem!” De sterk verbeterde parken 

van 2026, wel te verstaan, want daar staat 

de Cabiner. Insiders herkennen in Linda de 

Amersfoortse actrice Marleen Bekker. 

Succestheater
Iets verderop presenteert collega Michel 

Jehae twee keer het Succestheater, een 

Wilderniscafé-achtige talkshow: boeiende 

gasten, afgewisseld met muziek en columns. 

Wat opvalt in de gesprekken is dat onze 

nationale parken nog niet voldoen aan de 

verwachtingen van buitenlandse toeristen. 

Die voelen zich teleurgesteld, vertellen twee 

recreatieondernemers, de directeuren van 

SNP-reizen en Molecaten. Het ontbreekt er 

aan bijzondere overnachtingsplekken en aan 

iconen. De vier debatterende directeuren, 

onder wie Sylvo Thijsen, willen dat onder-

vangen door met architectuur, kunst, cultuur 

en techniek de verhalen van de natuur te 

vertellen en zo mensen te trekken. 

Terug in de centrale hal komt Allison Druin 

van de Amerikaanse National Park Service 

via Skype binnen. Zij vertelt over de omslag-

punten in de geschiedenis van de nationale 

parken in haar land: bijeenkomsten rond het 

kampvuur vanaf 1913, de komst van de auto 

in 1960 en de start van bezoekerscentra in 

2013, met bijbehorende digitale informatie-

voorziening.

Internationaal belang
Bijna een jaar lang hebben we achter de 

schermen gewerkt aan Nationale Parken 2.0; 

nu kunnen we dan eindelijk laten zien hoe 

belangrijk die voor Staatsbosbeheer zijn. Dat 

deden we voor het eerst eind februari, bij een 

Groenevelddebat in Baarn. Bij die gelegen-

heid benadrukte Sylvo in een expertdebat als 

enige, en zeer terecht, dat de Nederlandse 

natuur internationaal van belang is. En nu in 

Den Haag hebben we het opnieuw kunnen 

laten zien. 

Op de terugweg  naar huis, weer door zes 

provincies, voel ik me trots: op onze natuur, 

op mijn collega’s.   

Yellowstone, Yosemite, 
Waddenzee
De Nederlandse nationale parken vallen tegen, vinden buitenlandse toeristen.  

De Nationale Parken Deal, gesloten door veertien partijen waaronder Staatsbosbeheer, 

moet zorgen dat die toeristen daar over tien jaar heel anders over denken. Programma-

leider Jori Wolf brengt verslag uit van het festival waar de deal werd gelanceerd.
Begin 2015 nodigde het Groningse provinciebestuur alle inwoners uit om ergens 

in de provincie een filmpje van precies één minuut te maken. 1440 inzendingen 

zouden gecombineerd worden tot ‘de 24 uur van Groningen’. Samen moesten al 

die filmpjes een beeld opleveren van Groningen in 2015. 

Namens Staatsbosbeheer heeft boswachter en hobbyfilmer Berco Hoegen daaraan 

meegedaan. Op grote schaal: in maar liefst 16 filmpjes vertellen diverse collega’s 

hoe mooi en bijzonder hun gebied is – van het Lauwersmeer tot Heiligerlee. Met 

één van de filmpjes, over het Blôde Fuottenpad in Opende, heeft Berco zelfs één 

van de elf prijzen in de wacht gesleept. Boswachter Nico Boele laat daarin zien dat 

het écht een blotevoetenpad is: hij trekt zijn klompen en sokken uit en baggert 

door de modder. 

“Het was fantastisch om die filmpjes te maken”, zegt Berco. “Ik heb genoten van de 

gebieden en van de verhalen. Dit Groningse initiatief verdient zeker navolging.”  

Studenten van drie opleidingen kunnen de komende jaren leren, oefenen en 

onderzoeken in het Speulder- en Sprielderbos op de Veluwe. Dat is het resultaat 

van een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de Hogeschool Van Hall 

Larenstein, Helicon Opleidingen (mbo) en Wageningen Universiteit. Met 1600 

hectare is het nieuwe oefenbos meteen het grootste van Nederland. De twee 

andere zijn in Oostereng en Rozendaal.

Staatsbosbeheer is druk bezig een impuls te geven aan het vakmanschap in het 

bosbeheer. De oefenbossen zijn belangrijk om de bosbeheerders van morgen op 

te leiden.  

De senioren houden dit jaar hun reünie in Veenhuizen, op donderdag 22 

september. We zullen worden ontvangen door het plaatselijk beheer en krijgen 

een inleiding over het Gevangenismuseum. Staatsbosbeheer-directeur Sylvo 

Thijsen zal ons toespreken, waarna er keuze is uit diverse excursies, zoals een 

ritje per ‘boevenbus’ langs de strafinrichtingen en het dorp, of een fietstocht 

door het Fochteloërveen. Ook wandelen door oud Veenhuizen of door boswach-

terij Norg behoort tot de mogelijkheden. Op www.gevangenismuseum.nl en 

www.veenhuizenboeit.nl kun je je alvast oriënteren. Een persoonlijke uitnodiging 

volgt later dit jaar.  

De 24 uur van Groningen

Senioren naar VeenhuizenNEDERLANDSE NATIONALE PARKEN GAAN VOOR DE WERELDTOP

Grootste oefenbos van Nederland

Staatssecretaris van Dam wordt geïnterviewd tussen de Raad van Kinderen.

Jori Wolf.
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OR-voorzitter Frankwin Scheve: “We 

zijn druk bezig met een advies over 

de overname van Groenservice 

Zuid-Holland door Staatsbosbeheer. In 

september heeft Staatsbosbeheer een 

intentieverklaring getekend met de 

provincie Zuid-Holland, waar GZH nu 

nog toe behoort. GZH is een uitvoerende 

dienst die 13.000 hectare recreatiegebied 

in Zuid-Holland en Zeeland beheert, in 

opdracht van recreatieschappen en de 

provincie Zuid-Holland. Van een deel 

daarvan is Staatsbosbeheer al ‘bloot 

eigenaar’, zoals dat heet, maar we 

hebben de grond in erfpacht uitgegeven 

aan de recreatieschappen. Er werken bij 

GZH mensen in het groen en er is een 

staf, net als bij ons. Als de overdracht 

doorgaat, krijgen we er ruim honderd 

collega’s bij.  

We hebben als OR een aantal vragen. 

Wat zijn de risico’s bij de overname? 

Wat zijn de gevolgen voor organisatie 

en medewerkers? Wat zijn de financiële 

effecten? De overname kan ons beter 

zichtbaar maken in de Randstad en onze 

relaties versterken met belanghebbende 

partners, zoals de provincies, en met 

grote steden als Rotterdam. Dat sluit aan 

bij het onderwerp Groene Metropool, in 

ons ondernemingsplan. We zullen in het 

advies onze afweging daarover uiteen-

zetten. Tien procent extra personeel, 

wat gaat dat betekenen? Hoe duurzaam 

zijn de opdrachten die GZH meeneemt? 

En wat zijn de risico’s voor ons eigen en 

het overkomende personeel?  En als het 

doorgaat: hoe maak je dan van twee 

culturen één cultuur?  

Om een gedegen advies uit te kunnen 

brengen proberen we al die vragen zo 

goed mogelijk beantwoord te krijgen. 

Een speciale OR-projectgroep is inmid-

dels bij GZH op werkbezoek geweest. 

Daarnaast hebben we collega’s van de 

betrokken provincies en stafafdelingen 

geraadpleegd. Ook houden we contact 

met de medezeggenschapscommissie 

van GZH en met de OR van de provincie 

Zuid-Holland. En natuurlijk overleggen 

we volop met onze eigen directie.”

Groenservice 
ZuidHolland

Welkom 
Per 1 januari: 

Tiemen Brouwer, teamleider 

in Limburg.

Per 1 februari:  

Durk Venema, boswachter 

ecologie in Fryslân.

Per 1 maart: 

Nathan Klopper, boswachter 

beheer in Utrecht 

Casper de Groot, project-

medewerker bij afdeling 

Beheer & Productie. 

Erwin Verhage, teamleider  

in Zeeland. 

Pieter Sjoerdsma, teamleider 

in Fryslân. 

Leonie Ringers, teamleider  

in Drenthe.

Per 1 april: 

Pauline van der Veldt, 

teamleider in Noord-Holland. 

Anne-Gerben Zorgdrager, 

boswachter publiek bij 

Staatsbosbeheer Fryslân. 

Eddie Wolfswinkel,  

assistent-campingbeheerder 

Terschelling (tot 1 oktober). 

Michiel van Kerkvoorde, 

teamleider in Groningen. 

Martijn Bakker, teamleider  

in Drenthe. 

Annemiek Kooij, teamleider  

in Zuid-Holland. 

Wendy du Bois, management-

assistent in Zeeland.

Hans Backx, boswachter 

ecologie in Noord-Brabant.

Jeanette Stam, boswachter 

publiek in Flevoland. 

Functiewijziging
Per 1 maart: 

Saskia de Jonge, afdelings-

hoofd Beheer & Planning 

Tim Boerrigter, boswachter 

beheer in Overijssel 

Leopold Verhoef, senior 

adviseur terreinbeheer, 

afdeling Beheer & Planning 

John Galjé, boswachter 

publiek in Utrecht 

Gerrit Rijneveld, boswachter 

beheer in Utrecht

Per 15 maart:

Huub van Proemeren, 

boswachter ecologie in 

Limburg 

Niels Gabriël, boswachter 

beheer in Limburg

Per 1 april: 

Florian Bijmold, boswachter 

ecologie in Gelderland 

Tijdelijke werkzaam
heden (artikel 58) 
Sinds 1 januari werkt Godewijn 

van den Bouw huijsen als 

boswachter beheer in Noord-

Brabant (gebied Oost). 

Sinds 1 februari werkt Saskia 

Boerrigter–van Weert als 

salesmanager bij de afdeling 

Landschap, Cultuurhistorie 

& Gebouwen, Kasteel 

Groeneveld. 

Sinds 1 februari werkt Peter 

Vanlaerhoven als boswachter 

beheer in Noord-Brabant. 

Van 15 maart tot 15 juli werkt 

Marina Fijten als landschaps-

historicus in opleiding in 

Gelderland. 

Sinds 9 maart werkt Henk 

Tingen voor 16 uur per week 

als adviseur landschap en 

cultuurhistorie bij de afdeling 

Landschap, Cultuurhistorie & 

Gebouwen. 

Sinds 1 april werkt Jacco 

Heldoorn als junior adviseur 

inkoop bij de afdeling BEZ/

Inkoop. 

12½jarig jubileum: 
1 maart: Glenn van Ginkel, 

boswachter publiek, Noord-

Holland. 

1 maart: Nadja Lankamp, 

boswachter publiek, Utrecht. 

15 april: Kasper Broek, 

verkoper, afdeling Beheer & 

Productie. 

25jarig jubileum: 
1 april: Janneke van Montfort, 

strategisch beleidsmedewer-

ker Mens & Omgeving. 

 

25jarig jubileum  
én zilveren speld,  
25 jaar Staatsbos
beheer 
1 april: Ine Sauren-Crijns, 

managementassistente in 

Limburg. 

 

Zilveren speldjes, 25 
jaar Staatsbosbeheer: 
15 maart: Paul Schwaner, 

boswachter beheer in Noord-

Brabant. 

40jarig jubileum: 
23 februari: Thea Bimolt-

Schulp, managementassis-

tente Beheer & Ontwikkeling. 

25 april: Kees Jensma, 

rayonmanager, afdeling 

Beheer & Productie. 

Gouden speldjes, 40 
jaar Staatsbosbeheer: 
1 maart: Imke de Jong, 

boswachter beheer, team 

Súdeast-Fryslân. 

22 maart: Frank van Kalle-

veen, boswachter publiek, 

Noord-Brabant. 

Geboren 
Op 22 november 2015 is 

Nathan geboren, zoon van 

Cors en Diana Aantjes. Cors 

is boswachter beheer in 

Zuid-Holland. 

Op 11 februari is Esmée 

geboren, dochter van Bart 

Smit en Olga Koopmans. 

Bart is boswachter publiek 

bij het team Veluwe-Zuid in 

Gelderland. 

Op 16 februari is Leena 

geboren, dochter van 

Amina Allach en Abdelmalik 

Azaouyat, zusje van Oumaira. 

Amina is medewerker 

administratie bij de afdeling 

Financiën & Administratie, 

divisie Grond & Gebouwen. 

Op 18 februari is Loïse 

geboren, dochter van Jeroen 

van der Werff en Shelly 

Wernars. Jeroen is boswachter 

beheer in Zuid-Holland. 

Tot ziens 
De volgende medewerkers 

hebben Staatsbosbeheer 

verlaten: 

1 maart: Marco Vermeulen, 

senior projectleider bij de 

afdeling ICT. 

13 maart: Hans Posthumus, 

boswachter beheer in 

Flevoland. 

1 april: Theo Meeuwissen, 

afdelingshoofd Beheer & 

Planning. 

1 april: Marie-José van Asten, 

medewerker registratie & 

analyse, team Registratie & 

Analyse. 

1 mei: Michel Bathoorn, 

boswachter publiek in 

Noord-Brabant. 

In memoriam  
Op 30 januari 2016 overleed 

Arnold Jacobs op 87-jarige 

leeftijd. Arnold kwam in 1955 

te werken bij Staatsbosbeheer 

en trad daarmee in de voet-

sporen van zijn vader Leendert 

Jacobs. Hij werd benoemd als 

bosbouwkundig ambtenaar in 

Appelscha waar hij de scepter 

zwaaide over de bossen rond 

de Oude Willem. In 1960 

kwam Arnold op de Noord-

Veluwe kwam te werken, waar 

hij het Zwolse Bos beheerde 

en  daarnaast allerlei externe 

adviestaken had. In 1987 ging 

hij vervroegd met pensioen. 

Arnold stond bekend als een 

man met een paar sterke 

karaktereigenschappen: 

verantwoordelijkheidsgevoel, 

rechtvaardigheidsgevoel, 

perfectionisme en een zekere 

mate van eigenzinnigheid.  

Wij wensen zijn nabestaanden 

veel sterkte toe met dit verlies.

Op 5 maart is Henk Top op 

72-jarige leeftijd overleden. 

Henk was als persoon op  

zichzelf, maar tegelijkertijd 

zeer aimabel. Hij begon zijn 

werk voor Staatsbosbeheer  

in 1965 in boswachterij 

Wieringermeer. Hij maakte 

een uitstapje naar het 

Woutershok op Texel, maar 

kwam later weer terug naar 

de Wieringermeer. Zijn 

hart lag bij Robbenoord, 

het kampeerterrein dat 

hij beheerde, en vooral bij 

zijn gasten. Elk probleem 

werd moeiteloos door hem 

opgelost, waardoor hij erg 

gewaardeerd werd. Een 

andere liefde waren de 

excursies, die hij met hart 

en ziel leidde. Vooral met 

kinderen was hij fantastisch. 

Wij wensen zijn echtgenote, 

kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe.

Naam
Tiemen Brouwer (26)

Functie
Teamleider

Per
 1 januari 2016

Werkgebied
Midden-Limburg 

Favoriet natuurgebied
Leudal 

3 favoriete gespreksonderwerpen

bij de koffieautomaat:

Wat er speelt in onze terreinen,  
thuis en goeie moppen

Wat spreekt je het meest aan?
• wandelen / fietsen

• auto / trein

•  uitgebreid lunchen / een boterham op de werkplek

• avontuur / herhaling

• mooie foto / mooi verhaal

• varen / vliegen

• water / land

• vroeg op / laat naar bed

• durven / dromen

Op 8 maart heeft de eerste managementdag van Staatsbosbeheer plaatsgevonden 

in Kasteel Groeneveld met alle leidinggevenden van Staatsbosbeheer. Deze 

managementdag stond in het teken van samenwerken, cultuur en het belang van 

goed teamwerk. 

Daarnaast zijn in maart de teamleiders van de provincies met een eenjarig 

leiderschapsprogramma begonnen. Ze krijgen handvatten om te kunnen presteren 

in een maatschappelijke onderneming, met ‘ziel en zakelijkheid’. Het programma, 

dat begeleid wordt door een extern bureau, bestaat uit vier modules: ken jezelf, 

ken Staatsbosbeheer, ken je vak en ken de wereld. De teamleiders zijn verdeeld 

over een aantal leergroepen. 

Investeren in leiderschap 

Wist je dat
...   sinds 1 januari 2016 de regels rondom vakantie en verlof veranderd zijn? In 

het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat de regels zo veel mogelijk moeten 
aansluiten bij de regelingen in het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de 
regels voor rijksambtenaren grotendeels gelijk zijn getrokken met die voor 
het bedrijfsleven. Voor meer informatie zoekterm Digitalis: vakantierechten.

...   het regelingenboekje ‘Mooi geregeld’ geactualiseerd is? Hierin staan de 
belangrijkste personele regelingen en afspraken op een rijtje. Voor meer 
informatie zoekterm Digitalis: regelingenboekje.   



VOORJAAR // APRIL T/M JUNI

APRIL

MERCURIUSOVERGANG
De planeet Mercurius schuift, vanaf aarde gezien, voor de zon langs. Kijken dus!

9 MEI

27 APR

30 APR

28 MEI

10 - 19 JUNI

22 APR

21 JUNI

5 MEI

6 T/M 8 MEI

4 MEI

15, 16 MEI PINKSTEREN
Het allerleukste deze Pinksteren? Locatietheaterfestival Vuurol op de  
Lage Vuursche! Dit festival met een knipoog naar Oerol mag je niet missen. 
www.vuurol.nl.

KONINGSDAG 
Waar Koning Willem-Alexander uithangt deze dag? Zwolle! Maar er is vast ook 
zat oranje te vinden in onze gebieden. Delen dus, die oranje-plaatjes op Twitter.

START MEIVAKANTIE
Een meivakantie die start in april. Dat belooft alleen maar leuker te worden.

AUDITIE BESTE KAMPVUURMUZIKANT
“O baby, sing the blues” Op verschillende locaties worden audities gehouden 
voor de beste kampvuurmuzikant. Onze kampeerterreinen De Dasselaar en het 
Veerse Gat doen ook mee. www.bestekampvuurmuzikant.wordpress.com.

OEROL  
Je moet je even achter de oren krabben als je dit festival nog niet in het vizier 
had. Een natuurparadijs is Terschelling het hele jaar door; tijdens Oerol krijg je 
er óók nog eens fantastisch cultureel vermaak bij.

DAG VAN DE AARDE
Dit evenement vindt plaats in 192 landen en laat mensen nadenken over hun 
invloed op de aarde. Een mooie kans om te vertellen wat Staatsbosbeheer doet 
voor onze natuur.

BEGIN VAN DE ZOMER
Wat ga jij doen op deze eerste zomeravond? Stamblad lezen natuurlijk!

BEVRIJDINGSDAG
Op deze dag vieren we onze vrijheid! In het hele land zijn activiteiten 
georganiseerd. www.bevrijdingsfestivals.nl.

FESTIVAL HERE COMES THE SUMMER
Het kleine zusje van ITGWO.  
Zie www.intothegreatwideopen.nl/herecomesthesummer. 

DODENHERDENKING
Op deze dag staan we stil bij alle Nederlandse slachtoffers gedurende de 
Tweede Wereldoorlog en in conflicten en vredesmissies nadien.

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

MEI

JUNI


