
Stamblad

Evenementen in onze  
terreinen - pagina 16/17

#5
  o

kt
o

b
er

 2
01

4

Op pad met  
  de boa - pagina 18/19



G
es

po
t

Va
n 

de
 r

ed
ac

ti
e

32 - Actueel

Het mooie aan een raam is dat je er van 

twee kanten doorheen kunt kijken. Jij kijkt 

naar de wereld en de wereld kijkt naar jou. 

Zo parodieerde het satirische programma 

Koefnoen de baardmannetjes en nam tegelijk 

onze missie om meer eigen inkomsten te 

genereren op de hak (bit.ly/1tvo3T5). 

De buitenwereld keek ook bij ons binnen 

in de persoon van Jan Hylkema, directeur 

van Recreatie Noord-Holland. Hij vertelde 

in de Volkskrant dat het recreatieschap zijn 

begroting rondkrijgt met evenementen en 

dat hij voor Staatsbosbeheer ook kansen ziet 

liggen. Genoeg reden om hem ‘binnen’ te 

halen en te bevragen (pag. 16).

In de buitenwereld gebeurt ook van alles 

dat ogenschijnlijk minder met ons te maken 

heeft, zoals een stel Zweedse wetenschappers 

die zoveel mogelijk citaten van Bob Dylan in 

hun publicaties verwerken (bit.ly/1ux1QJR). 

Degene met de meeste citaten wint een 

etentje. Daarmee ben ik op slinkse wijze toch 

weer terug bij het begin van dit redactioneel. 

Dylan zong namelijk: “Can you please crawl 

out your window? Use your arms and your 

legs, it won’t ruin you.” 

Ofwel, kruip door je raam en haal buiten naar 

binnen. We horen je bevindingen graag op 

stamblad@staatsbosbeheer.nl. 

Wibo Kosters-Kalmann

De draaihals is een spechtensoort die op de rode lijst van Nederlandse 

broedvogels staat. Het dier heeft een zeer flexibele hals die hij in vreemde 

kronkels kan draaien. Henry Kats, Staatsbosbeheer-vrijwilliger op de 

Veluwe, schreef een mooi verhaal over dit dier op ons Veluwe-weblog 

(veluwe.wordpress.com). Het plaatsen van speciale draaihalskasten nabij 

de heide in Radio Kootwijk bleek afgelopen zomer een succes te zijn. 

Henry vond maar liefst zeven jongen in de nestkast. Inmiddels zijn die 

uitgevlogen. Het zou mooi zijn als ze zich in het gebied verspreiden.  

Laat ons maar draaierig worden van alle draaihalzen!  

De herfst brengt ieder jaar weer bijzondere paddenstoelsoorten. Ook 

dit jaar was het raak. Op 15 september werd tijdens een paddenstoelen-

excursie in Drenthe een truffel gevonden. Omdat truffels in symbiose 

met bomen leven, werd meteen naar boven gekeken om te zien 

onder welke boomsoort de truffel groeide. Dat bleek een douglasspar 

(Pseudotsuga menziesii) te zijn. Dan moest de paddenstoel wel een 

douglasvezeltruffel (Rhizopogon villosulus) zijn, want die twee soorten 

horen bij elkaar. De douglasspar is tegenwoordig algemeen op de 

Nederlandse zandgronden, en wordt al sinds 1836 aangeplant voor 

de houtproductie. Opmerkelijk genoeg werd de bijbehorende truffel 

in Nederland lange tijd als uitgestorven beschouwd. Dat is nu dus niet 

meer het geval.  

Eigenlijk is deze dag al eerder begonnen. 

Staatsbosbeheer heeft SBS6 opdracht gegeven  

om promotiespotjes te maken voor landelijke  

activiteiten. Bij Buitencentrum de Pelen zullen 

spotjes worden opgenomen voor het kabouterpad 

en de boswachtersacademie. Voor de zekerheid 

had ik een paar gezinnen met kinderen geregeld. 

Daarnaast was het over en weer afstemmen met 

het productiebedrijf. De dag van tevoren kreeg ik 

een scriptje toegestuurd met mijn tekst. Die tekst 

bekte niet lekker, dus ik heb hem herschreven om 

hem wat spontaner te laten klinken. Al met al wel 

wat voorwerk dus.

Op de dag zelf gaan we met de kinderen naar 

buiten. Het team dat is komen filmen bestaat uit 

een presentator en een cameraman. Onderweg 

word ik geïnterviewd. Best spannend: omdat het 

een opdracht vanuit Staatsbosbeheer is, voel ik me 

verantwoordelijk voor het welslagen ervan. Beetje 

sneu voor de presentator is dat ik hem én het 

programma niet ken! Maar ja, ik kijk nauwelijks tv.

Gelukkig zijn de opnames een succes geworden. 

Ook voor de ouders en de kinderen, want die 

hebben we na afloop verwend met wat lekkers 

en een presentje. De presentator en cameraman 

heb ik getrakteerd op een echt Limburgs biertje 

op ons terras. Ik heb het spotje inmiddels gezien 

en het plezier spat ervan af!  

Op 18 september kwamen zo’n 140 Staatsbosbeheersenioren bij elkaar 

voor de jaarlijkse reünie. In de stralende zon wisselden ze op het terras 

van de Wageningse Berg wetenswaardigheden uit. In de ochtend hield 

Erik Klein Lebbink, districtsondersteuner Veluwe & Achterhoek, een 

uitstekend verhaal over het herstel van de Renkumse Beek. Een deel  

van het gezelschap ging vervolgens met eigen ogen bekijken hoe dat 

herstel uitgevoerd was. Anderen konden naar keuze een rondleiding in 

Arboretum Belmonte krijgen of beeldengalerij Het Depot bezoeken.  

Kruip uit je raam

Draaierig van alle draaihalzen Terug van weggeweest

Senioren in Wageningen
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Samen met internetbedrijf 

Evident heeft Staatsbosbeheer 

een app ontworpen die de 

gebruiker helpt bij het determineren 

van gevonden diersporen. De app is 

gratis te down loaden in de app-store onder 

‘spoorzoeker’ en beschikbaar voor iPhone 

en Android. Er is een quiz aan verbonden. 

Ontdek daarmee zelf of je een ‘haastige haas’ 

of een ‘knappe kikker’ bent! 

Spoorzoeken 
met je foon

Bekijk de spotjes via youtube: bit.ly/1rxVHpD
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Op 25 september zijn op kasteel Groeneveld 

de oud-directeuren van Staatsbosbeheer 

bijeengekomen. Omdat erbij stilgestaan werd 

dat Staatsbosbeheer al 115 jaar de ‘groene 

motor’ van Nederland is, waren ook oud-

bewindslieden en oud-voorzitters van de Raad 

van Toezicht uitgenodigd. Na een rondleiding 

door de zakelijk leider van kasteel Groeneveld, 

Waronne Elbers, sloten de aanwezigen de 

bijeenkomst af met een lunch.  

Op 27 en 28 september 2014 is in Bidding-

huizen de najaarseditie van de off-road 

hindernisloop Mud Masters gehouden.  

17.000 deelnemers bedwongen dertig 

spectaculaire hindernissen, onder andere in 

boswachterij Spijk-Bremerberg. Net als voor-

gaande jaren bleek het teamwork essentieel. 

Het motto luidt dan ook No (wo)man left 

behind. Staatsbosbeheer is partner van het 

evenement en stelt het terrein beschikbaar. 

Ook denken we mee over het parcours. Een 

waterbakhindernis die door Mud Masters is 

gecreëerd voor de deelnemers wordt door 

Staatsbosbeheer na afloop omgevormd tot 

een mooie poel voor amfibieën en libellen.  

Zo gaan sport en natuur hand in hand!   

Het wordt kouder, en dus gaan de gloednieuwe biowarmte-

ketels van Stadsverwarming Purmerend (SVP) aan. Ze worden 

gestookt op houtsnippers uit het beheer van natuur en 

landschap, geleverd door Staatsbosbeheer. Wij werken hiervoor 

samen met terreinbeheerders en marktpartijen. De ketels in 

Purmerend leveren biowarmte aan 25.000 klanten. Naast SVP 

hebben we nog enkele afnemers. Een deel van het hout uit 

ons beheer is niet geschikt voor hoogwaardige producten 

als planken, papier en spaanplaat. Dat deel is energiehout: 

haardhout of houtsnippers. De toepassing van houtsnippers 

heeft een maatschappelijke functie als groene energie. Met 

deze grote afnemer hebben onze beheerders het drukker 

gekregen. Tegelijk kunnen we met de extra opbrengsten ons 

beheerwerk beter organiseren.  

Eind augustus ontdekte boswachter Jeroen Pater van 

Staatsbosbeheer een nieuw hoogste punt in Noord-Holland, 

op 55,4 meter boven NAP. Gelegen in de Schoorlse Duinen, 

met een prachtig uitzicht op Catrijp en Catrijpermoor,  

vroeg het natuurlijk om een passende naam. Daarvoor werd 

samen met het programma NH Leeft van RTV Noord-Holland 

een prijsvraag georganiseerd. De winnende naam werd 

bekend gemaakt op donderdagmiddag 9 oktober in een 

rechtstreekse uitzending van NH Leeft. Burgemeester Hetty 

Hafkamp van Bergen, onthulde het naambordje op het 

hoogste punt: Catrijper Nok!  

Heb je hem onderweg gespot? Stuur je foto naar de redactie, we zijn nieuwsgierig!

Exenkring

Vuur in ketels van Biowarmte-
centrale Purmerend

Bomen met 80 km/uGeen modderfiguren Hoogste top der duinen
Als je binnenkort op de snelweg 

een met hout beladen vrachtwagen 

inhaalt met daarop het Staatsbosbe-

heer-logo en bijpassende strepen, 

dan is die van transportbedrijf Van 

der Wiel. Mooi meegenomen als 

reclame voor Staatsbosbeheer, en 

Van der Wiel vond het leuk om te 

laten zien dat ze voor ons rijden.

Per dag voeren gemiddeld vijftig vracht wagens hout uit onze bossen af. Van der Wiel 

verzorgt al jarenlang een deel van deze transporten. De truck waarop ons logo prijkt 

is een Volvo met meerdere aandrijfassen en een grof bandenprofiel – aangepast dus 

aan het rijden in onze terreinen. Hij voldoet al aan de Europese emissienormen die 

sinds begin dit jaar voor nieuwe vrachtwagens gelden.  

Eierdozen van 
natuurgras
Het maaisel uit onze gebieden wil Staats-

bosbeheer graag benutten als duurzame 

grondstof. Samen met bio-raffinagebedrijf 

NewFoss en verpakkingsproducent 

Huhtamaki ontwikkelen we nu een nieuwe 

toepassing: eierdozen op basis van natuur-

gras. Zeker voor biologische eieren zou dat 

een mooi verpakkingsmateriaal kunnen 

zijn. Op dit moment verkeert het product 

in het teststadium en liggen de eierdozen 

in beperkte aantallen in de schappen van 

grote supermarkten.  
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Ans van Wijk,  

districtshoofd Fryslân

Kan de kiosk bij de zwemplas tijdens 

de zomerperiode open? Kunnen  

jullie binnen een maand groen licht 

geven aan de herinrichting van 42 ha  

ter compensatie van verbreding van de Centrale As? 

Kunnen we binnenkort eens praten over de (verblijfs)

recreatie in mijn gemeente? En zo zijn er nog veel meer 

vragen van buitenaf, waar wij, Staatsbosbeheer, iets 

mee moeten en willen. En gelukkig hebben we ook veel 

deskundigheid en ervaring met allerlei soorten vragen. 

Toch liggen er altijd wel een paar vragen op antwoord 

te wachten, want onze besluitvorming kost erg veel 

tijd. Onze interne werkprocessen maken het niet altijd 

mogelijk om aan de verwachtingen van onze externe 

klanten te voldoen. Daardoor ervaren die ons, zo vrees 

ik, niet als een klantgerichte en adequaat reagerende 

organisatie. Boswachters en beheerders kunnen aan 

externe mensen te vaak te lang geen duidelijkheid geven. 

Dat is lastig. Er zijn spanningen tussen klantgerichtheid 

en zuiverheid in procedures, tussen daadkracht en 

zorgvuldigheid, tussen oplossingen op de korte en de 

langere termijn. Onduidelijkheid over interne rol- en 

taakverdeling speelt eveneens een rol.

Ik vraag me geregeld af wat we kunnen doen om de 

interne (besluitvormings)processen beter af te stemmen 

op die vragen van buitenaf. Een kant-en-klare oplossing 

zie ik niet. Wel geloof ik dat méér focus op en denken 

vanuit de klant en zijn vraag kunnen helpen. Klantge-

richtheid centraler stellen is een eerste verbeterstap, 

natuurlijk zonder de natuurwaarden tekort te doen. 

Welke verbeteringen zijn nog meer mogelijk? Hoe denkt 

het Directieteam hierover?

Kees Jan Dosker, divisiedirecteur 

Grond & Gebouwen

‘Vragen van buitenaf’: dat sugge-

reert dat er twee werelden zijn: die 

van onszelf en eentje daarbuiten. 

Maar alle activiteiten die wij als 

Staatsbosbeheer ondernemen, moeten gericht zijn op 

onze klanten, of dat nu rechtstreeks is of via een collega. 

Want ook achter ‘natuurwaarden’ zit een klant; daar 

hoeft geen spanning met klantgerichtheid te zitten. Als 

wij voortdurend focus houden op verbinding met onze 

klanten, zullen wij ook verbeterkansen creëren die voor 

de desbetreffende processen nodig zijn.   

In de rubriek ‘Buiten gebeurt het’ draait het om wat 
er speelt in de districten. Een districtshoofd snijdt een 
onderwerp aan, waarop een directeur kort reageert.

Klantvraag



“CMSi is een mooi programma, 

maar het vraagt om een 

andere manier van denken”, 

vertelt Frankwin Scheve, die als 

beheerder in Overijssel West de 

planningsmodule testte. “We zijn 

gewend om van jaar tot jaar te 

kijken en af te wachten hoeveel 

geld er beschikbaar is. Als het 

goed is, wordt in CMSi straks 

uitgegaan van heldere doelen en 

de beschikbare financiën, waar 

via logische vervolgstappen een 

zesjarenplanning uit voortkomt. 

Als het zo werkt, heb ik er wel 

vertrouwen in. Het maken van 

goede uitwerkingsplannen 

lijkt me wel complex, omdat er 

veel mensen bij betrokken zijn, 

bijvoorbeeld een ecoloog en, voor 

biomassa, iemand van Beheer & 

Productie. Ik vind het belangrijk 

dat daar tijd voor is, omdat je dan 

een goede basis kunt creëren. 

Van daaruit wordt het makkelijker 

om vervolgstappen te zetten in 

het maken van een meerjaren-

beheerplanning. Denk aan een 

meerjarige aanbesteding voor het 

maaien van een aantal hectares. 

Verder kan ik in CMSi aan elk 

project informatie toevoegen, 

bijvoorbeeld wie het werk doet en 

verslagen van oplevering. Aan de 

provincie kan ik dan eenvoudig 

laten zien wat voor beheer we 

hebben uitgevoerd.”

Heb je vragen over CMSi?
Je kunt altijd contact opnemen met Theo Meeuwissen: t.meeuwissen@staatsbosbeheer.nl
of kijk op Digitalis > CMSi
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planning wordt. Elk uitwerkingsplan (UP)  

is maatwerk, maar alle UP’s komen  

straks tot stand volgens dezelfde stappen. 

Ze worden daardoor ook vergelijkbaar. Op 

dit moment wordt gekeken wat er in een 

UP moet staan. Als dat duidelijk is, wordt 

het opgenomen in de planningsmodule.  

De prioriteit ligt bij de voorwaarden die 

SNL, FSC en N2000 aan het beheer stellen.  

Dan gaat het over miljoenen aan inkom-

sten waarvoor we de afgesproken doelen 

moeten realiseren op een kostenefficiënte 

en transparante manier.

Stelling 3: CMSi werkt met de 
gebieden als basis
Waar. Alle gebruikers werken in eerste 

instantie vanuit hun eigen gebieden. 

“Als je alle beschikbare informatie aan 

iedereen laat zien, wordt het veel te 

complex”, zegt Theo. “En een districts-

hoofd heeft andere informatie nodig dan 

een beheerder.”

CMSi biedt wel de mogelijkheid om bij 

elkaar in de keuken te kijken en verge-

lijkingen te maken. “Een voorbeeld: een 

beheerder die trilveen beheert, kan straks 

kijken welke maatregelen een collega in 

een ander trilveengebied neemt. Op basis 

daarvan kun je met elkaar in gesprek, 

bijvoorbeeld om te achterhalen hoe het 

komt dat een collega efficiënter werkt.”

Stelling 4: CMSi is klaar  
voor gebruik
Niet waar. “De invoering verloopt stap 

voor stap. We gaan dit jaar nog in drie 

gebieden een uitwerkingsplan in  

CMSi maken, als pilot. Op basis van de 

ervaringen beginnen we volgend jaar  

met de eerste uitwerkingsplannen en 

willen we ook de monitoring starten, 

gebruik makend van tablets.”

Stelling 5: Werken met CMSi  
is moeilijk
Niet waar. “Het is niet zo zeer moeilijk; 

het vraagt vooral om een andere manier 

van werken en denken. In het beheer 

is de laatste jaren met veel inzet en 

creativiteit geprobeerd de kwaliteit van 

onze terreinen te behouden, terwijl daar 

vaak onvoldoende geld voor beschikbaar 

was. Nu gaan we ervan uit dat er voor 

de afgesproken resultaten een passende 

vergoeding wordt betaald. SNL is daarvan 

een goed voorbeeld.

Leren werken met CMSi kost tijd en 

energie. Daar staat tegenover dat het 

de beheerders en boswachters straks 

gaat helpen in hun dagelijks werk, 

bijvoorbeeld bij het plannen en evalueren 

van maatregelen. Alle mensen die met 

CMSi gaan werken – en dat zijn er heel 

veel – krijgen daarvoor een opleiding. Bij 

Natuurmonumenten zijn ze daar al iets 

verder mee. We gaan van hun ervaringen 

gebruik maken bij het vormgeven van 

onze opleidingen.”  

Stelling 1: CMSi vervangt alle 
andere systemen
Niet waar. “We willen veel, maar niet 

alles kan”, zegt Theo Meeuwissen, die 

nauw betrokken is bij de ontwikkeling. 

“CMSi is een gezamenlijk project van de 

projectgroep GBNL (Gezamenlijk Basis-

systeem Natuur en Landschapsbeheer), 

waarin Natuurmonumenten, Staats-

bosbeheer en de 12 Landschappen zijn 

vertegenwoordigd. Alle partijen hebben 

een waslijst van wensen ingebracht. Niet 

alle wensen kunnen vervuld worden en 

zeker niet tegelijkertijd. Eerst wordt er 

een standaard ontwikkeld die goed werkt. 

Daarna komen de andere wensen aan  

de beurt.” 

Op dit moment krijgen de modules  

planning, vastgoed en monitoring vorm. 

CMSi neemt een aantal bestaande  

faciliteiten over, zoals uit Lavas (vastgoed) 

en Ekster (planning), maar het systeem 

heeft ook zijn beperkingen. “Niet alles 

wat in OGIS zit, komt in CMSi. Een 

beheerder die plannen maakt voor een 

gebied in CMSi, wil wel graag een kaartje 

kunnen maken voor de aannemer die het 

werk gaat uitvoeren. Daar moeten we  

iets voor bedenken, want de gebruiker 

staat centraal.”

Stelling 2: In CMSi maak je 
uit voeringsplannen voor zes jaar
Waar. Aan de hand van landelijke 

prioriteiten worden straks keuzes gemaakt: 

waar gaan we ons budget aan besteden? 

Vervolgens wordt in de planningsmodule 

van CMSi vastgelegd hoe een beheerder 

de komende zes jaar gaat realiseren wat er 

is afgesproken met de provincie of andere 

externe partijen, en welke middelen 

daarvoor beschikbaar zijn.

Na elk verstreken jaar wordt er ‘achteraan’ 

een nieuw jaar aan de planning toege-

voegd, waardoor het een doorlopende 

CMSi: Een planner-plus-plus
Velen van ons krijgen ermee te maken: CMSi. Saai, een nieuw ict-systeem?  
Niet als je weet hoe het je kan helpen je werk goed te doen. Stamblad legde de 
projectorganisatie vijf veel gehoorde stellingen voor. 

Praktijkervaring

CMSi is een informatiesysteem 

waarin veel verschillende gegevens 

bijeengebracht worden, van 

planning tot vastgoedadministratie 

en van brieven tot beheerplan-

nen. “Het raakt bijna iedereen 

in de organisatie”, zegt Theo 

Meeuwissen. “CMSi zorgt voor 

meer overzicht en transparantie. 

Dat is nodig nu we voor onze 

financiering te maken hebben met 

verschillende partijen; ze verwach-

ten van ons dat we verantwoording 

afleggen. Met dit systeem voldoen 

we ook aan de politieke wens om 

efficiënter samen te werken met 

de andere terreinbeheerders, want 

Natuurmonumenten en De12Land-

schappen doen ook mee.”

Even kort
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Opfrissen, is dat nodig dan? 
Sander Wijdeven, senior adviseur bos 

en mede-organisator van de cursus: 

“De afgelopen decennia hebben we 

veel geïnvesteerd in het bosbeheer met 

aandacht voor beleving, biodiversiteit 

en natuurlijke verjonging. Uit een audit 

bleek dat we blessen, dunningstech-

nieken en houtafzet efficiënter kunnen 

uitvoeren.”

Wat kan er beter?
Sander: “Als in een bos maar een 

paar bomen worden gekapt, wegen 

de materieelkosten niet op tegen de 

opbrengsten. De deelnemers aan de 

cursus hebben geleerd om bedrijfsmati-

ger te kijken, door bijvoorbeeld beter te 

bepalen wanneer voldoende bomen de 

gewenste dikte hebben, zonder andere 

functies als recreatie en natuur uit het 

oog te verliezen. Dat is efficiënter en 

levert meer op. Ook heeft de afdeling 

Beheer & Productie uitgelegd wat er met 

het hout gebeurt.”

Is interne afstemming ook  
een leerpunt?
Sander: “Zeker. Het is goed om van 

elkaar te weten wat knelpunten en 

winstpunten zijn. Je kunt als beheerders 

onderling veel van elkaar leren, maar 

ook van de oogstmanager en van 

boswachters VPR en I&M. We willen die 

hele keten versterken, van boom tot 

plank.” 

Wat levert de cursus op in  
de praktijk?
Deelnemer Gerrit Hietbrink, beheerder 

Zuid-West Drenthe: “Veel ‘o ja!’-

momenten. Ik merkte dat de kennis op 

bepaalde onderdelen was weggezakt. 

Daarnaast is er verteld over de nieuwste 

machines voor het oogsten en uitrijden 

van hout. We kunnen met minder 

oogstpaden toe, waardoor je het bos 

minder beschadigt. En je krijgt inzicht in 

de vraag vanuit de houtmarkt. Ik weet 

nu hoe de afdeling Beheer & Productie 

daarop inspeelt en dat leidt tot meer 

wederzijds begrip.” Deelnemer  

Godewijn van den Bouwhuijsen,  

beheerder Langstraat-Chaam: “De 

laatste jaren speelden er veel andere 

zaken dan houtproductie, zoals vernat-

ting, natuurbos en verbindingszones. 

Het is goed dat we vanuit de balans van 

de drie b’s nu ook de houtproductie 

extra aandacht geven. Daarmee ben ik 

weer een complete bosbouwer! Ik maak 

tijd vrij om mee te blessen, daarmee 

hou ik binding met de praktijk. We 

moeten meer kennis delen met veld-

medewerkers en bosecologen. Inzicht  

in elkaars werkwijze versterkt de 

kwaliteit binnen een team.”

Sander: “We investeren op de langere 

termijn in de houtproductiefunctie 

van het multifunctionele bos. Dat 

vergt aandacht en vakmanschap. Er 

komt bovendien een vervolg met extra 

cursusdagen en een jaarlijkse schouw.”

Gerrit: “Ik raad iedere beheerder die iets 

met bosbeheer heeft deze cursus aan. 

Mijn zaag is weer aangescherpt!”  

Meer vakmanschap in het bosbeheer: met dat doel is dit jaar de opfriscursus 
Bosbeheer en Bosexploitatie gestart. Niet dat de kennis zelf te wensen overlaat, maar 
we willen de aanwezige kennis over houtproductie, houtoogst en exploitatie beter 
benutten. We spraken met een organisator en twee deelnemers.

Voor niets gaat de zon op. Steeds meer particu-
lieren en bedrijven maken daar handig gebruik 
van. Zo ook Staatsbosbeheer: de laatste twee 
jaar zijn er diverse werkschuren van zonnepa-
nelen voorzien. Die in Nistelrode bij Oss was op 
9 oktober nummer tien. Jan-Pieter Peijs, senior 
medewerker businessdevelopment, vertelt hoe 
het werkt en wat we nog kunnen verwachten.

“De deelnemers 
hebben geleerd om 
bedrijfsmatiger te 
kijken”

Lijkt jouw dak ook geschikt voor zonnepanelen en wil je een aanvraag voor een zonnesysteem 
doen? Of wil je advies over zonne-energie thuis? Kijk op Digitalis zoekterm: Zonne-energie.
Onze stroomproductie is live te volgen op http://upp.nl/public/api/organisation/staatsbosbeheer 
(klik op ‘totaal grafieken’). 

Even de ‘kenniszaag’ 
aanscherpen

Steeds meer zonnepanelen bij Staatsbosbeheer

Opfriscursus Bosbeheer en Bosexploitatie

Duurzaamheid kan het dak op

“Staatsbosbeheer gebruikt de bv Staats-

bosbeheer Projecten om te investeren in 

zonnesystemen. Op die manier kunnen we 

gebruikmaken van de Energie-Investerings-

aftrek (EIA) en krijgen we meer btw terug. 

Zo besparen we ten minste 8 procent op 

de investeringskosten en hebben we dus 

goedkopere energie. Staatsbosbeheer en 

de bv samen hebben op die manier een 

rendement op de investering van zo’n 10 

procent. Maar we kiezen natuurlijk ook voor 

zonne-energie omdat we het maatschap-

pelijk rendement belangrijk vinden.”

Oplopende productie
Bij de uitvoering werkt Staatsbosbeheer 

nauw samen met het bedrijfsleven. 

Jan-Pieter: “Installateurs als SolSolutions 

en Eneco plaatsen de systemen en zorgen 

voor alle installatietechniek. We werken 

ook samen met het bedrijf Upp Energy. Zij 

maken het mogelijk om onze stroompro-

ductie te monitoren en via internet voor 

iedereen zichtbaar te maken, per systeem 

of van alle Staatsbosbeheer-systemen 

samen, op het moment zelf of over een hele 

periode. De gegevens worden doorgegeven 

en zichtbaar gemaakt op de internetpagina 

van Upp Energy. Breekt de zon door de 

wolken, dan zie je de productie meteen 

oplopen!”

Geen gedoe
Hoe is het nou om je eigen stroom 

te produceren? Rick Basten is junior 

boswachter in Ooij, waar in december 2012 

de werkschuur van beheereenheid Gelderse 

Poort het eerste zonnesysteem kreeg. “Ik 

zou het iedere collega aanraden”, zegt hij. 

“Bezoekers van ons kantoor kunnen zelfs 

met eigen ogen op een beeldscherm zien 

hoeveel groene stroom we produceren. De 

mensen waarderen dat en vinden ook dat 

het bij een groene organisatie past. Verder 

ben ik blij dat we geen gedoe hebben 

gehad met offertes en investeringsplannen. 

Dat neemt de bv namelijk allemaal voor 

zijn rekening.” Dat geldt trouwens voor 

alle zonnesystemen bij Staatsbosbeheer: 

de beheerders van de gebouwen worden 

volledig ‘ontzorgd’.

Parkeren onder panelen
Staatsbosbeheer beschikt over nog minstens 

vijftig kansrijke daken voor zonnesystemen, 

zegt Jan-Pieter. “Ik verwacht dat we daar 

binnen vijf jaar systemen hebben geïnstal-

leerd. Daarnaast onderzoeken we de 

mogelijkheden voor 4 veldcentrales die aan 

het net leveren. Drie daarvan zijn overdekte 

parkeerplaatsen. Met zonnepanelen kun je 

daar ook nog elektrische auto’s opladen. 

Als het op die plekken lukt, verwacht ik dat 

we de komende jaren veel meer parkeerter-

reinen zullen overkappen. Kortom, ik reken 

op een zonnige toekomst!”  
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“We liepen altijd te sjouwen met mappen 

vol facturen en bonnen. Ze stonden op, 

onder en naast mijn bureau”, vertelt Antoine 

Kalonji, medewerker administratie. “Nu kan 

ik er met een klik op de computer bij. Dat 

heeft mijn werk echt leuker gemaakt.”

Basware, het computerprogramma om 

inkoopfacturen digitaal te verwerken, is 

sinds oktober vorig jaar in gebruik. Daarmee 

kwam een einde aan het bestempelen en 

met de post heen en weer sturen van stapels 

papier. Inmiddels komt meer dan de helft 

van alle facturen als pdf op de administratie 

binnen. Papieren facturen worden gescand. 

Daarna vinden ze allemaal digitaal hun weg 

naar de budgethouder en weer terug.

Sneller en centraal
“Deze manier van werken is helemaal van 

deze tijd”, zegt Antoine. “Aan de procedure 

op zich is niet zo veel veranderd, maar het 

gaat wel sneller en efficiënter. Facturen 

gaan nu digitaal naar degene die ze moet 

goedkeuren. Ook worden de facturen niet 

meer verspreid over het land verwerkt, 

maar – na een aanloopfase – centraal  

in Driebergen.”

Voordat het programma in gebruik  

werd genomen, is het uitgebreid getest.  

“In het begin hadden we wat problemen 

met het scannen van papieren facturen  

en de kwaliteit van sommige digitaal 

aangeleverde facturen, maar die zijn 

inmiddels opgelost.”

Factuurgeschiedenis
Jan van Veen, beheerder in district 

Flevoland, is een van de mensen in het 

land die de facturen ziet verschijnen op 

zijn beeldscherm. Hij is inmiddels aardig 

gewend aan werken met Basware. “Ik 

ben geen automatiseringswonder, maar 

ik vind het een heel begrijpelijk en niet 

te uitgebreid programma. Na een korte 

cursus van de teamleider van de adminis-

tratie Rini Peperkamp, ben ik ermee aan 

de slag gegaan. Als ik vastloop, bel ik even 

met de administratie. De ondersteuning is 

echt heel goed.”

“Door Basware kijk ik nu nog kritischer 

naar de kosten. Als ik bijvoorbeeld een 

factuur voor een tijdschriftabonnement 

voorbij zie komen, vraag ik na of dat blad 

gelezen wordt. Als er nooit iemand naar 

omkijkt, zeg ik het meteen op.”

Eerst dozen vol facturen, nu een digitale workflow: Basware heeft het werk op de 
administratie sneller en letterlijk lichter gemaakt. Een administratiemedewerker en  
een beheerder vertellen over hun ervaringen met het programma.

Administratie laat 
papieren factuur 
uitsterven 

Veel van de facturen die Jan ziet langs-

komen, gaan over verplichtingen die 

anderen zijn aangegaan. “Bijvoorbeeld 

een factuur van de gemeente Almere 

voor een bijdrage aan een project. 

De projectgelden vallen onder het 

districtshoofd, bij wie ik dan navraag of 

het klopt en of het betaald kan worden. 

Daardoor ben ik beter op hoogte van 

de financiën dan voorheen. Toen gingen 

de facturen naar de projectleiders, 

waardoor de kennis versnipperd was. 

Ik kan met Basware ook eenvoudig een 

factuur waar ik een vraag over heb, 

doormailen naar een collega. Dat geldt 

ook voor facturen die niet voor ons 

bestemd zijn. De administratie kan dan 

in de factuurgeschiedenis exact nalezen 

wat ermee is gebeurd.”

“Door Basware kijk  
ik kritischer naar  
de kosten”

“Nu kan ik er met 
een klik op de 
computer bij”

En de leveranciers?
Harlekijn Import levert allerlei natuur-

gerelateerde artikelen, zoals kompasjes, 

verrekijkers en zakboekjes, aan de 

winkels in de Buitencentra. Voor Peter van 

Bilderbeek van Harlekijn is het vanzelf-

sprekend om daarvoor digitale facturen 

te versturen. “Digitaal factureren vind ik 

prettig werken. Het scheelt kosten, papier 

en tijd. Je hebt geen gedoe meer met 

enveloppen. Ik heb bij Staatsbosbeheer 

geen verandering gemerkt in de betalings-

snelheid. Over het algemeen wordt de 

betalingstermijn goed aangehouden. 

Alleen als de inhoud of adressering van 

de factuur niet klopt, dan blijft een factuur 

wel eens liggen. In zo’n geval is het fijn als 

we daarover even gebeld worden voordat 

de betalingstermijn verloopt.”

Ook Rian Weevers van de financiële 

administratie van mechanisatiebedrijf 

de Nieuwstad ziet geen verschil in de 

betalingssnelheid. “Met jullie heb ik 

niets te klagen, nooit gehad ook. Jullie 

betalen altijd op tijd - ook toen we nog 

op papier factureerden.”

We belden ten slotte met Heidi Takman 

van de administratie van Takman 

Gereedschappen. Dit bedrijf levert de 

meest uiteenlopende gereedschappen 

en machines aan Staatsbosbeheer en 

onderhoudt die ook. “Jullie betalen 

op tijd. Of de rekening nu na 28, 29 

of 30 dagen betaald wordt, maakt 

ons niet zoveel uit. Het voordeel van 

digitaal factureren is vooral dat de 

factuur meteen bij de juiste persoon 

terechtkomt. Daarnaast is het goed 

voor het milieu. We draaiden voorheen 

stapels papieren facturen uit. Nu gaat 

het grootste gedeelte digitaal de  

deur uit.” 

Rini Peperkamp vult aan: “Een van de 

voordelen van Basware is dat facturen 

vaker binnen de termijn worden 

betaald. Het is prachtig dat deze drie 

leveranciers op dit punt al tevreden 

waren. Leveranciers met andere 

ervaringen verwacht ik met gebruik 

van Basware beter te kunnen bedienen. 

Namelijk doen wat we horen te doen: 

facturen op tijd betalen.”  



Wie is Peter van der Jagt?
Vóór zijn komst naar Staatsbos-

beheer vervulde Peter financiële 

bestuursfuncties binnen de 

(semi)overheid. Hij wil graag 

met trots over zijn werk kunnen 

vertellen: “Mensen fleuren op 

zodra het over Staatsbosbeheer 

gaat. Natuurlijk gaat er wel eens 

iets mis, maar ik denk dat we 

een prima reputatie hebben.” 

In zijn vrije tijd toert Peter vaak 

op zijn mountainbike door de 

bossen – tegenwoordig alleen óp 

de paden: “Ik moet uiteraard het 

goede voorbeeld geven.”
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“Het gaat eerst over  
groen, dan over euro’s”

Op financieel gebied gebeurt er dit jaar veel binnen Staatsbosbeheer. Sinds februari 
hebben we bovendien een nieuwe financieel directeur annex plaatsvervangend directeur: 
Peter van der Jagt. Hij vertelt hoe onze organisatie er financieel voor staat.

Wat trof je aan bij je start?
Peter: “Een dreigend tekort van tien 

miljoen euro voor 2014, want de begrote 

bezuinigingen waren niet gehaald. En het 

ministerie van EZ was boos omdat we dat 

niet eerst ambtelijk hadden gemeld, maar 

rechtstreeks aan de staatssecretaris. We 

hadden bovendien beter moeten aangeven 

hoe het financiële gat was ontstaan en wat 

we al eraan hadden gedaan.”

Hoe heb je dat opgepakt?
“Een incidenteel tekort dring je terug met 

een incidentele maatregel die meteen 

effect heeft. Dan gaat het altijd over het 

beperken van kasuitgaven. Door bepaalde 

diensten niet in te huren, verminderen we 

direct onze variabele kosten. We moeten 

ook de vaste kosten structureel verlagen, 

bijvoorbeeld door de inkoop efficiënter te 

maken en de overhead te verlagen.”

Waarom zijn er halfjaarcijfers 
opgesteld?
“Om te zien wat we in de eerste maanden 

hebben verdiend. Een halfjaarafsluiting is 

een normaal onderdeel in een planning-

en-controlcyclus. Dat deden we voorheen 

niet, maar voortaan wel. Halfjaarcijfers 

vragen een extra inspanning van districten 

tijdens het jaar, maar die tijd bespaar 

je aan het eind. Bovendien krijgen we 

financieel beter grip op de zaak en laten 

we helderder zien wat we doen. Dat heeft 

ook geholpen om het vertrouwen bij het 

ministerie te herstellen.”

Hoe zit het met de veranderde 
financieringsstroom?
“We zijn van een verdeelsysteem naar 

een verdiensysteem gegaan. Voorheen 

kwam ons budget van het ministerie, en 

de directeur verdeelde dat. Een groot 

deel daarvan, 53 miljoen euro, is naar de 

provincies overgeheveld. Die bepalen zelf 

wat ze willen met hun natuur. Op grond 

van de SNL-regeling kan uit zestig beheer-

typen worden gekozen met een looptijd 

van zes jaar. Aan ons de taak het beheer 

uit te voeren én te verantwoorden. Dat is 

ingrijpender dan enkel het verleggen van 

een geldstroom. We hebben nu twaalf 

kritische opdrachtgevers.”

Met welk resultaat?
“Grosso modo komt de omzet via de 

provincies bij ons terug. Daar zit een 

prestatieverplichting onder. Dat we dat 

hebben bereikt verdient alle lof, ook voor 

de provincies.” 

Die 53 miljoen is toch veel minder 
dan de 90 miljoen van voorheen?
“Klopt. Van het rijk komt ook nog  

25 miljoen; er is dus per saldo 12 miljoen 

bezuinigd. Voor dat bedrag moeten we 

andere inkomsten vinden, saneren of 

een combinatie daarvan. In het Onderne-

mingsplan 2015-2020 geven we aan waar 

we verdienkansen zien en hoe we onze 

uitgaven verminderen.”

Gaan we vooral focussen op geld?
“Het Ondernemingsplan is gericht op 

evenwicht tussen financiële continuïteit 

en onze maatschappelijke opgave. We 

moeten kunnen inspelen op veranderingen 

en financieel tegen een stootje kunnen. De 

bedrijfsvoering heeft de afgelopen jaren te 

weinig aandacht gekregen. Bijsturen vraagt 

tijd. Als collega’s zich zorgen maken dat 

het meer over euro’s gaat dan over groen, 

is onze boodschap toch niet helemaal 

goed overgekomen. Ik verwacht dat we 

daar met het Ondernemingsplan verder 

in komen. Aan de andere kant begrijpen 

mensen dat het niet alleen over natuur 

beschermen kan gaan. We hebben de 

opdracht meer op eigen benen te staan, 

daar horen beleven en benutten bij. Maar 

wel op een manier die past bij de maat-

schappelijke organisatie die we zijn. In die 

zin zijn we een groen nutsbedrijf.”

2014 is een ingewikkeld jaar, mede 
vanwege de reorganisatie. Vindt 
alles volgend jaar zijn plek?
“Stellige uitspraken doen over de 

toekomst is lastig. Ik kan wel zeggen dat 

het directieteam beseft dat de mens het 

verschil maakt. Willen we volgend jaar vol 

gas aan onze nieuwe planperiode werken, 

dan moet iedereen zich thuis voelen in de 

organisatie. Daarom is de reorganisatie  

in zijn oorspronkelijke vorm stopgezet.  

De mens staat weer centraal in plaats van 

de regels.”

Heb je op financieel gebied net  
zo veel vertrouwen?
“Volgens de prognose zal de exploitatie dit 

jaar sluitend zijn. Ook voor de toekomst 

maak ik me weinig zorgen. Een stabiele 

langjarige basisomzet en de mogelijkhe-

den van vermarkten en vermogensbeheer 

schragen de continuïteit.”  

“Het directieteam 
beseft dat de mens 
het verschil maakt”
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Sinds 2010 ontvangt Staatsbosbeheer 

jaarlijks Brim-subsidies, maar veel 

minder dan de 2,3 miljoen euro die nu is 

toegekend. Een groot succes, zegt adviseur 

Ontwikkeling en Beheer John Smits dan 

ook, al had hij in totaal voor vijf miljoen 

euro aangevraagd. “Maar je weet van 

tevoren dat je maximaal de helft krijgt 

van wat je aanvraagt. Dat het deze keer 

zoveel meer dan is voorgaande jaren, is te 

danken aan de voorbereiding. We hebben 

echt gezocht waar we de meeste kans op 

toekenning maakten.” 

Voor zestig objecten is de aanvraag gehono-

reerd, waaronder het historisch groen van de 

buitenplaatsen Elswout en Oranjewoud en 

de meeste onderdelen van Fort Rhijnauwen 

en Radio Kootwijk. John is niet alleen blij 

met het geld, waarmee we achterstallig 

onderhoud kunnen wegwerken en het 

beheer van de historische buitenplaatsen 

verbeteren, maar ook “met de erkenning 

van de RCE dat wij onze monumenten 

professioneel beheren”.

Op hoog niveau
De eenmalige subsidie van 2,3 miljoen moet 

over zes jaar worden uitgesmeerd. “Sinds 

2010 vragen we structureel Brim-subsidies 

aan, wat betekent dat er jaarlijks nog 

negen ton bij moet om de gesubsidieerde 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 

Dat deel kunnen we financieren uit het 

Monumentenbudget van EZ, waaruit we elk 

jaar een bijdrage van 1,3 miljoen krijgen”, 

zegt John. “Onze aanpak om meer te 

ondernemen met rijksmonumenten werkt. 

Op termijn willen we het onderhoud van de 

monumentale gebouwen zo veel mogelijk 

uit de exploitatie kunnen bekostigen.” 

Het moment is dan ook gekomen om 

nieuwe gebruiksmogelijkheden te zoeken 

voor bijvoorbeeld forten en boerderijen 

die leegstaan of komen te staan, met 

openstelling voor publiek. Én het 

moment is gekomen om verbeteringen 

in onderhoud door te voeren die al lang 

lagen te wachten. John: “De mensen in 

het beheer hebben altijd hun knetterende 

best gedaan, ook al was er geen geld. 

Maar met deze bijdrage kunnen we het 

onderhoud naar een hoger peil tillen en 

bijvoorbeeld monumentale parken weer 

meer als park gaan beheren en minder als 

bos. Voor de gebouwen geeft het ons de 

mogelijkheid weer bouwkundige experts 

in te zetten én we kunnen het publiek 

opnieuw met trots laten zien hoeveel 

moois we hebben.” 

Volgend jaar gaat er zeker weer een nieuwe 

Brim-aanvraag uit, onder andere voor de 

objecten die in deze ronde de boot hebben 

gemist, zoals kasteel Groeneveld.  

Wat vind je van de paddenstoelen 
beheerinstructie?
Paul: “Als je het protocol doorleest dan 

zie je dat er in diverse wetten geen helder 

antwoord wordt gegeven op de vraag 

of je nu wel of niet mag plukken. De 

richtlijn dat mensen vanaf het pad een 

champignon-doosje paddenstoelen mogen 

plukken is op zich duidelijk, maar als tien 

mensen dat ter plekke doen, zijn dat wel 

heel veel paddenstoelen. Kortom, het blijft 

ingewikkeld.” 

Hoe vaak krijg je vragen over 
plukken? 
“Het plukken van paddenstoelen komt op 

de Veluwe regelmatig voor. Wat daarbij 

opvalt is dat dit vaak door mensen uit 

andere landen wordt gedaan, zowel uit 

Europa als van verder. Dat zijn vaak landen 

waar plukken gewoon mag.”

Moet je vaak mensen aanspreken 
op hun plukgedrag?
“Uiteraard spreken wij de mensen erop  

aan en ik geloof dat de boswachter of 

surveillant met zijn ervaring ter plekke  

het best kan beoordelen of de plukker  

van goede wil is of niet.”

Je was in Trouw terughoudend 
over het plukken van padden-
stoelen. Waarom?
Roel: “Het begon allemaal met een  

verzoek voor een televisieprogramma.  

Ik zou samen met een kok op zoek gaan 

naar eetbare paddenstoelen. 

Ik voelde me direct erg verantwoordelijk 

want de kans dat mensen op zoek naar 

eetbare paddenstoelen een giftige plukken 

is heel groot. Het ging me dus niet zozeer 

om het behoud van de paddenstoelen 

zelf maar meer om het feit dat het eten 

van paddenstoelen die geplukt worden 

levensgevaarlijk kan zijn.”

Krijg je veel vragen over dit 
onderwerp?
“Nee, hier valt het mee, maar padden-

stoelen zijn wel erg in trek. Ik zie de 

paddenstoelen en ook deze instructie als  

een manier om aandacht te krijgen voor  

je gebied.”

Helpt de beheerinstructie jou?
“De huidige instructie is handig, maar  

nog steeds een lang verhaal. Soms, 

bijvoorbeeld aan de telefoon, maakt dat 

een direct antwoord lastig. Ik vind vooral 

dat het persoonlijke verhaal de instructie 

pas compleet maakt. Zonder aanvulling 

met de eigen ervaringen van de boswachter 

in het gebied blijft de instructie voor de 

buitenwereld leeg.”  

Paddenstoelen-
protocol in
de praktijk

Deze zomer heeft  
Staatsbosbeheer 2,3 miljoen 

euro toegezegd gekregen van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Met die bijdrage 

uit de Brim-regeling (Besluit 
rijkssubsidiëring instandhouding 

monumenten) kunnen we ons 
monumentenbeheer op een 

hoger peil tillen.

Dit jaar is de beheerinstructie voor het plukken van padden-

stoelen aangescherpt. Het plukken blijft onder voorwaarden 

op kleine schaal toegestaan, uiteraard mits daarbij geen 

andere regels worden overtreden. Op dat laatste ligt nu meer 

nadruk, aangezien dat aspect afgelopen jaar onvoldoende 

uit de verf kwam. We vragen Roel Vriesema, boswachter VPR 

Fryslân, en Paul Suurmond, boswachter VPR Midden-Veluwe, 

naar hun ervaringen met het huidige protocol.

“Monumentenonder-
houd op termijn zo veel 
mogelijk uit exploitatie 
betalen”

Miljoenen voor onze 
monumenten

RCE erkent onze professionaliteit

Dit tuinhuis op landgoed Elswout is onlangs met Brim-subsidie gerestaureerd.

Roel Vriesema

Paul Suurmond
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Jan Hylkema, 
directeur van  
Recreatie Noord-
Holland:
“In 2013 brachten 

de festivals in onze 

gebieden 1,1 miljoen 

euro op. We zijn geen commerciële partij, 

maar hebben wel de opdracht inkomsten 

te genereren. Veel gemeenten bezuinigen, 

dan gaat er minder geld naar het beheer 

van de recreatie gebieden of de verdiensten 

moeten omhoog. Wij mikken op dat laatste. 

Er zit groei in de recreatiemarkt. Bestaande 

evenementen willen uitbreiden en er komen 

nieuwe bij. Soms is er enige overlast. 

We evalueren iedere activiteit en nemen 

de leerpunten mee in het draaiboek voor 

de volgende keer. Uiteindelijk is het een 

kwestie van willen. Als onze ecologen 

een evenement schadelijk achten voor de 

natuur, zoeken we oplossingen om het 

toch door te laten gaan. Binnen de grenzen 

van de natuurwetgeving uiteraard. Dit jaar 

hebben we voor het eerst samengewerkt 

met Staatsbosbeheer, bij kleine evenemen-

ten in het Diemerbos. Wij beheren daar de 

recreatieve voorzieningen, Staatsbosbeheer 

het groen. Dat is goed verlopen.

Festivalbezoekers zijn voor 80 tot 90 

procent jongeren tussen de 18 en 25 jaar. 

Vaak zien ze zo’n recreatiegebied voor het 

eerst bewust. Tot hun verrassing vinden 

ze het mooi en als ze jaren later kinderen 

hebben, komen ze terug om te fietsen of 

te wandelen. Met festivals bind je dus ook 

mensen aan je terrein.

We houden al twintig jaar evenementen 

met als uitgangspunt: de bezoeker staat 

centraal en we houden rekening met de 

natuur. Bij natuurorganisaties is het eerder 

andersom. Het draait om de natuur en 

waar het kan, is de mens welkom. Een 

natuurorganisatie vroeg mijn advies over 

hun plan voor een restaurant aan het water. 

Het terras stond gepland bij de parkeer-

plaats, anders zouden bezoekers de natuur 

verstoren. Wij situeren zo’n terras aan het 

water, want dáár heb je uitzicht. Gaat de 

natuur voor, dan krijgt de ondernemer niet 

altijd de beste oplossing. En die kan alleen 

de pacht betalen als de zaak goed loopt.”

Marijke Vaes, 
manager  
Buitencentrum 
De Pelen:
“Limburgse dorpen 

hebben bijna allemaal 

een toneelvereniging 

of fanfare. Ons amfitheater biedt lokale 

performers een podium en trekt mensen 

naar de natuur die anders misschien niet 

zouden komen. Met ruim tweeduizend 

bezoekers is het jaarlijkse Streekfestival 

het grootste evenement. Ons terrein kan 

meer hebben. We staan daarom open 

voor initiatieven in onze omgeving, zoals 

samenwerking met een bluesfestival.  

Je moet wel constant afwegen of een 

evenement bij je gebied past. Ik zoek vooral 

verbinding met de streek en wil mensen 

enthousiast maken voor de natuur. Hoewel 

we groeien in bezoekersaantallen en 

inkomsten, is dat laatste voor mij geen  

doel op zich. Maar als de druk om geld  

te verdienen toeneemt, moeten we 

ongetwijfeld concessies doen.”

Jenny van 
Leeuwen, 
boswachter  
in Zuid-Holland 
West:
“Ons terrein ligt 

midden in Den Haag. 

We hebben massale evenementen op het 

Malieveld. In het aangrenzende Haagse 

Bos probeer ik kleinschalige culturele 

activiteiten te krijgen. We leveren de locatie 

‘leeg’ op, organisatoren kunnen zelf een 

podium bouwen. Voor activiteiten tijdens 

het broedseizoen inventariseren we of een 

locatie vrij is van broedgevallen. Het bos is 

overigens zo drukbezocht dat de impact  

van een evenement meevalt. 

De evenementen brengen jaarlijks twee 

ton op. Het zou meer kunnen worden nu 

de economie aantrekt. Onlangs heb ik 

het initiatief genomen voor een pagina 

over evenemententerreinen op de website 

van Staatsbosbeheer. We moeten beter 

zichtbaar zijn, ook online.”

Henriët Leenen, 
teamleider  
corporate  
marketing:
“Het verhaal van 

Jan Hylkema (in 

de volkskrant van 

23 augustus) is interessant omdat er 

blijkbaar een behoefte bestaat waar wij een 

antwoord op hebben. Hij vraagt zich af of 

natuurorganisaties het kunnen volhouden 

natuur altijd voorop te stellen als de 

inkomsten teruglopen. Terecht, maar hij 

opereert wel in een Randstedelijk gebied 

met veel sport- en cultuuractiviteiten.  

Wij hebben al succesvolle festivals in  

onze gebieden, zoals Oerol en Into the 

Great Wide Open. Niet alle terreinen 

zijn geschikt voor evenementen van die 

omvang. Evenementen staan niet hoog op 

de prioriteitenlijst van Staatsbosbeheer,  

maar we hebben wel geschikte terreinen 

om te verhuren. De nieuwe webpagina kan 

helpen bij online vindbaarheid als eerste 

stap om onze terreinen te promoten.  

Met vragen over commercieel gebruik van 

terreinen en over tarieven kun je terecht bij 

marketing. Je kunt ook je licht opsteken  

bij collega’s die al locaties verhuren.”

Laetitia Linders, 
senior business 
developer
“Twee jaar geleden 

zag Staatsbosbeheer 

kansen in de 

evenementenbranche. 

Omdat de verkoopmogelijkheden op dat 

moment tegenvielen, door de zwakke 

economie, is de businesscase gestopt. 

Bij een nieuwe poging pleit ik ervoor om 

centrale kennis en onderhandelingsvaar-

digheden te combineren met inspanningen 

van de districten voor hun terreinen. Voor 

grote evenementenorganisators als Mojo is 

het handig één contactpersoon te hebben 

die alle locaties kan overzien. De inkomsten 

moeten in ieder geval gedeeltelijk 

terugvloeien naar de districten, omdat 

gemeenten eerder een omgevingsvergun-

ning verlenen als ze de lokale natuur 

zien verbeteren. Voor de verhuur van 

evenemententerreinen hoeven we niet veel 

te investeren. We moeten vooral de vergun-

ningen op orde hebben. Districten kunnen 

dat zelf oppakken met de lokale overheid. 

Over de succeskansen lees ik wisselende 

berichten. Jan Hylkema voorspelt groei, 

anderen zien een verzadigde markt. Voor 

nieuwe festivals die passen bij de tijdgeest 

is altijd ruimte, maar laten we ons niet  

rijk rekenen.”  

De natuur als decor
Evenementen in onze terreinen

Het aantal festivals en  

evenementen in de open 

lucht groeit. Dat levert  

inkomsten op die ten goede 

kunnen komen aan natuur-

beheer. Staatsbosbeheer  

had een businesscase  

evenemententerreinen,  

maar die is gestopt. Gaan  

we alsnog aanhaken  

bij de trend? 

“Jonge festivalbezoekers 
zien zo’n recreatiegebied 
voor het eerst bewust”

“Laten we de  
vergunningen alvast  
op orde hebben, maar 
ons niet rijk rekenen”

De opening van het Peelpodium van Buitencentrum De Pelen.
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Districtshoofd Dave gaat ervoor, in een veranderende wereld. 

De vraag is: hoe? 

Districtshoofd Dave 
vraagt: hoe dan?

Gastheer, toezichthouder, visitekaartje – boa’s worden op veel manieren omschreven. 
Maar hoe zien deze bijzondere opsporingsambtenaren zichzelf en hun taak in hun 
eigen gebieden? Omdat de omstandigheden nogal kunnen verschillen, ging de  
redactie twee keer mee surveilleren: in de stad en op het platteland.

“Het grootste probleem hier is overlast  

door honden, fietsers, afvaldumpers en 

zwervers. Ik zou graag met collega’s meer 

avonddiensten draaien, want dan zijn er 

meer recreanten. Onze bezetting is niet 

ideaal, al werken we zoveel mogelijk samen, 

in het district maar ook onder meer met de 

politie en de ‘groene’ boa’s van Den Haag.  

De contacten worden daardoor beter.  

Dankzij die samenwerking heb ik nu ook 

bevoegdheid onder de APV (algemene 

plaatselijke verordening).

Met meer toezicht bereik je ook meer. Dat 

zien we in het Balijbos, waar we geïnvesteerd 

hebben in controles én voorlichting. De 

mensen daar zijn nu onze ogen en oren. 

Dat bereik je door niet alleen te handhaven, 

maar ook gastheer te zijn. Daardoor krijg je 

meer draagvlak in je gebied.” 

John vraagt een passerende fietser af te 

stappen en wijst erop dat het een voetpad is. 

De mevrouw gaat lopend verder. 

“Ik heb me voorgenomen om tien bekeurin-

gen per maand te schrijven,” zegt John.  

“Zo blijf ik vertrouwd met dat deel van mijn 

werk. Ik deel jaarlijks honderd boetes uit en 

zo’n 300 waarschuwingen. Die registreer ik in 

het BRS (Boa-Registratiesysteem); dat kan ook 

met een app. Zo laat ik zien wat ik gedaan 

heb, maar ook wat er speelt in het bos.” 

John spreekt een zwerver aan, noteert 

zijn gegevens en legt uit dat hij daar niet 

mag overnachten. Voelt hij zich op zo’n 

moment niet onveilig? “Ik word wel eens 

geïntimideerd, dan voel ik me inderdaad 

onveilig. Ook verbaal geweld komt wel voor. 

Dat registreer ik, om te laten zien hoe vaak 

het gebeurt. Ik ga dat soort dingen niet uit 

“Het grootste probleem hier? Loslopende 

honden en foutparkeerders. Negentig 

procent van mijn boetes zijn verkeersboetes. 

Maar ook motorcrossers en sporadisch 

stroperij en afvaldumpingen komen voor. 

We proberen zo goed mogelijk de regels aan 

te geven met bebording. Ook communiceren 

we met de pers dat we acties uitvoeren, 

bijvoorbeeld tijdens de reeënbronst. Als het 

goed gaat delen we een compliment uit of 

geven de hond een koekje met een kaartje 

voor de eigenaar. 

We doen ook samen met de politie hand-

havingsacties voor het groen. Dan gaan we 

in groepjes op pad en houden contact via 

C2000. Onze bezetting is wel goed in dit 

gebied, omdat we ook samenwerken met 

externe boa’s: jagers en jachtopzichters.  

Die draaien ook mee in de weekend-

diensten. Om ons werk zo goed mogelijk 

te doen volgen we cursussen. Zo blijven we 

bij qua kennis en regelgeving. Ook hebben 

we Twentebreed een platform voor groene 

boa’s waarmee we halfjaarlijks bij elkaar 

komen en hebben we met alle boa’s van het 

district overleg met onze boa-coördinator, 

Roel Korbee.” 

We passeren wandelaars die ons vriendelijk 

toezwaaien. We parkeren en kijken uit over 

de paarse heidevelden. Ik vraag Wilko naar 

het BRS. 

“Ik vind het een goed systeem. Zo leg ik 

verantwoording af over wat ik als boa doe en 

mijn collega’s kunnen zien wat er allemaal 

gebeurt in het gebied. Nu heb ik zelf geen 

onveilige situaties meegemaakt, maar soms 

is het wel spannend. Als je een motorcrosser 

hoort aankomen, voel je de adrenaline 

wel. Soms zie ik ook dat iemand niet tegen 

te houden is. Dan breng ik mezelf niet in 

gevaar. Er wordt wel eens verbaal geweld 

de weg, maar regel ondersteuning met het 

communicatiesysteem C2000. Daarnaast zou 

ik de mogelijkheid willen om geweldsmid-

delen bij me te dragen, bijvoorbeeld 

pepperspray, omdat mijn ervaring is dat een 

gewone bekeuringssituatie soms uit de hand 

loopt. Dan wil ik veilig uit de situatie kunnen 

komen. Mensen zien niet eens wat je aan je 

koppel hebt hangen, maar in nood kan het 

verschil maken. De juridische dekking voor 

toepassing van geweld moet dan ook wel 

geregeld worden, zodat ik conform de wet 

handel wanneer iemand zich wil onttrekken 

aan zijn staandehouding. Dan kunnen we 

handelen zonder aanzien des persoons en 

integer ons werk doen.” 

Kan het bos zonder boa’s? “We horen erbij, 

als gastheer. Daardoor voelen mensen zich 

verbonden met het gebied.”

gebruikt. Dat is niet bedreigend, maar het 

blijft wel even in mijn hoofd zitten.”

En bewapening? “Dat hoeft niet zo voor  

mij. Als het echt zo dreigend is dat ik voor 

mezelf op moet komen, kan ik ervoor kiezen 

een stap achteruit te doen en te wachten  

op ondersteuning.” 

Hoe belangrijk is het boa-schap? “Heel 

belangrijk, anders hoeven we geen 

huisregels meer te hebben. We moeten 

met elkaar de sfeer goed houden door de 

spelregels te bewaken en na te komen.  

Ik snap het wel als mensen zeggen ‘ga toch 

boeven vangen’, ik ben zelf ook geen heilig 

boontje. Toch zijn de regels belangrijk. 

Zonder boa’s verloederen de gebieden, 

denk ik. Er zou altijd een basis moeten zijn, 

want je bent gastheer, toezichthouder en 

handhaver. Dat is belangrijk voor recreatie 

en natuur.”  

Sa
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...

Overal vooral gastheer

Maarten aan Dave

Juist! Ik ga het opzoeken in het convenant. 9:24

Dave aan Maarten

Was goed, die top 40-dag. We hebben echt 

veel gedaan.
9:20

Maarten aan Dave

Ja, was een boeiende dag. Maareh… wat vind jij nou

van dat nieuwe ondernemingsplan?
9:21

Maarten aan Dave

Ik denk erover na. Vraag me wel af hoe dat gaat 

worden met onze 12 koninkrijkjes
9:28

Maarten aan Dave

Tja...

Maar dat Koefnoen-filmpje was best grappig he?
9:46

Dave aan Maarten

Goeie vraag. En hoeveel ruimte krijgen we eigenlijk 

van het ministerie om te ondernemen?
9:24

Op pad met twee boa’s

Met junior boswachter John Galjé loop ik 

over de wandelpaden van het Haagse Bos. 

Hij is 70 procent van zijn werktijd boa, in  

een surveillancegebied van 2400 hectare. 

Dave aan Maarten

De visie is me wel duidelijk maar HOE brengen we

dat in praktijk?
9:22

Dave aan Maarten

Laat me even weten. Andere vraag. Weet jij al wat 

jouw rol wordt in het nieuwe organisatieplaatje?
9:26

Dave aan Maarten

Ik heb wel meer vragen. Krijgen we toch weer een 

reorganisatie? Blijft mijn district 1 district?

En hoe worden die ondernemingsplandoelen vertaald 

in KPI’s, krijgen we een eigen staf in onze nieuwe 

eenheid? En hoe staan we er financieel voor??? 9:34

Maarten aan Dave

Juist. Gaan we alles zelf doen, of kunnen we alleen 

nog maar iets voor elkaar krijgen als we met anderen 

samenwerken? 9:22

Junior boswachter Wilko van Burken en ik 

rijden over de Sallandse Heuvelrug, waar 

hij in ongeveer 300 uur per jaar zo’n 2500 

hectare surveilleert.
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Het systeem van regiojuristen bestaat niet 

meer. Sinds 1 september is het juristenteam 

ondergebracht bij de afdeling Grondzaken 

van de divisie Grond & Gebouwen. Elk 

organisatieonderdeel heeft nu zijn eigen 

accountjurist. Die kan de medewerkers van 

dat organisatieonderdeel adviseren over 

algemene vragen die betrekking hebben op 

de rechtsgebieden waar Staatsbosbeheer 

veel te maken heeft. Denk daarbij aan 

natuurwetgeving en algemene onderwerpen 

binnen het burgerlijk en bestuursrecht. Daar-

naast hebben alle zes de juristen van het 

team hun eigen specialisaties, waarvoor ze 

rechtstreeks ingeschakeld kunnen worden. 

Dat kan gaan van aansprakelijkheidsrecht  

tot waterrecht en van erfpacht- en opstalaan-

gelegenheden tot staatssteun. 

Nieuwe expertise vereist
De nieuwe werkwijze heeft alles te maken 

met “Staatsbosbeheer in transitie”, zoals 

Houdijn Beekhuis zegt. “Door de nieuwe 

activiteiten die Staatsbosbeheer ontwikkelt, 

moeten wij als juristen steeds meer expertise 

hebben op ‘nieuwe’ vakgebieden. Voorheen 

hadden we vooral te maken met partijen als 

overheden, gedupeerden en pachters, nu 

spelen er steeds meer zaken met professio-

nele organisaties als projectontwikkelaars en 

energieproducenten. De belangen, zakelijk 

en anderszins, worden daarbij steeds groter. 

Willen we ons ook in dat veld goed kunnen 

bewegen en serieuze gesprekspartners zijn, 

dan zullen we meer moeten focussen. En dat 

is wat we nu doen.” 

Beter en sneller
De voordelen voor de interne ‘klanten’ 

zijn dat ze niet alleen beter maar ook 

sneller geholpen kunnen worden, doordat 

ze zich rechtstreeks tot de specialist op het 

betreffende rechtsgebied kunnen richten. 

Op Digitalis (Zoekterm: Wet- en Regelge-

ving) is te zien wie de accountjuristen voor 

de verschillende organisatieonderdelen 

zijn en welke specialisaties ze daarnaast 

hebben. Overigens is er één uitzondering: 

de arbeidsjurist valt niet onder deze 

nieuwe structuur en werkwijze. Zij blijft  

als accountjurist voor de afdeling PZ 

fungeren en werkt van daaruit op het 

gebied van arbeidsrecht voor de  

verschillende afdelingen.  

Wat hebben jullie gedaan?
“We zijn in september met alle bovenbouwkinderen 

van de vijf basisscholen van het eiland een dag en 

een nacht de Boschplaat op gegaan. Verdeeld over 

zes dagen hebben we ze ontvangen. De meeste 

kinderen waren nog nooit in het uitgestrekte natuur-

gebied aan de oostkant van hun eiland geweest.”

Hoe zag het programma er uit?
“Het zat vol met onverwachte ontmoetingen, verhalen 

en beelden. Samen met Pierke de Boschplaatkabouter 

(vrijwilliger Meindert Bos) trokken de deelnemers 

struinend en met de huifkar het uitgestrekte 

kwelderlandschap in. Achtereenvolgens ontmoetten 

ze de vogelwachter (Jan Bunnik), de verteller bij het 

drenkelingenhuisje (Frans Schot  en Flang Cupido), de 

konijnenvanger (Teunis Schol of Willem Mier) en de 

eierzoeker (Hjallis Mier). Na de lunch ontdekten ze een 

hut zonder heks, rolden ze hun matjes uit in de tenten 

en raasden ze de rest van de middag even lekker uit. 

Na het avondeten gingen ze terug naar de hut van 

Fratsonia de Boschplaatheks (Margot Otten) en gingen 

in gesprek rond het kampvuur. Aan het eind van de 

nacht maakte ik ze al zingend wakker en zagen we 

samen de zon opkomen. Joeri Lamers en ik wisselden 

elkaar af. Na het ontbijt keerden ze huiswaarts, vol 

verhalen voor het thuisfont.”

Hoe kwam deze actie tot stand?
“In 2010 vierden we ons honderdjarig jubileum op 

Terschelling met de eilanders en hun kinderen.  

Alle bovenbouwleerlingen van de basisschool gingen 

toen mee op Boschplaatexpeditie. Natuureducatie is 

behalve een doel op zich ook een heel sterk middel 

om als Staatsbosbeheer eens op een andere manier 

ter sprake te komen, bijvoorbeeld op verjaardagen. 

Ieder kind heeft twee ouders, vaak nog opa’s en 

oma’s, buren en overburen. Hun positieve verhalen 

gingen het hele eiland rond. Het was overweldigend.”

Het was een herhaling dus?
“‘Dit moeten alle kinderen van het eiland een keer 

meemaken!’, zei iedereen toen, en we besloten: over 

vier jaar weer. Met veel minder middelen legden 

we meer verbindingen op het eiland. Camping de 

Appelhof leverde 11 grote tenten, Camping Terpstra 

picknick banken, alle supermarkten sponsorden de 

lunch, Heartbreak Hotel een lunch voor opbouwers 

en afbrekers. Meindert Bos heeft er hard aan  

getrokken dat we onze belofte nakwamen om het  

na vier jaar te herhalen.” 

Met wie werkten jullie nog meer samen?
“Naast de juffen en ouderraden waarmee we 

intensief samenwerkten, heeft de Waddenvereniging 

financieel bijgedragen. Volgende keer hopen we 

ouders nog veel meer te betrekken, het mag meer 

van hen uitgaan. Zij hebben tijd, zin én contacten 

met ondernemers.”

Zou dit voor je collega’s elders ook  
goed te doen zijn?
“Jazeker. Maar je moet er wel tegen kunnen. Het zijn 

hele mooie maar ook intensieve dagen, je bent van 

zes uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds in touw.”  

“Dit is de leukste dag van mijn leven!” 
hoorde boswachter VPR Remi Hougee 
een scholier zeggen. Hoe had hij dat 
voor elkaar gekregen? Door samen 
met vele anderen op Terschelling een 
excursie voor 180 basisschoolleerlingen  
naar de Boschplaat te organiseren. 
Herstel: een expeditie, inclusief slapen 
in de natuur.

Hadden de regio’s en het hoofdkantoor voorheen ieder hun eigen 
jurist, sinds kort is die structuur helemaal veranderd. De juristen 
verwachten zo beter te kunnen focussen op gespecialiseerd advies. 

Terschellinger kinderen 
ontdekken eilandnatuur

Juridische afdeling  
grondig op de schop
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Nieuwe leerlingen gestart
Per 1 september zijn er nieuwe leerlingen gestart voor 

een beroepsbegeleidende leerweg Bos- en Natuur-

beheer op mbo-niveau 3 en 4 (zie Personalia in het 

vorige Stamblad). Na een uitgebreide selectieprocedure 

gingen de leerlingen aan de slag bij beheereenheden, 

waar ze worden begeleid door een ervaren mentor. 

In dit zogeheten BBL-traject van twee jaar, waarin we 

nauw samenwerken met de onderwijsinstellingen, gaan 

leerlingen vier dagen per week in de beroepspraktijk 

aan de slag en één dag naar school. Dit jaar werkt er 

ook een leerling in een Buitencentrum. Bij de jaarlijkse 

selectie laten we ons mede leiden door ontwikkelingen 

in ons werkveld en in de maatschappij. Door de lijnen 

kort te houden en door te investeren in samenwer-

kingsrelaties met het onderwijsveld, kunnen we flexibel 

en dynamisch opleiden.  

...de Subsidieregeling praktijkleren werkgevers stimuleert om praktijkleer-

plaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden? Deze subsidie vervangt de 

afdrachtvermindering onderwijs van voorheen. Meer informatie, zoals de 

voorwaarden voor erkende leerbedrijven, is te vinden op de website van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Staatsbosbeheer biedt 

jaarlijks een aantal van deze opleidingsplaatsen aan voor de BBL-trajecten 

Bos- en Natuurbeheer en Outdoor & Adventure van mbo-opleidingen.

...het antwoord op de SNL Quiz in Stamblad 4 GEBIEDEN was? En dat Anja 

Zijlstra als winnaar uit de bus is komen rollen? We gaan haar blij maken met 

het fotoboek van de Nieuwe Wildernis.

Welkom
    Per 1 oktober 2014 is Joris Frenkel  

begonnen als medewerker bij de 

afdeling ICT.

Jubileum 
    18 september: Mascha Brouwer, 

divisiedirecteur Beheer & Ontwikke-

ling, 12½-jarig jubileum.

    23 september: Wim Bles,  

projectontwikkelaar bij de afdeling 

Beheer & Productie, 12½-jarig 

jubileum.

    1 oktober: Riena Tienkamp,  

districtshoofd, district Noord-Holland 

Zuid, 12½-jarig jubileum.

    2 oktober: Geert Woning,  

mede werker beheer, beheereenheid 

Salland-Twente, 40-jarig jubileum.

    5 oktober: Henk Nijburg, beleids-

medewerker, afdeling ICT, 25-jarig 

jubileum.

    15 oktober: John Klok, beheerder 

facilitaire zaken, Kasteel Groeneveld, 

12½-jarig jubileum.

    14 november: Mient Raap,  

beheerder administratie op de 

financiële administratie, 40-jarig 

jubileum.

    1 december: Bert Hummelen,  

districtshoofd, district Drenthe West, 

12½-jarig jubileum.

Huwelijk
   Op 22 mei 2014 zijn Joris Blankena 

en Henrieke van Midwoud op 

Terschelling getrouwd. Joris is 

boswachter VPR op Terschelling.

   Op 4 september 2014 zijn Lennert 

van Hoek en Noor Schoonen in 

het huwelijk getreden. Lennert is 

medewerker facilitair bij de afdeling 

ICT/Facilitair.

Geboren
   Op 3 augustus is Thomas geboren,  

zoon van Herman en Anne-Marie 

Nieuwenhuize. Herman is mede-

werker beheer in beheereenheid 

Noord-Zeeland.

   Op 15 augustus is Sofie geboren, 

dochter van Alex de Visser en Heidi 

Vergouw. Alex is medewerker beheer 

in beheereenheid Noord-Zeeland.

   Op 16 september 2014 is Thomas 

Darwin geboren, zoon van Lysander 

van Oossanen en Ragna Atema-van 

Oossanen. Lysander is medewerker 

beheer in het district Drenthe West.

   Op 30 september 2014 is Casper 

geboren, zoon van Frank en Renske 

Kuiper. Frank is junior rentmeester 

bij de afdeling Grondzaken.

Tot ziens
De volgende medewerkers hebben 

Staatsbosbeheer verlaten:

   1 september: Bas Boers, specialist GIS  

bij afdeling Beheer en Planning.

   1 september: Oene de Jong, junior 

boswachter, district de Friese Wadden.

   1 september: Wim Stronks, 

mede werker beheer, district Veluwe-

Achterhoek

   1 september: Jelka Vale, leerling, 

district Groningen.

   1 september: Frank van de Graaf, 

medewerker Grond en Gebouwen, 

afdeling Grondzaken.

   1 september: Albert Jager,  

medewerker informatiesystemen, 

afdeling ICT.

   19 september: Jos Pelkmans, 

medewerker beheer, beheereenheid 

Langstraat/Chaam.

   22 september: Beeke de Boer, junior 

medewerker DIV, team DIV.

   1 oktober: Bram Vader, boswachter, 

beheereenheid Midden-Zeeland.

In memoriam 

Op 4 september 2014 is na een kort 

ziekbed Rob Zandstra op 74-jarige 

leeftijd overleden.

Rob was vanaf 1968 betrokken bij het 

behoud en herstel van het Bargerveen. 

Onder zijn leiding ontwikkelde het 

gebied zich van een veenrestant van 

68 ha tot een hoogveenreservaat van 

meer dan 2000 ha met internationaal 

aanzien. Zijn kennis en inzicht deelde 

hij vele malen met beheerders in 

Nederland, Duitsland en Ierland. Dit 

laatste in het kader van de twinning, 

een samenwerking tussen het Barger-

veen en het Ierse Clara Bog. In de 

jaren tachtig werd Rob districtshoofd 

van Zuidoost-Drenthe, waardoor hij 

verbonden bleef met ‘zijn’ Bargerveen.

We wensen zijn partner en kinderen 

veel sterkte met dit verlies.

Je vindt algemene
personeels informatie op 

Digitalis: Ondersteuning > 
Personeel.

Hé Arco, nu ook maandagmorgen  

in het Driebergse?

Tja, dat woest aantrekkelijke koffie-

apparaat hier op de begane grond is 

voor mij reden om het werkoverleg in 

het Zeeuwse te laten voor wat het is 

en achter in de rij aan te sluiten voor 

de o zo heerlijke koffie.

Je loopt me zeker in de maling te 

nemen? Als jij hier op maandag met 

een aantal collega’s rondloopt dan 

zal er wel wat aan de hand zijn.

Eerlijk, het klopt, we zijn bezig met 

een sollicitatieprocedure voor de 

voordracht van een nieuw lid van de 

Raad van Toezicht. De nestor van het 

gezelschap, de indertijd door ons 

voorgedragen Margreeth de Boer, 

heeft aangegeven dat ze het zo 

langzamerhand wel welletjes vindt. 

Het reizen valt haar steeds zwaarder 

en zoals ze zelf met een glimlach 

zei: “Ik ben de 70 al gepasseerd 

dus…”

Maar is er dan een heuse sollicitatie-

procedure nodig voor een dergelijke 

voordracht?

In 2007 gingen we als OR nog zelf op 

zoek naar onze kandidaat, ondanks 

al het gelobby rondom een dergelijke 

voordracht. Nu kiezen we voor 

een professionele en transparante 

insteek. In samenspraak met de Raad 

van Toezicht is er een profielschets 

opgesteld, er is een wervingsbureau 

in de hand genomen en een vacature 

geplaatst in de NRC. Een vacature 

waar visie op vastgoed, oog voor 

medewerkers, begrip voor publiek/

privaat, balans tussen de drie b’s en 

contactpersoon voor de medezeg-

genschap centraal stond. Resultaat: 

meer dan 90 reacties.

Visie op vastgoed bij een kandidaat 

van de OR? De medewerkers moeten 

toch centraal staan?

De OR onderschrijft de wens van  

de Raad van Toezicht om meer         >

vastgoedkennis in huis te 

halen. Op zijn beurt is de OR 

van mening dat ieder lid van 

de Raad standaard oog moet 

hebben voor de medewerkers, 

zeker bij voortdurende 

veranderingen. Door elkaars 

wensen te recepteren hoopt de 

OR te investeren in een Raad 

die ongevraagd het menselijk 

kapitaal beschermt en benut.

En wanneer kunnen we witte 

rook verwachten?

Procedures kosten tijd. Nadat 

de OR een kandidaat heeft 

gevonden, zal er een klikgesprek 

plaatsvinden met de voltallige 

Raad van Toezicht. Voelt het 

hierna ook bij de Raad goed, 

dan zal de OR de kandidaat 

voordragen bij het ministerie van 

EZ.  De staatssecretaris van EZ op 

haar beurt besluit uiteindelijk de 

kandidaat voor te dragen voor 

benoeming. In de tijd gezet denk 

ik dat het wel voor 1 januari 2015 

is, maar dat bespreken we wel 

weer bij de koffie. 

Koffiepraat
Arco Goedkoop is voorzitter van de Ondernemingsraad van 
Staatsbosbeheer. Wat houdt de OR momenteel bezig?



HERFST - NAJAAR // OKTOBER - DECEMBER

OKTOBER
HALLOWEEN
Met Halloween komen volgens de (Angelsaksische) traditie de geesten van  
de doden terug om te proberen een lichaam te kapen. Ze werden ‘afgekocht’ 
met giften - daaruit ontstond dit griezelfeest. Ga jij nog spoken? Kijk op  
www.staatsbosbeheer.nl voor een griezeltocht bij jou in de buurt.

31 OKT

LANDELIJKE NATUURWERKDAG
Op de landelijke Natuurwerkdag geven meer dan 10.000 mensen in heel 
Nederland het landschap een ‘opknapbeurt’. Zie www.natuurwerkdag.nl.

1 NOV

14 T/M  
20 NOV

5 DECEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

OPENING WINTERKAMPEERSEIZOEN
Op 1 november begint het winterkampeerseizoen bij Staatsbosbeheer. 
Trefwoorden: glühwein, warme chocolademelk en een lekker kampvuur.  
Zie ook www.staatsbosbeheer.nl/winterkamperen.

1 NOV

20 DEC T/M 
4 JAN

19 NOV

Data onder voorbehoud
*  geef je activiteitenaanbod door aan redactie@staatsbosbeheer.nl

MARGRIET WINTERFAIR
Staatsbosbeheer staat op de Margriet Winterfair in de jaarbeurs in Utrecht,  
met onder andere de Nestie, een winkel, horeca en workshops. Zie ook  
www.margrietwinterfair.nl.

SINTERKLAAS
De goedheiligman is weer in het land. Heeft hij dit jaar een groene knecht?

LANDELIJKE BOA-DAG
Landelijke bijeenkomst voor alle boa’s van Staatsbosbeheer.

7 DEC

11 DEC

12 NOV

17 DEC

INTERNATIONALE DAG V/D VRIJWILLIGER
Vandaag is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Een mooi moment  
om je vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten.

OOR
Overleg tussen de OR en de directeur.

INGELAST OOR
Overleg tussen de OR en de directeur over aanpassing districtsorganisatie.

STAMBLAD 6
Vandaag valt Stamblad 6 bij je op de mat. Veel leesplezier!

KERSTVAKANTIE
Kerstvakantie, tijd om te genieten en terug te kijken op het afgelopen jaar.  
Op zoek naar ontspanning? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten.


