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Samen voor groen
Als eigenaar van natuur- en recreatiegebieden wilt u een samenwerkingspartner die de beste zorg en ondersteuning bij het beheer
en de ontwikkeling van uw terreinen kan bieden. Een partner met
ervaring en kennis van natuur én recreatie, die strategisch met u
meedenkt over inrichting en beheer. En die oog heeft voor de maatschappelijke, ruimtelijke en klimatologische opgaven waar u voor
staat. Die samen met u en met belanghebbenden (zoals bewoners,
ondernemers en overheden) zorgt voor een gebied waar mens en
natuur zich thuis voelen.
Partner in beheer en verder
Met Staatsbosbeheer heeft u een logische partner gevonden om mee
samen te werken. Staatsbosbeheer heeft ruim 120 jaar ervaring met
terreinbeheer in de breedste zin van het woord: van het beheer van
graslanden tot de (her-)inrichting van een gebied, van het plaatsen
van bezoekersbankjes tot de communicatie met omwonenden van
natuurgebieden. Onze mensen zijn stevig geworteld in de dagelijkse
praktijk van het terreinbeheer en delen hun lokale kennis en ervaring
met u. Of het nu gaat om administratieve en juridische ondersteuning bij uw terreinbeheer of om advies rond ruimtelijke inrichting
of gebruik. En onze samenwerkingen met instellingen in het sociale
domein verbinden participatie-opgaven met effectief terreinbeheer.

Maar wij kijken graag samen met u verder: we denken mee over de
veranderende maatschappelijke, bestuurlijke, klimatologische en
ecologische opdrachten waar we voor staan. Zo kunnen we vanuit
gedeelde belangen en waarden invulling geven aan uw opgaven.
Groene leefomgeving
Hoe we dat doen? Door te kiezen voor duurzame samenwerking. De
basis daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst, waarin de gezamenlijke langetermijnambities en opdrachten voor uw terreinen zijn
vastgelegd. We gaan graag met u om tafel om tot afspraken op maat
te komen waarin uw langjarige ambities vakkundig zijn vertaald naar
de praktijk. We doen u hiervoor een voorstel en nemen daarin uiteraard ook het financieel overzicht mee, zodat u tot een evenwichtige
keuze kunt komen.
Samen bouwen we aan een groene leefomgeving. Een groen netwerk
voor ontspanning en beweging en waarbij inrichting en duurzaam
beheer bijdragen aan klimaatopgaven en biodiversiteit. Voor nu en
voor de toekomst.
De keuzemogelijkheden voor terreinbeheer en -ontwikkeling hebben we overzichtelijk gebundeld in deze Producten- en
Dienstencatalogus. U vindt hier een gedegen basispakket. Met aanvullende diensten en producten die wij, afhankelijk van uw situatie,
kunnen inzetten. Die optionele diensten vindt u op de gekleurde
pagina’s in de catalogus.
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Duurzaam beheer

Duurzaam beheer
Aantrekkelijke en gevarieerde gebieden, die onderling samenhangen en verbonden zijn, en waarin recreatie en ecologie elkaar versterken. Daar werken wij samen met u aan. Elke dag weer.
Dat vraagt om kwaliteit in beheer. Wij zetten onze ruime ervaring in voor professioneel beheer. Met het Terrein Beheer
Model (TBM) bijvoorbeeld, zodat u gefundeerde inrichtings- en beheerkeuzes kunt maken, met inzicht in de beheerkosten. En met onze FSC-certificering voor duurzaam bosbeheer, voor de juiste balans tussen natuurbelangen, sociale
aspecten en economische belangen. Zo weet u zeker dat de inrichting en programma’s in uw gebieden bijdragen aan
een gezonde leefomgeving, de biodiversiteit vergroten en aansluiten op ontwikkelingen als veranderende recreatiewensen en klimaat.
Voor het aantrekkelijk houden van de gebieden is het belangrijk dat bezoekers zich er welkom en veilig voelen. Ons
recreatieve aanbod is divers en sluit aan bij de vraag van de gebruikers. En we ontzorgen u met de afhandeling van
vragen, klachten en verzoeken voor gebruik van het gebied, en met handhaving.
Duurzaam, hoogwaardig beheer vraagt om afstemmen en samenwerken. Met u als opdrachtgever, maar ook met
omwonenden, ondernemers en diverse gebruikersgroepen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er
zinvol werk en hun inzet verhoogt de kwaliteit van gebieden. Ook zorgen we dat de terreinen toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking, en bieden we lesprogramma’s en voorzieningen aan voor jeugd.
Zo verbinden we duurzaam beheer met maatschappelijk beheer en werken we samen aan terreinen waar mens en
natuur elkaar vinden.



Duurzaam beheer / Gebiedsbeheer

Uitvoeren terreinbeheer
Omschrijving

Resultaat

Staatsbosbeheer voert in samenspraak met u integraal en duurzaam

Efficiënt en hoogwaardig terreinbeheer levert een

terreinbeheer uit. Dat doen we binnen de kaders van wet- en

duurzaam onderhouden recreatie- en natuur-

Evaluatie

regelgeving en met behoud van de landschappelijke kwaliteit.

gebied op dat aansluit op de wensen van

Regelmatig toetsen we samen met opdrachtgevers

Ook werken we op basis van Social Return; we delen onze brede

bezoekers, met faciliteiten die schoon, heel en

de uitvoeringsresultaten aan het beheerplan. Ook

ervaring in beheer, recreatie en biodiversiteit. U kunt daarbij

veilig zijn. Daarnaast draagt het beheer bij aan

vindt evaluatie plaats op basis van de afspraken

rekenen op de lokale en landelijke expertise en betrokkenheid van

natuurwaarden en biodiversiteit.

in de programmabegroting, najaarsnota en

leefomgeving en aan klimaatdoelstellingen.

onze medewerkers. Uitvoering van het werk gebeurt op basis van

jaarrekening.

het Terrein Beheer Model. Deze gedegen systematiek garandeert de

Impact

kwaliteit van het beheer en maakt vervangingsinvesteringen voor

De invloed van terreinbeheer reikt voorbij de

Uitvoeringsperiode

dagelijks en groot onderhoud per jaar inzichtelijk. Onze meerjarige

grenzen van afzonderlijke gebieden. De natuur-

Jaarrond. Voor beleid en financiën kijken we

onderhoudsplanning geeft ook inzicht voor de lange termijn.

en recreatieterreinen dragen bij aan een groene

20 jaar vooruit; voor beheermaatregelen 12 jaar.

Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Voor het beheer stellen we, in samenwerking met u, een beheer-

Het resultaat is een gebiedsbeschrijving met een In nauw overleg met u stellen we het beheer-

plan op. Dat plan omschrijft de fysieke, landschappelijke, recre-

meerjarig perspectief, waarmee u in het beheer

plan vast, zodat het voldoet aan de bestuurlijke

atieve en ecologische kenmerken en kwaliteiten van het gebied.

continu kunt inspelen op veranderingen in het

eisen en uw beheerwensen.

Ook gaat het in op beleidsmatige aandachtspunten en kansen. Uit

gebied. Het plan biedt u en ons een kader voor

het beheerplan volgen de te nemen maatregelen en bijbehorende

het duurzaam in stand houden van het gebied.

Beheerplan

kosten. Ook zijn in deze plannen de maatschappelijke doelen voor

Uitvoeringsperiode
Meerjarenperspectief, te bepalen in overleg. In

planmatig bosbeheer vastgelegd, bijvoorbeeld rond klimaatopga-

Impact

verband met het Besluit Begroting en Verant-

ven, energietransitie en biodiversiteit. Het beheerplan biedt een

Het beheerplan gekoppeld aan het Terrein Beheer

woording accountant (BBV) bij de onderbouwing

meerjarig perspectief, gericht op de volledige levenscyclus van de

Model biedt u een stevige basis voor efficiënte

van de Voorziening Groot Onderhoud, kijken we

voorzieningen in een gebied, zoals wegen, paden, bruggen en

keuzes. Dit leidt tot goed beheerde, eigentijdse

voor beleid en financiën 20 jaar verder. Voor

steigers.

terreinen met een stabiele financiële basis.

beheermaatregelen is dat 12 jaar.
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Duurzaam beheer / Gebiedsbeheer

Uitvoeren terreininspecties
Omschrijving

Resultaat

(inefficiëntie) voorkomt en de kans op aanspra-

Door systematische visuele en technische inspecties krijgt u zicht op

Het uitvoeren van inspecties leidt tot actuele,

kelijkheidstelling aanzienlijk verkleint.

de onderhoudsstaat van uw natuur- en recreatieterreinen. Zo kunt u

heldere beheerdata. Daarmee kunnen we op de

tijdig bijsturen. Inspecties stellen u in staat:

korte termijn de kwaliteit en veiligheid in de

Evaluatie

- de kwaliteit van het terrein te borgen;

gebieden waarborgen en heeft u op de langere

Evaluatie vindt plaats op basis van de afspraken

- meerjarenplanningen groot onderhoud actueel te houden;

termijn inzicht in de noodzakelijke investerin-

in de programmabegroting, najaarsnota en

- de veiligheid in het gebied (beter) te waarborgen;

gen.

jaarrekening.

Impact

Uitvoeringsperiode

Ervaring leert dat goede, systematische terrein-

Jaarrond.

- invulling te geven aan aantoonbaarheid (juridische aansprakelijkheid).

inspectie het aantal klachten en meldingen
verlaagt, achterstand in beheerdata

Beheerinformatie
Omschrijving

Resultaat

Meten is weten. Daarom zorgen we dat uw beheerinforma-

Beheerinformatie levert u inzicht in de beheer-

tie inzichtelijk en op orde is. De koppeling van een Geografisch

werkzaamheden en kosten voor de komende

Evaluatie

Informatie Systeem (GIS) aan het Terrein Beheer Model maakt data

jaren. Deze informatie is onmisbaar voor een

Evaluatie vindt plaats op basis van de afspraken

en kosten inzichtelijk, goed te beheren en te vergelijken. Het gaat

goede beheervoorbereiding en -uitvoering in

in de programmabegroting, najaarsnota en

hierbij om bijvoorbeeld kaartmateriaal van de huidige en toe-

uw terreinen.

jaarrekening.

beschrijvingen van kapitaalgoederen zoals wegen en paden, maar

Impact

Uitvoeringsperiode

ook ‘kunstwerkpaspoorten’ voor bijvoorbeeld bruggen en steigers.

De beheerdata – en met name de actualiteit

Jaarrond.

beschikt over up-to-date inzicht in de terreinen.

komstige inrichting, planningen, geografische gebiedsanalyses en

hiervan – bepaalt voor een groot deel de
efficiency van uw en onze beheeruitvoering
in de gebieden. Het is daarom belangrijk dat u



Duurzaam beheer / Gebiedsbeheer

Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Terreinbeheer is continu inspelen op nieuwe wettelijke kaders en

Het resultaat is een natuurlijke en eigentijd-

Evaluatie vindt jaarlijks plaats op basis van

op vragen en veranderend gebruik van stakeholders in en om uw

se inrichting van uw terreinen, met naast

afspraken in de programmabegroting, najaars-

terreinen. Het is dan ook belangrijk om deze vraagstukken goed

recreatieve mogelijkheden ook aandacht voor

nota en jaarrekening. Daarnaast monitoren we

te volgen en aanpassingen te onderbouwen en te implementeren

landschappelijke kwaliteit en vergroting van de

met recreatieonderzoek de gebruikerstevreden-

in het beheer. Onze recreatieadviseurs, ecologen en landschapsar-

biodiversiteit.

heid en monitoren we de natuurwaarden van

chitecten zetten hierbij hun kennis van zowel het recreatiegebruik

de terreinen.

en de natuur- en landschapswaarden van uw gebieden als hun

Impact

landelijke expertise in, zodat u het beheer kunt inrichten vanuit

Met deze integrale benadering sluit het beheer

Uitvoeringsperiode

een integraal perspectief.

aan op recreatieve wensen en gebruik, en be-

Jaarrond.

waken we de landschappelijke kwaliteit van het
beheer en de inrichting van het gebied.

Faunabeheer & exotenbestrijding
Omschrijving

Resultaat

continue monitoring voorkomt (verdere) overlast

Bij terreinbeheer hoort faunabeheer; van weidevogelmaatrege-

Faunabeheer kan noodzakelijk zijn voor ver-

en negatieve invloed op natuurwaarden.

len tot wildbeheer. Faunabeheer staat tegenwoordig sterk in de

groting van de biodiversiteit. Exotenbestrijding

maatschappelijke belangstelling, dus het vraagt om een zorgvuldige

beperkt op zorgvuldige en professionele wijze

Evaluatie

en transparante aanpak. Staatsbosbeheer heeft ruime ervaring met

de overlast in uw terrein. Dat zorgt voor een

Afspraken over het faunabeheer en de exoten-

faunabeheer en de communicatie hierover.

hoge recreatieve waarde van uw terreinen.

bestrijding leggen we vast in het beheerplan.

Dat geldt ook voor ziekte- en plaagsoorten, zoals de eikenproces-

De voortgang en resultaten evalueren we via de

sierups en Japanse duizendknoop. We geven advies aan de hand

Impact

programmabegroting en de rapportage in de

van landelijke, provinciale, lokale ontwikkelingen en houden

Bij invasieve exoten, schade-, ziekte- of plaags-

jaarrekening.

daarbij rekening met wet- en regelgeving. In samenwerking met

oorten is het noodzakelijk dat er op tijd, maar

overheden en wildbeheereenheden bestrijden we schade.

vooral ook maatschappelijk en juridisch verant-

Uitvoeringsperiode

woord wordt ingegrepen. Zorgvuldig beheer en

Jaarrond.



Duurzaam beheer / Gebiedsbeheer

Omgevingsmanagement
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Veel mensen voelen zich betrokken bij uw gebieden en willen graag

Het resultaat is brede waardering voor de gebie-

De communicatieactiviteiten worden vooraf

meedenken en bijdragen aan het beheer van terreinen. Goed ter-

den, heldere communicatie en samenwerking met per middel benoemd in de prestatiecontracten.

reinbeheer betekent dus ook: communicatie en samenwerking met

belanghebbenden, gezamenlijke verantwoorde-

Jaarlijks ontvangen de belangrijkste belang-

de omgeving en belanghebbenden. We maken hiervoor gebruik

lijkheid en begrip voor beheermaatregelen.

hebbenden een overzicht van uitgevoerde werk-

van diverse vormen van gebieds- en stakeholdercommunicatie,

zaamheden . Dit gebeurt via een overkoepelend

zoals participatie- en informatiebijeenkomsten, woordvoering, en

Impact

jaarverslag en via jaarverslagen specifiek voor

(landelijke) online en offline communicatiekanalen. De boswach-

Terreinbeheer dat gedragen wordt door de

de recreatieschappen.

ters zijn hierbij lokaal aanspreekpunt en monitoren wat er in de

omgeving staat of valt met goede communicatie

omgeving leeft. Uiteraard zetten we ook landelijke expertise en

en samenwerking. Het zorgt voor vertrouwen in

Uitvoeringsperiode

netwerken in.

gemeenschappelijke doelen en beheermaatre

Jaarrond.

gelen en tevreden bezoekers en gebruikers.

Toezicht en handhaving
Omschrijving

Resultaat

Toezicht en handhaving bestaat uit vier onderdelen:

Dit levert een gebied op waar mensen zich veilig behoud van belevings- en natuurwaarden.

- Gastheerschap voor de gebruikersgroepen;

en welkom voelen en waar de natuur wordt

- Handhaving op geldende bepalingen en wetgeving;

beschermd. Door naleving van de wet- en

- Samenwerking met andere bevoegde toezichthouders (politie,

regelgeving blijft de kwaliteit van het gebied op Evaluatie vindt plaats op basis van afspraken

gemeentelijke handhavers);

en handhaving zijn van groot belang voor het

Evaluatie

orde en de recreatie- en belevingswaarde hoog. in het handhavingsplan. Daarnaast leggen we

- Vaartoezicht in waterrijke gebieden.

waarnemingen, waarschuwingen en proImpact

ces-verbalen vast in het boa-registratiesysteem.

De uitvoering van deze onderdelen door boswachters met boa-

Ervaring leert dat overlast en vernielingen toene-

bevoegdheden, gebeurt in overleg met u als opdrachtgever en met

men in gebieden waar toezicht en handhaving

Uitvoeringsperiode

andere toezichthouders. We spelen hierbij in op de aard van het

ontbreekt. Zeker als in omliggende terreinen en

Jaarrond. We bepalen de prioriteiten in overleg

gebied en mogelijke probleemsituaties in de terreinen en/of op het

wateren wel wordt gehandhaafd. Toezicht

en op basis van de ervaringen.

water.



Duurzaam beheer / Case

Case: Trouwen in het bos
Mogen wij bosbruiloften organiseren in jullie natuurgebieden? Met
deze vraag stapte weddingplanner Lianne Balduk op Staatsbosbeheer
af. Inmiddels biedt haar onderneming Trouwen in het Bos 48 natuurlocaties voor prachtig gestylede buitenplechtigheden.
Goed toegankelijke boslocaties
In 2013 kwam Lianne in contact met Jaap Wilting, destijds teamleider
Beleven. Hij omarmde het idee en dacht mee over de mogelijkheden.
Lianne: “Het liefst hebben wij goed toegankelijke boslocaties waar tot
‘s avonds laat gefeest kan worden, maar dat kan niet overal. Het ene
gebied is kwetsbaarder dan het andere en je hebt te maken met de
flora- en faunawetgeving.”
Lianne is vervolgens met boswachters – verspreid over het land – op
pad gegaan. “We hebben de mooiste natuurgebieden doorgekamd op
zoek naar geschikte trouwlocaties.” De organisatie van de bruiloften
is in handen van Lianne en haar team: Staatsbosbeheer levert de
locaties en krijgt daarvoor een vergoeding. Wel blijven de boswachters
aanspreekpunt bij calamiteiten.
Heel gelukkig
Boswachter Janneke de Groot raadt haar collega’s aan om trouwen in
het bos te faciliteren. “Je maakt mensen er heel gelukkig mee. Samen
met Lianne bieden we bruidsparen en hun gasten een natuurbeleving
om nooit te vergeten!”
Lees het volledige verhaal op staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/trouwen-in-het-bos

Duurzaam beheer / Gebiedsbeheer

Beheer vastgoed & gronden (rentmeesterschap)
Omschrijving

Resultaat

De grondpositie (de gronden en vastgoed binnen het werkings-

Professioneel vastgoed- en grondbeheer houdt

gebied) vormt de basis van elk natuur- en recreatiegebied. Duur-

u uw (vermogens)positie op orde. U voldoet

Evaluatie

zame borging van dit bezit vraagt om zorgvuldig beheer (goed

bovendien aan de rechten en plichten die het

Toetsing vindt plaats via afspraken en evaluatie

rentmeesterschap). Daarmee geeft u ook invulling aan verzoeken

eigendom met zich meebrengt. Zorgvuldig en

met exploitanten. De kaders hiervoor liggen

om medegebruik, bijvoorbeeld door erfpacht- of andere ge-

passend medegebruik draagt bij aan het recre-

vast in de gemeenschappelijke regeling. De om-

bruiksovereenkomsten aan te gaan, inclusief de administratie-

atieaanbod én aan structurele inkomsten.

vang van uw beheerareaal wordt bijgehouden

ve, financiële en juridische afwikkeling daarvan. Professioneel

grondslag voor terreinbeheer en kosten.

en gerapporteerd in de jaarrekening.

grond- en vastgoedbeheer is ook financieel van belang: de grond

Impact

en gebouwen vormen immers uw kapitaal. We werken graag met u

Zorgvuldig beheer van vastgoed en gronden is

Uitvoeringsperiode

samen op dit gebied.

een basisvereiste voor duurzame instandhou-

De uitvoeringsperiode loopt gelijk op met de

ding van gebieden. Het biedt de juridische

samenwerkingsperiode.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

De gebieden die u beheert worden regelmatig gebruikt door

Uw gebieden bieden ruimte voor initiatieven

We evalueren processen per event of activiteit

organisaties en particulieren voor het organiseren van activitei-

van derden, zorgvuldig getoetst aan de andere

en/of per kwartaal of (half)jaar. Ook registreren

ten en evenementen. Dat is een maatschappelijke meerwaarde!

belangen voor het terrein. Afspraken met par-

we het aantal aanvragen, meldingen, verleende

Want naast het beschermen van natuur, zijn ook het beleven en

tijen leggen we vast en communiceren we. Dat

toestemmingen, ontheffingen en vergunningen,

benutten van terreinen belangrijke waarden. Maar niet alles kan en

scheelt u veel administratieve lasten.

en de inkomsten uit leges en/of de vergoedingen

mag overal. Daarom is het nodig om heldere afspraken te maken

voor toestemming per jaar.

over het gebruik van het gebied en de faciliteiten, zeker bij grote

Impact

bezoekersaantallen. Dit wordt vastgelegd in de vorm van een ver-

Regulering van activiteiten en evenementen zorgt Uitvoeringsperiode

gunning (verlening door gemeenten), ontheffing of toestemming.

ervoor dat uw terreinen gebruikt worden waar-

Vanzelfsprekend op basis van de afspraken en doelstellingen die

voor ze bedoeld zijn. Dat komt het recreatieve

voor een terrein gelden.

gebruik en de toegankelijkheid ten goede.

 

Jaarrond.

Duurzaam beheer / Gebiedsbeheer

Recreatieonderzoek
Omschrijving

Resultaat

Het recreatieaanbod in de gebieden die we voor u beheren stem-

Dit grootschalige recreatieonderzoek levert inzicht worden.

men we af op de vraag van bezoekers en gebruikers. Om zicht te

in bezoekersaantallen, -profielen en -tevreden-

krijgen op hun wensen, nu en in de toekomst, zetten we landelijke

heid. Ook biedt het informatie over de economi-

Evaluatie

trendanalyses en gebiedsgerichte recreatieonderzoeken in. Sinds

sche waarde van gebieden, gelet op de huidige

U ontvangt een rapport dat voldoet aan de

2015 voert NTBT-NIPO onder regie van Staatsbosbeheer per provincie

en de te verwachten vraag. Zo zijn de resultaten

standaard van de NBTC-NIPO-onderzoeken. Dit

een recreatieonderzoek uit naar de belangrijkste bos- en natuur-

van de gebieden onderling te vergelijken.

rapport biedt alle onderzoeksresultaten en inzicht

voor eigentijdse gebieden die goed gewaardeerd

gebieden. Voor de financiering hiervan werken we samen met
provincies, andere terreinbeheerders en grote gemeenten.

in de onderzoeksmethodieken en -activiteiten.
Impact
Het onderzoek is een aanbevolen instrument om

Uitvoeringsperiode

bij te kunnen sturen in de ontwikkeling en het

Jaarrond.

beheer van een gebied en daarmee te zorgen

Beheerkostenberekeningen & -analyses
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Bij de grote of kleinere herinrichting van een gebied, of bij het

De beheerkostenberekening geeft u inzicht in de

Evaluatie vindt plaats op basis van afspraken in

inrichten van nieuw terrein, wilt u graag vooraf inzicht in de te

beheerkosten voordat de herinrichting start zodat de programmabegroting, najaarsnota, jaarre-

verwachten beheerkosten. Dit verzorgen wij door beheerkostenbe-

u vooraf bestuurlijke, beheersmatige en finan-

kening en in separate besluitvorming (bestuurs-

rekeningen en -analyses uit te voeren. In deze berekeningen zetten

ciële keuzes kunt maken en daarmee grip heeft

besluiten).

we de beheerkosten van de huidige situatie af tegen die van de

op de begroting (geprognotiseerde en werkelijke

toekomstige inrichting van een gebied. Ook analyseren we de kos-

kosten).

Uitvoeringsperiode

tenbepalende elementen, zodat u gefundeerd keuzes kunt maken.

Jaarrond.
Impact
Vooraf inzicht in de financiële effecten van
inrichtingskeuzes, en daarmee een stabiel financieel beeld.



Duurzaam beheer / Case

Case: Leerwerkplaats Jubbega
Werkend leren in het groen, en ook nog een diploma halen. Dat is wat
Leerwerkplaats Jubbega mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
biedt. De succesvolle samenwerking tussen drie Friese gemeenten, het
Nordwin College en Staatsbosbeheer ontving in 2018 de RBB-award.
Geen stempel
“Hier wordt er anders naar me gekeken, er wordt geen stempel op mij
gezet”, vertelt deelnemer Sander Zeestraten. “Ik heb een zware vorm
van dyslexie, maar verder is er niets mis met mij. Ik heb goeie handen
en hier kan ik werken en leren in mijn eigen tempo.”
Succes voor iedereen
Bij de leerwerkplaats leren de leerlingen 80 procent in de praktijk en
bestaat 20 procent uit theorie. Per week zijn ze drie dagen met praktijkbegeleiders van Staatsbosbeheer buiten aan het werk. “Ons doel is
dat iedereen die meedoet slaagt en het BBL-1 diploma behaalt,” legt
Wander Beijen, adviseur werk & re-integratie gemeente Opsterland,
uit. “Daarna kunnen ze doorstromen naar MBO-2 of werk.”
Pareltjes verdienen een kans
Dennis Benedictus, teamleider Staatsbosbeheer Friesland: “De leerwerkplaats vult een leegte op in de maatschappij. Volgens het systeem
zijn deze jongens niet ‘leerbaar’, maar er zitten pareltjes tussen die
een kans verdienen in onze maatschappij. Die helpen we verder.”
Lees het hele verhaal op staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/leerwerkplaats-jubbega

Duurzaam beheer / Maatschappelijke betrokkenheid

Vrijwilligers en actief burgerschap
Omschrijving

Resultaat

voor onmisbare input, slagkracht, betrokken-

Veel mensen voelen zich betrokken bij uw gebieden en zetten

Een zorgvuldige aanpak van vrijwilligerswerk

heid en draagvlak in en rond uw gebied. Ze

zich er graag voor in. ‘Vrijwilligers en actief burgerschap’ is een

en actief burgerschap leidt tot betrokken-

vergroten de maatschappelijke betekenis van

essentieel product om hen hiervoor op een zorgvuldige, professio-

heid, betekenis en plezier bij gebruikers en

gebieden en halen omgekeerd maatschappelij-

nele manier ruimte te bieden en terreinen op eigentijdse wijze te

de omgeving van het gebied. De vrijwilligers

ke betekenis uit hun inzet.

beheren. Dat levert u kwalitatief hoogstaand gebiedsbeheer op en

werken mee aan excursies, jeugdactiviteiten en

bovendien draagvlak in de omgeving. Het bestaat uit o.a.:

terreinbeheer, maar ook helpen zij bij moni-

Evaluatie

toring, toezicht en handhaving en bij vragen,

Evaluatie vindt plaats op basis van afspraken in

meldingen en klachten van bezoekers.

individuele of samenwerkingsovereenkomsten.

Impact

Uitvoeringsperiode

Vrijwilligers en participatieplatforms zorgen

Jaarrond.

Omschrijving

Resultaat

mensen én voor de samenleving. Verder levert het

Via trajecten die bijdragen aan arbeidsparticipatie krijgen kwetsba-

Met zorg en arbeidsparticipatie maakt u niet

de luxe van fijnmazig en handmatig beheer.

re groepen de kans om te werken in het groen. Dit gebeurt samen

alleen werk van maatschappelijke betrokken-

met zorginstellingen, werkvoorzieningschap, praktijkonderwijs en

heid, ook de kwaliteit van het beheer gaat

Evaluatie

Binnenwerk. Ook werken wij samen met Reclassering Nederland. De

omhoog. Door de extra handen kunnen we

We leggen afspraken vast in de samenwer-

ervaring leert dat gezond en nuttig werk voor veel mensen met een

aanvullende beheermaatregelen nemen, bo-

kingsovereenkomst en jaarovereenkomsten.

afstand tot de arbeidsmarkt naast werkervaring ook zelfvertrouwen

venop het reguliere werk.

Deze vormen de basis voor evaluatie.

te omgeving van de gebieden te kunnen laten werken in het groen.

Impact

Uitvoeringsperiode

Zo geeft u ook invulling aan uw maatschappelijke opgaven.

Arbeidsparticipatie geeft kwetsbare groepen de

Jaarrond.

- professionele begeleiding inzet van vrijwilligers;
- faciliteren en onderhouden van participatiegroepen;
- samenwerken met bewonersplatforms, stichtingen en verenigingen.

Zorg en arbeidsparticipatie

en zingeving biedt. Uitgangspunt is om vooral mensen uit de direc-

kans om te werken, te leren en om vol trots mee
te doen in de maatschappij. Dit is belangrijk voor



Duurzaam beheer / Case

Case: Beter in het Groen
Buiten zijn in de natuur is gezond, zo wijzen talloze onderzoeken uit.
Toch was het aanbod aan activiteiten in de natuur erg versnipperd.
MediQuest en Staatsbosbeheer lanceerden daarom Beterinhetgroen.
nl: een portal met alle natuur-gezondheidsactiviteiten in Nederland.
Gezonde initiatieven
Augie Vissers, projectleider MediQuest: “Tijdens mijn afstudeeronderzoek merkte ik hoeveel belangstelling er was voor programma’s rond
natuur en gezondheid. Zo ontstond het idee om alle initiatieven in het
land overzichtelijk online bijeen te brengen: van wandelgroepen tot
kindertherapie en re-integratie in het groen.”
Platform voor aanbieders
Ook de boswachters van Staatsbosbeheer krijgen regelmatig verzoeken
om bijvoorbeeld ‘buitencoaching’ op hun regionale activiteitenkalenders te plaatsen. “Dat kunnen we als onafhankelijke organisatie niet
doen,”legt Erna van der Wiel, adviseur Zorg & Participatie, uit. “Maar
op dit platform kunnen deze aanbieders hun activiteiten kwijt. Een
mooie manier om invulling te geven aan onze maatschappelijke taak
op het thema natuur en gezondheid.”
Het plan sloot bovendien naadloos aan op programma’s van de ministeries van EZ en VWS.
Bekijk het volledige verhaal op staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/beter-in-het-groen

Duurzaam beheer / Maatschappelijke betrokkenheid

Excursies en arrangementen
Omschrijving

Resultaat

betrokkenheid en passie voor de natuur. Bij

Met een gevarieerd en prikkelend programma van excursies en ar-

Excursies vergroten het draagvlak voor de

huidige én nieuwe generaties bezoekers.

rangementen biedt u de mogelijkheid om bezoekers, van klein tot

gebieden en het werk dat er wordt verricht.

groot, dichter bij de natuur te brengen. In groepsverband krijgen

Ze maken terreinen zichtbaar en beleefbaar.

Evaluatie

ze informatie en beleven ze de unieke elementen van uw gebied.

Bij positieve ervaringen worden uw gasten

We stellen samen met u een passend excur-

Lokale promotie is een kritische succesfactor die bij iedere excursie

ambassadeurs van het gebied. Daarnaast

sieaanbod samen. Achteraf toetsen we de

of arrangement onze aandacht heeft. U kunt bij ons terecht voor

kunnen excursies of arrangementen een extra

klantentevredenheid via enquêtes. Daarnaast

zowel excursies voor de zakelijke als voor de consumentenmarkt

inkomstenbron voor u zijn.

monitoren we de bezettingsgraad van excursies
via het online boekingssysteem.

Impact
Door mensen te verwelkomen en ze de natuur

Uitvoeringsperiode

anders te laten beleven, creëren we begrip,

Jaarrond.

Omschrijving

Resultaat

Impact

Met ‘Gezondheid & natuurlijk fit’ realiseren we (met partners) be-

Uw gebieden bieden een meerwaarde voor een

Bewegingsprogramma’s en -faciliteiten helpen

wegingsprogramma’s en -faciliteiten voor bewoners nabij natuur-

gezonde samenleving. Met name voor mensen

nieuwe groepen mensen de weg naar de natuur

en recreatiegebieden. Dit doen onze teams samen met gemeenten,

voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is - bij-

te vinden en daar hun fysieke en mentale ge-

zorginstellingen, sportverenigingen en fondsen. Denk aan:

voorbeeld ouderen, kinderen met bewegings-

zond- en fitheid te verbeteren.

Gezondheid en natuurlijk fit

armoede, mensen met een chronische ziekte
- aanleg buitenfitnessapparatuur, toiletvoorziening of watertappunt;
- realisatie praktijkruimte voor een psychotherapiepraktijk in het
gebied;

of bewoners die sociaal geïsoleerd dreigen

Evaluatie

te raken. Daarmee geeft u invulling aan uw

De bewegingsprogramma’s en -faciliteiten toet-

maatschappelijke opgaven op het gebied van

sen we aan vooraf gemaakte afspraken.

gezondheid.
Uitvoeringsperiode

- begeleide wandelingen voor mensen met een chronische aandoening.

Jaarrond.



Duurzaam beheer / Maatschappelijke betrokkenheid

Jeugdactiviteiten en -voorzieningen
Omschrijving

Resultaat

voor de toekomst. Concreet voordeel bij voorzie-

‘Jeugd en natuur’ is een breed gedeeld maatschappelijk speerpunt.

Dit levert een aantrekkelijk gebied op voor

ningen is dat beheerkosten vaak dalen.

Staatsbosbeheer houdt zich daar dagelijks mee bezig. We stellen

(gezinnen met) kinderen, educatie en spel

onze kennis, ervaring en netwerk graag ter beschikking om uw

in de natuur. Maar ook: meer betrokkenheid

Evaluatie

maatschappelijke opgaven op het gebied van jeugd en gezondheid

en kennis over de natuur bij nieuwe genera-

De evaluatie vindt plaats via uitgiftecijfers,

te realiseren. Dat doen we met jeugdactiviteiten en -voorzieningen,

ties. Bovendien draagt u bij aan een gezonde

tellingen op de locaties, en registratie van

inclusief begeleiding, realisatie, materialen, training en coördinatie:

samenleving.

deelnemende scholen, BSO’s en jeugddeelne-

- Programma NatuurWijs: een programma waarbij schoolkinde-

Impact

mers aan activiteiten via ons registratiesysteem
“Thuis in de streek”.

ren onder professionele begeleiding leren om zelf de natuur te

Door activiteiten en -voorzieningen betrekt u

ontdekken en ervaren.

kinderen, scholen en gezinnen bij de natuur.

Uitvoeringsperiode

Jeugd is een grote doelgroep, die belangrijk is

Jaarrond.

- Programma Natuursprong: een professioneel spelprogramma voor
groepen waarin plezier, bewegen en beleving centraal staan.
- Jeugdactiviteiten zoals de “hulpboswachter”.
- Speelnatuur-plek: kinderspeelplek in natuur- of recreatiegebied
met speelaanleidingen óf natuurspeeltoestellen.
- Beleefpaden: ouders/begeleiders/vrijwilligers gaan zelf op pad
met opdrachten. Bijvoorbeeld het kabouterpad en het dierenvriendjespad.



Duurzaam beheer / Case

Case: NatuurWijs
Stichting NatuurWijs geeft ‘buitenlessen’ aan schoolklassen van groep
1 t/m 8. Midden in de natuur en gewoon onder schooltijd. Wie jong
de natuur leert waarderen, voelt zich vaak ook op latere leeftijd
betrokken bij natuur en de bescherming ervan. Met dat idee ontstond
deze samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Staatsbosbeheer,
NatuurCollege en Wageningen University.
Programma op maat
Staatsbosbeheer stelt natuurgebieden open en biedt de nodige kennis en mankracht in de vorm van regionale ‘NatuurWijzers’, speciaal
getrainde boswachters en vrijwilligers. Samen met de leerkracht
bedenken ze een thema – zoals ‘voedsel’ of ‘voortplanting’ – en
ontwikkelen een programma dat past bij het gebied, de klas en de
lesmethoden van de school.
Graaien naar kikkerdril
Leerkracht Wil, basisschool De Fontein: “NatuurWijsdagen zijn enorm
leerzaam. Door zelf op ontdekkingsreis te gaan, leren kinderen meer
dan uit boekjes. Het is mooi om te zien hoe ze allemaal hun best doen;
luisteren naar geluiden, zoeken naar sporen of graaien naar kikkerdril.
Aan het eind van de dag is er maar één vraag: ‘Juf, wanneer gaan we
weer?’.”
Lees alles over NatuurWijs op staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/natuurwijs

Ontwikkelen

Ontwikkelen
Gebiedsbeheer gaat verder dan de bestaande inrichting zorgvuldig en efficiënt in stand houden. Het
gaat ook om flexibel kunnen reageren op veranderende maatschappelijke en ecologische vraagstukken.
Maar ook om aanpassing van beheer naar de nieuwste inzichten op het gebied van recreatie, kwaliteit
van de leefomgeving, klimaatadaptatie en ecosystemen.
Dat vraagt om strategische en onderbouwde doorontwikkeling van terreinen. En om een solide partner
die hierin mee kan denken. Dat biedt Staatsbosbeheer. Wij brengen onze landelijke kennis en ervaring
mee naar uw natuur- en recreatiegebieden en kunnen u op alle mogelijke terreinen adviseren en bijstaan; van zoneringsplannen tot het management van specifieke projecten.
Centraal in onze aanpak staat de Groene Metropoolvisie: de zo noodzakelijke verbinding tussen stad en
omringende natuur via een ‘blauwgroen’ netwerk. Een netwerk dat loopt van het groen voor de voordeur, via het water en parken in de dorpen en steden, naar de natuur in de buitengebieden. Zo dragen
we bij aan een gezonde leefomgeving waar zowel mens als natuur zich thuis voelen.
Dat wij dit samen doen met u, gemeentes, provincies, collega-terreinbeheerders, ondernemers, (zorg)
instellingen en vele andere, is vanzelfsprekend. Samen maken we de groene ruimte in Nederland
sterker. We dragen bij aan meer mogelijkheden om te ontspannen en te bewegen, aan biodiversiteit,
betere beleving en bereikbaarheid. Natuurlijk met aandacht voor de landschappelijke inpassing van
natuur.
De producten en diensten binnen het thema Ontwikkelen zijn aanvullend op het basispakket. U kunt ze
desgewenst inzetten op project- en/of onderwerpbasis.


Ontwikkelen / Plannen maken

Visie-ontwikkeling
Omschrijving

Resultaat

kwaliteiten van uw gebied beschermen,

Bij visie-ontwikkeling werken we samen met u het langeter-

Dit levert een product op met een duidelijke

versterken en borgen, ook voor toekomstige

mijnperspectief (10-30 jaar) van een groot samenhangend gebied

visie- en koerskaart, een ruimtelijk raamwerk,

generaties.

uit. Een visie overstijgt de looptijd van een ontwikkelplan en

de identiteit en positionering van het gebied,

uitvoeringsagenda. We komen samen met u tot de koers, ambities

ambities en kaders. Het biedt u een stevige

Evaluatie

en kaders op basis van trends en maatschappelijke opgaven, zoals

inhoudelijke basis voor ontwikkel- en zone-

Het visie-rapport wordt na oplevering door u

verstedelijking, gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

ringsplannen.

vastgesteld. Draagvlak voor het plan bij alle

In de ambities zorgen we voor balans tussen beleven en gebruik

belanghebbenden is een belangrijk punt in de

van het gebied en het behouden en versterken van natuurwaar-

Impact

den. Bij het ontwikkelen van de visie worden belanghebbenden

Een gedragen langetermijnvisie geeft koers en

intensief betrokken.

kaders voor ontwikkeling, beheer en samenwer- Uitvoeringsperiode

evaluatie van het rapport.

king met andere partijen. Zo kunt u de

Jaarrond.

Omschrijving

Resultaat

ontwikkelrichting voor de langere termijn. Het

In een ontwikkelplan bepalen we samen met u en andere belang-

In het integraal ontwikkelplan zijn ontwikkel-

is de basis voor projecten en uitvoering van het

hebbenden de ontwikkelrichting voor een gebied voor de middel-

richting, ambities en uitvoeringsagenda voor 5

beheerplan, dat een kortere doorlooptijd heeft en

lange termijn (5-10 jaar). Het plan vertaalt de landschappelijke,

tot 10 jaar uitgewerkt. Onderdeel daarvan is een

is gericht op het dagelijkse beheer.

recreatief-economische, (hydro)ecologische en maatschappelijke

zoneringsplan. Hiermee borgt u differentiatie

ambities naar voorstellen voor het gebied. Het legt de basis voor

tussen deelgebieden, regulering van gebruik, en

Evaluatie

duurzame verbindingen met de omgeving. De voorstellen in het

balans tussen, recreatie en natuurbescherming.

De uitvoeringsagenda definieert de projecten en

plan betreffen de ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur, inrichting,

Het ontwikkelplan is Omgevingswet-proof, en

financiering. Op afspraak toetsen we met op-

programmering en promotie van het gebied. We ontzorgen u hierbij

biedt met voldoende speelruimte voor uitwerking. drachtgevers de resultaten aan het ontwikkelplan.

Ontwikkelplan

ook met de project- en procesbegeleiding en de gebieds- en stakeholdercommunicatie.

Impact

Uitvoeringsperiode

Met het ontwikkelplan heeft u een duidelijke

Jaarrond.



Ontwikkelen / Case

Case: Duurzame woonwijk Krommenie
Natuur die verbonden is met de stad, zodat er een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving ontstaat. Dat is de Groene Metropool-visie. Gebiedsontwikkelaar AM vertaalde dit concept met
Staatsbosbeheer naar de praktijk en won daarmee de aanbesteding voor
een nieuwe woonwijk in Krommenie: waterrijk en in karakteristieke Zaanse-polderstijl.
Verbinding met de groene omgeving
Steven Hupkens, projectleider AM:“De wijk grenst aan waterrijke Staatsbosbeheergebieden. Samen keken we hoe we met water de verbinding konden
maken tussen dorp, wijk en groene omgeving.” Robert Graat, programmasecretaris GM vult aan:“Het plan van AM voorziet ook in ecologische en recreatieve investeringen in onze percelen.”
Klimaatbestendig
“De aansluiting op Staatsbosbeheerpercelen maakt de leefomgeving
van de kopers groter, ruimer en groener,” vervolgt Steven. “Bovendien
had Staatsbosbeheer uitstekende adviezen om de waterloop en -opvang te
optimaliseren. Daarmee is de wijk ook voorbereid op de wateroverlast en
droogte die we vanwege klimaatverandering verwachten.” “Dit project is
een prachtige showcase voor duurzame gebiedsinrichting!”, besluit Robert.”
Kijk voor het volledige verhaal op: staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/woonwijk-krommenie



Ontwikkelen / Plannen maken

Ontwikkelplan verkenning
Omschrijving

Resultaat

Soms is het wenselijk om, voorafgaand aan een ontwikkelplan, te

Het advies omschrijft de kwaliteiten en potentie

starten met een verkenning. Een ontwikkelplan met stevig draagvlak

van het gebied. Onderdeel daarvan is een

Evaluatie

in de omgeving vraagt immers om grondige voorbereiding. Als

analyse van (potentiële) bezoekers. Daarnaast

Ter evaluatie toetsen we samen met onze

basisinformatie voor uw ontwikkelplan (of kleinere aanpassingen) in

bevat het advies aanbevelingen voor mogelijke

opdrachtgevers de uitvoeringsresultaten van de

het gebied maken we een vraaganalyse van bezoek en omgeving:

differentiatie tussen gebieden, beheer en inves-

adviezen uit de verkenning.

kan een verkenning nuttig zijn.

teringsmaatregelen.
Uitvoeringsperiode

- terreingebruik;
- bezoekerstevredenheid;

Impact

- (hydro)ecologische inventarisatie;

Met de verkenning heeft u een gedegen start

- analyse of het huidige beheer en de inrichting hierop aansluit.

voor meerjarig ontwikkelplan. Maar ook als

Jaarrond.

basis voor kleinere aanpassingen in het gebied
Dat resulteert in een analyse van trends en kansen, en een advies.

Strategische vastgoedontwikkeling
Omschrijving

Resultaat

om grotere of intensievere recreatieve beleving,

Strategische vastgoedontwikkeling omvat alle werkzaamheden die

Het resultaat is een betere sturing op uw (vast-

daling van beheerkosten of juist waardestijging

nodig zijn om uw gebied gereed te maken voor gewijzigd gebruik

goed)doelstellingen en toe-/afname of gewijzigd

van uw eigendom.

en/of nieuwe functies. Het kan hier gaan om nieuw terrein, maar

gebruik van uw beheerareaal. Andere resultaten

ook om terrein dat al behoort tot uw beheerareaal. Onder andere:

zijn het vergroten van de belevingswaarde voor

Evaluatie

de bezoeker en mogelijke financiële meerwaarde

Wijzigingen in oppervlakte van het beheerareaal

(door bijvoorbeeld wijziging van bestemming/

melden we in de jaarrekening. Ook van overige

gebruik).

werkzaamheden wordt in de jaarrekening verslag

- Voorbereidende werkzaamheden vastleggen in een plan voor
grond- en vastgoedontwikkeling. Zodat duidelijk is wie, wat,
wanneer doet en wat de kosten zijn.
- Op basis van dit plan grond en/of opstallen verwerven of in
erfpacht, huur of gebruik geven.
- Deze grond en opstallen gedurende de planvorming beheren.

gedaan, zodat u deze kunt evalueren.
Impact
De impact is afhankelijk van de keuzes in het

Uitvoeringsperiode

beheer van de grond en gebouwen. Het kan gaan Jaarrond.



Ontwikkelen / Case

Case: Landal Reeuwijkse Plassen
Vroeger gingen we één keer per jaar op vakantie met de tent, naar een camping waar we rij aan rij stonden. Hoe anders is dat nu; we verblijven in luxe
villa’s met veel privacy en entertainment vanuit een centrale gelegenheid.
Van camping tot luxe bungalows
Deze omwenteling maakte ook Camping Reeuwijkse Hout ook door. Van een
familiecamping met ruim 450 kampeerplekken naar een park met 290 luxe
recreatiebungalows. Met voorzieningen van restaurant tot speelparadijs, en
in de omgeving alle ruimte voor natuurbeleving.
Onderhandelen
Zo’n verandering gaat niet vanzelf. Met de nieuwe erfpachter werd onderhandeld over het nieuwe erfpachtcontract, de exacte invulling van het park,
en de tegenprestatie. Daarbij rekening houdend met de exploitanten (contractanten) in de omgeving, zodat hun commerciële belangen niet zouden
worden geschaad. En natuurlijk moest het passen binnen de doelen van de
opdrachtgever én de bestemming die de gemeente voor ogen had.

Ontwikkelen / Projecten uitvoeren

Integraal programma- en projectmanagement
Omschrijving
Met diverse samenwerkingspartners als recreatieschappen, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat, en
met marktpartijen als ingenieursdiensten werken we samen in projecten en programma’s. Gezamenlijk realiseren we gebiedsontwikkelingen die recreatie- en natuurgebieden een kwaliteitsimpuls geven.
Het kan gaan om kleinschalige herinrichting van een terrein of juist
om grote integrale gebiedsontwikkeling vanuit een interdisciplinair
team en met goed georganiseerd omgevingsmanagement (verbinden
van partijen).
Staatsbosbeheer staat u bij vanaf de initiatieffase tot en met de
uitvoeringsfase, en biedt:
- ISO-gecertificeerd projectmanagement.
- Expertisegebieden: contractmanagement, omgevingsmanagement,
risicomanagement, communicatie en systematiek kostenraming

Resultaat

en/of een toekomstbestendiger gebied creëren.

(SSK).

De resultaten variëren van uitgewerkte, onder-

De veranderingen in het beheer die voortvloeien

bouwde plannen tot concreet uitgevoerde (her)

uit de projecten voor (her)inrichting nemen we

en aanwending van Europese en provinciale subsidies zoals LIFE en

inrichting van gebieden, waarmee de gebieden

uiteraard mee als onderdeel van de projectma-

het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

weer up-to-date zijn en bijdragen aan uw op-

tige aanpak.

- Ervaring in het koppelen van verschillende financieringsstromen

- Specialistische technische en gebiedskennis in o.a. recreatie, ecologie, exploitatie en hydrologie.

gaven en ambities. Ook onderhoudscontracten
of procesmatige gebiedsontwikkelingen kunnen

Evaluatie

daar onderdeel van zijn.

De projecten hebben standaard evaluatiemo-

Voorbeelden: aanleg van recreatieve infrastructuur en speelnatuur,

menten. Als het nodig of wenselijk is, kan ook

herstel van bruggen, steigers en monumenten en kleinschalige

Impact

monitoring van natuur- en/of recreatiewaarden

inrichtingen. Maar ook een complete (her)inrichting en realisatie

Integraal programma- en projectmanagement

onderdeel zijn van de opdracht.

van een natuur- en recreatiegebied en voorzieningen. We geven ook

leidt tot een kwaliteitsverbetering voor recreatie

uitvoering aan grote programma’s.

en natuur, die aansluit op uw doelen. Bijvoor-

Uitvoeringsperiode

Kijk voor voorbeelden op: staatsbosbeheer.nl/projecten

beeld het verhogen van gebruikerstevredenheid

Jaarrond.



Ontwikkelen / Case

Case: Into The Great Wide Open
Vlieland vormt één keer per jaar het decor van het vierdaagse festival
Into The Great Wide Open waar 7.000 bezoekers genieten van muziek,
beeldende kunst, film en natuur. Op verzoek van de organisatie is
Staatsbosbeheer daarbij ‘gastheer’.
Het eerste overleg
Ferry Roseboom, organisator van het festival, herinnert zich het eerste
overleg: “Er was toen zo’n echte boswachter met een baard en een
groen pak die zei: ‘Mag dat zomaar? Het is wel onze grond!’ Dat was
Erik Saaltink, indertijd de boswachter, die later een van onze beste
vrienden is geworden. Hij had zelf wel iets met onze thema’s en stelde
bijvoorbeeld een kunstroute en de locatie voor het bospodium voor.”
Kwetsbare orchideeën
Erik: “Vanaf het begin is alles in goede harmonie verlopen. De natuur
geeft de grenzen aan. Soms was er iets gepland in de buurt van kwetsbare orchideeën - dat kan dus niet. Maar als we in zulke gevallen een
andere locatie vonden, bleek die vaak nog beter ook. Toen de samenwerking eenmaal liep, hebben we in kansen gedacht. Waar het kan en
mag, gebruiken we de natuur als decor.”
Bekijk het volledige verhaal op staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/into-the-great-wide-open

Ontwikkelen / Advies op onderwerpen

Recreatieadvies
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Als recreatieschap of gemeente staat u voor verschillende opgaven,

U ontvangt een helder recreatieadvies, afge-

Toetsing of het advies voldoende aansluit op de

zoals het realiseren van een gezonde leefomgeving, terwijl ver-

stemd op uw doelen en opgaven, en op de

behoeften en opgaven vindt plaats via gebrui-

stedelijking toeneemt en dus ook recreatiedruk. We werken graag

omgeving en belanghebbenden.

kersonderzoek en/of evaluaties met partners en

samen met u aan kansen en oplossingen. Een voorbeeld hiervan is

belanghebbenden.

een zoneringsplan: dit stelt u in staat een gebied efficiënt en doel-

Impact

gericht in te richten. Het bepaalt waar recreatie mogelijk is en waar

Het recreatieadvies vormt een solide basis voor

Uitvoeringsperiode

het rustig moet blijven, bijvoorbeeld om natuurwaarden te behou-

bijvoorbeeld (her)inrichtingen of activiteiten-

Jaarrond.

den. Zo ontstaat ruimtelijke differentiatie, is er voor ieder wat wils

programmering. Het advies maakt onderbouw-

en wordt bescherming geboden aan meer kwetsbare natuur.

de keuzes en acties mogelijk die aansluiten bij
de functie en potentie van uw gebied en de

Staatsbosbeheer kan landelijke en lokale expertise inzetten bij

vraag van de bezoekers.

nieuwe recreatieve inrichtingen, overnachtingsmogelijkheden,
evenementenbeleid of het opstellen van overeenkomsten met
georganiseerde gebruikers voor recreatieve voorzieningen. Onze
medewerkers hebben ruime ervaring met recreatie en oog voor
natuurwaarden. Het recreatieadvies komt tot stand in nauw overleg
met belanghebbenden: gebruikers, maatschappelijke organisaties,
terreinbeheerders en (recreatie)ondernemers.



Ontwikkelen / Advies op onderwerpen

Eco(hydro)logisch advies
Omschrijving

Resultaat

siteit. Biodiversiteit bepaalt mede de beleving

Effectief en duurzaam terreinbeheer is gestoeld op gedegen

Het ecohydrologisch adviesrapport geeft inzicht

van het gebied en zorgt voor meer planten-

onderzoek. Daarom voeren wij ecohydrologische systeemanalyses

in de huidige eco(hydro)logische situatie van

en diersoorten in het gebied.

uit, om zo de kansen en bedreigingen te kunnen bepalen voor

uw terrein, en vormt een solide uitgangspunt

(de biodiversiteit en natuur in) een gebied. Deze analyse vormt de

voor een haalbaarheidsanalyse, inrichtings-

Evaluatie

basis voor ons advies voor de ecologische ontwikkelrichting van

en beheerplan.

Monitoring van de beheerinspanningen op

uw terreinen en de duurzame instandhouding van de biodiversi-

basis van het rapport toont de effectiviteit van

teit. Een verantwoord ingericht en beheerd terrein vergroot ook de

Impact

mogelijkheden voor natuurbeleving en natuureducatie en draagt

Een gedegen eco(hydro)logische systeemanalyse

bij aan klimaatadaptatie. Ook als basis voor beheerplannen kunnen

biedt de basis voor inrichting en beheer, voor de Uitvoeringsperiode

we ecohydrologische analyses uitvoeren.

ecologische ontwikkelrichting van terreinen en

het advies en het beheer.

Jaarrond, van enkele maanden tot enkele jaren.

de duurzame instandhouding van de biodiver-

Natuurtoetsen
Omschrijving

Resultaat

soepel verloopt. Zo’n aanvraag is wettelijk ver-

Werken in de groene omgeving vraagt om uiterste zorgvuldigheid.

Met het uitvoeren van een natuurtoets zijn de

plicht bij ruimtelijke ontwikkeling.

Want veel planten en dieren zijn beschermd. Staatsbosbeheer

belangen van natuur goed meegenomen voordat

kan natuurtoetsen (laten) uitvoeren voordat er werkzaamheden

een project start. Daarnaast is de natuurtoets no- Evaluatie

worden uitgevoerd. Dit is onder andere de basis voor bijvoorbeeld

dig bij ruimtelijke ingrepen voor het aanvragen

ontheffingen en vergunningen, in het kader van de Wet natuur-

van ontheffingen en vergunningen in het kader

bescherming of de Omgevingswet. Denk aan onderzoek naar de

van de Wet natuurbescherming of de Omgevings- Uitvoeringsperiode

aanwezigheid van (beschermde) dier- of plantensoorten. Met de

wet.

Afhankelijk van beschermde natuurwaarden die

natuurtoets leveren we voor nieuwe ontwikkelingen en het beheer
van uw terreinen gedegen ecologische en juridische onderbouwing.

Slechts in uitzonderingen aan de orde.

gelden in het gebeid, zoals soorten, verblijfImpact

plaatsen, (leef)gebieden. Meestal in enkele

Een natuurtoets zorgt ervoor dat het proces van

maanden, soms meer dan een jaar.

de aanvraag van vergunningen of ontheffingen



Ontwikkelen / Advies op onderwerpen

Landschap en ruimtelijk advies
Omschrijving

Resultaat

Impact

Uw terreinen bevatten soms meer dan natuur en recreatieve voor-

Met dit advies heeft u een gedegen basis in

Een integrale landschapsvisie borgt de ruimte-

zieningen. Als er andere elementen aanwezig zijn, bijvoorbeeld

handen die recht doet aan de cultuurhistorische lijke en functionele kwaliteit van uw terreinen.

cultureel erfgoed als waterlinies, molens, landgoederen, eenden-

en landschappelijke waarden van uw terreinen.

kooien of poelen, dan vraagt dat extra deskundigheid. Wij kunnen

De adviezen zijn op maat en gaan in op deze

Evaluatie

u vanuit onze ervaring hierover adviseren. Dit doen we vanuit een

integrale waarden, of behandelen een specifiek

Evaluatie kan plaatsvinden door monitoring

integrale visie op landschap en cultuurhistorie. In de adviezen

thema: de ontwikkelmogelijkheden van een

van de belevingswaarde, inrichting en

wordt altijd rekening gehouden met de landschappelijke, cultuur-

landschaps- of cultuurhistorische element, de

functioneel gebruik van het gebied, en door

en natuurhistorische en archeologische aspecten. Zo komt u tot een

impact van een ingreep op de landschappelijke

monitoring van de kwaliteit van de beschermde

verantwoorde inrichting van uw terreinen. Met oog voor natuur én

of archeologische waarden in uw gebied.

landschaps- en cultuurhistorische elementen.

cultuur en voor uw opgaven en doelen.
Uitvoeringsperiode
Jaarrond.



Ontwikkelen / Case

Case: Shell voor Nederlands bos
Shell en Staatsbosbeheer hebben elkaar gevonden een gezamenlijk
thema: de gevolgen van klimaatverandering tegengaan door de
aanplant van bos. Marjan van Loon, directeur Shell Nederland: “We
kunnen de energietransitie alleen versnellen als we het grootser aanpakken. En dat kan als we elkaar helpen.”
5 miljoen bomen
Shell stelt in 12 jaar 17,4 miljoen euro beschikbaar. Met dat bedrag kan
Staatsbosbeheer 5 miljoen nieuwe, gezonde bomen aanplanten. Dit is
nodig, want de Nederlandse bossen zijn zwaar getroffen door essentaksterfte, een schimmelziekte waar bomen niet van herstellen. En in
de overheidsbijdrage voor Staatsbosbeheer is geen rekening gehouden
met dergelijke calamiteiten.
Gevarieerd bos
Het resulteert straks in een weerbaarder bos, minder vatbaar voor
ziekten en met een grotere soortenrijkdom aan planten en dieren.
Bovendien slaan nieuwe bomen meer CO2 op. “Het mooie is dat de
urgentie onze creativiteit en innovatiedrang vergroot”, zegt Sylvo
Thijsen, directeur Staatsbosbeheer. “Ik denk dat er een interessante
periode aanbreekt, met bijzondere samenwerkingen. Dit is daar alvast
één van.”
Lees meer over de samenwerking op staatsbosbeheer.nl/shell

Ontwikkelen / Advisering op onderwerp

Klimaatslim ontwikkelen en beheren van bos en natuur
Omschrijving

Resultaat

Impact

De klimaatopgave is een grote maatschappelijke opgave in Ne-

Een klimaatslimme invulling van het terrein-

Een klimaatslimme en daarmee toekomstbe-

derland. Natuur- en recreatiegebieden kunnen hier ook meer aan

beheer levert een bijdrage aan het realiseren

stendige inrichting en beheer van terreinen

bijdragen dan u wellicht denkt. Daarnaast is het ook van belang

van uw klimaat- en duurzaamheidsdoelstel-

(versterking van CO2-vastlegging en klimaat-

dat uw gebieden klaar moeten zijn voor de veranderingen in het

lingen. Wij zetten graag onze ervaring en ons

adaptatie). De inrichting en het beheer dragen

klimaat.

netwerk in bij de aanleg en het beheer van

bovendien bij aan de biodiversiteit en bieden

Met inrichting en beheer van terreinen kan een belangrijke bijdrage

nieuwe en bestaande bos en natuurgebieden.

een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomge-

worden geleverd aan de klimaatopgaven. Enerzijds door CO2-vast-

Daarbij brengen we de kennis en ervaring uit

ving (meervoudige functievervulling).

legging (mitigatie), anderzijds door terrein meer veerkracht te

andere projectgebieden en landelijke opgaven

geven tegen klimaatverandering (adaptatie). Een goed gekozen

in (zo ook de nationale Bossenstrategie en de

Evaluatie

klimaatslimme inrichting en daarbij passend beheer kan daarnaast

uitwerking van het Klimaattakkoord). Voor

Ons advies kan een leidraad zijn voor uw

leiden tot een verhoging van de biodiversiteit en een aantrekke-

inrichting en beheer, maar ook voor financie-

klimaatdoelstellingen in combinatie met de

lijke leef-, woon en werkomgeving (meervoudig ruimtegebruik).

ringsmogelijkheden. We leggen de verbinding

realisatie van andere gebieds- en organisatie-

Voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuw bos, klimaatbuffers

met bedrijven die bijvoorbeeld bosaanleg willen doelstellingen.

door de duurzame inrichting van watersystemen, al dan niet in

stimuleren en de universiteiten en kennisin-

combinatie met natuurinclusieve landbouw.

stellingen die hier ervaring mee hebben. We

Uitvoeringsperiode

ontzorgen u hierbij ook met de project- en pro-

Jaarrond.

cesbegeleiding, inclusief de cruciale gebieds- en
stakeholdercommunicatie.
Een voortvarende eerste analyse of ontwikkelschets kan op korte termijn inzicht bieden in
de mogelijkheden. Daarna kunnen we samen
met de omgeving een integraal ontwikkelplan
opstellen. Vanuit onze ruim 120 jarige ervaring
met inrichting en beheer van terreinen kunnen
we ook een bijdrage leveren aan de uitvoering
door aanleg en toekomstig beheer.



Jeugdactiviteiten en –voorzieningen:
hulpboswachter

Recreatie: snorkelexcursie

Nieuwe belevingsconcepten:
Cabiner

Advies Biomassa: graseierdozen
(staatsbosbeheer.nl/graseierdozen)

Natuurinclusieve landbouw
(staatsbosbeheer.nl/
natuurinclusief)

Beheer vastgoed en gronden:
Klimbos

Strategische vastgoedontwikkeling:
Vuurtoreneiland
(staatsbosbeheer.nl/vuurtoreneiland)

Recreatie: kruidenwandeling

Staatsbosbeheer bijdrage aan duurzame energie (cijfers 2018) Bron: staatsbosbeheer.nl

Ontwikkelen / Advisering op onderwerp

Advies zonne- en windenergie
Omschrijving

Resultaat

heids- en klimaatopgaven. Daarnaast kunnen

Om te voldoen aan de recente afspraken uit het Klimaatakkoord,

Onze ervaring met projecten rond zonne- en

de retributie-inkomsten een bijdrage leveren in

wordt in Nederland breed gezocht naar mogelijkheden voor duur-

windparken maken ons een ervaren partner om

de beheerkosten.

zame energie. Mogelijk kunnen ook uw gebieden hier een rol in

duurzaamheidsambities te vertalen naar een

spelen. Met onze ruime ervaring, kunnen u wellicht helpen op dit

verantwoord en duurzaam gebruik van uw ter-

Evaluatie

vlak. Wind- en zonne-energie zijn soms mogelijk op locaties waar

reinen. Van visie tot planning en van uitvraag

U ontvangt een advies, dat bijdraagt aan de

het ecologische, recreatieve en/of landschappelijke doelstellingen

tot contractvorming.

realisatie van uw klimaatdoelstellingen.

kunnen worden. We kijken graag met u mee voor de mogelijkheden

Impact

Uitvoeringsperiode

in uw terreinen en we helpen u bij de uitvraag of aanbesteding, en

Advisering op het gebied van zonne- en

Jaarrond.

bij contracten opstellen.

windenergie geeft u de mogelijkheid om uw

niet hindert. Of liever nog, waar doelstellingen gecombineerd

terreinen te verkennen voor uw duurzaam-

Advies grondstroommanagement uit natuurontwikkeling
Omschrijving

Resultaat

ma of het nuttig gebruik van grondstromen van

Staatsbosbeheer combineert op diverse locaties in Nederland

Onze ervaring met grondstroommanagement als

gemeenten en waterschappen. De inkomsten uit

natuurontwikkeling met grondstroom-management. Dat doen we

resultante van natuurontwikkeling maken ons

het grondstroommanagement kunnen een bijdrage

bijvoorbeeld door grondstromen in te zetten voor verondieping

een ervaren partner om de ecologische kwaliteit

leveren in de beheerskosten.

(als dat vanuit de ecologie gewenst is) en klimaatadaptie langs

en de recreatieve mogelijkheden van uw terreinen

de rivieren (vergroten van de dynamiek in de uiterwaarden). We

te verhogen.

hebben er inmiddels talloze succesvolle win-win ervaringen mee

Evaluatie
De resultaten laten zich het beste afmeten aan

opgedaan. Als grootste terreinbeheerder van Nederland kunnen

Impact

gedegen contracten voor duurzaam hergebruik

we een grote rol spelen in duurzaam gebruik en beheer van uw

Advisering op het gebied grondstroommanage-

van restmaterialen en grondstromen.

terreinen en de restmaterialen die daaruit voortkomen.

ment geeft u de mogelijkheid om uw terreinen ook
te benutten voor het leveren van grondstoffen voor

Uitvoeringsperiode

bouw of het hoogwaterbeschermingsprogram-

Jaarrond.



Ontwikkelen / Advisering op onderwerp

Advies houtproducten en -toepassingen
Omschrijving

Resultaat

grondstoffen uitgespaard waardoor er een grote

Verantwoord geproduceerd hout is een zeer gewaardeerde grondstof

Advisering op het gebied van houtsoorten en

CO2-winst kan worden behaald.

die bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen. Zeker bij gebruik

houttoepassingen geeft u een goed en actueel

van inlands hout. Staatsbosbeheer heeft ruim 120 jaar ervaring met

beeld van de mogelijkheden. Ook leveren wij

Evaluatie

‘Bosschen tot duurzaam nut’ brengen. Jaarlijks oogsten we zo’n

hout voor bouwprojecten en de houtverwerken-

Ons advies kan een leidraad zijn voor uw

300.000 m3 FSC-gecertificeerd stamhout dat rechtstreeks verkocht

de industrie.

duurzaamheidsdoelstellingen.

2014 Hollands Hout opgericht en vindt veel hout onder dit label zijn

Impact

Uitvoeringsperiode

weg naar diverse toepassingen; van grafkisten tot bouwmarkt, van

We realiseren zo een hoogwaardige toepassing

Jaarrond.

tuinhout tot bouwhout. Ons grote netwerk van architecten, houthan-

van inlands hout dat FSC-gecertificeerd is. Het

dels en houtverwerkers stellen wij ook tot uw beschikking. Wij kun-

hout blijft lang in de keten en zorgt bovendien

nen u een volledig beeld geven van de grondstofstromen in relatie tot

voor CO2-opslag. Daarnaast worden andere

wordt aan de houtverwerkende industrie. Ter ondersteuning is in

eindproducten, en de impact op de klimaatdoelstellingen.

Advies Biomassa
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Uit terreinbeheer komen veel hernieuwbare grondstoffen vrij: hout,

Duurzame verwerking en verwaarding van uw

Ons advies kan een leidraad zijn voor uw

snoeisel en maaisel. Daarvoor is het wenselijk dat altijd de meest

groene reststromen helpen uw klimaat- en

klimaatdoelstellingen.

hoogwaardige toepassing wordt gezocht met de meest langdurige

duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Met

CO2-vastlegging. Dat kan via volgens het ‘cascaderingsprincipe’:

onze ervaring en netwerk in de hout- en biomas-

Uitvoeringsperiode

van hoogwaardige toepassingen (hout voor de bouw, plaatmate-

sa-industrie heeft u een goede partner om uw

Jaarrond.

rialen en papier), via grondstoffen voor innovatieve toepassingen

terreinen duurzaam te beheren.

in bijvoorbeeld de biochemie, transportbrandstoffen, tot biomassa
voor biowarmtecentrales. Voor de groene reststromen uit uw terrei-

Impact

nen kunnen wij de meest duurzame en klimaatneutrale toepassing

Advies op het gebied van biomassa helpt om het

vinden.

beheer van uw terreinen niet alleen duurzaam,
maar ook kostenefficiënt te maken.



Ontwikkelen / Case

Case: Lumière Cinema
De voormalige elektriciteitscentrale van de Sphinx fabriek in
Maastricht is nu een hippe ontmoetingsplek met filmhuis en restaurant: Lumière Cinema. Staatsbosbeheer leverde de karakteristieke
houten afwerking van de bioscoopzalen.
Gebouw in een gebouw
“De bioscoopzalen zijn gestapeld, half verzonken in de grond
en bekleed met Amerikaans eiken uit de Drentse bossen van
Staatsbosbeheer”, vertelt Joost Wetzel van JHK Architecten, verantwoordelijk voor het ontwerp. “Zo krijg je als het ware een gebouw in
een gebouw; de houten afwerking creëert verder precies het contrast
dat we zochten tussen tijdloos natuurlijk en rauw industrieel.”
Hollands hout
Kasper Broek, Staatsbosbeheer: “Toen Joost licht, warm hout zocht
voor de bekleding van de zalen, hadden we elkaar gauw gevonden.
Men was direct enthousiast toen ik de eerste monsters liet zien van
het hout en de bewerking (o.a. gevingerlaste naden).” Joost: “Dit
type trajecten is uitdagend, maar Staatsbosbeheer dacht ook in de
uitvoering steeds goed mee. Ik ben trots op het resultaat. Het is
geweldig dat dit met hout uit eigen land kan: mooi én duurzaam!”
Bekijk Lumiere Cinema op staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/lumiere-cinema

Ontwikkelen / Advisering op onderwerp

Advies marketing
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Een eigentijds recreatiegebied vraagt om nauwkeurige afstemming

Het marketingadvies levert u een concrete

Met een gebruikersonderzoek kan worden

van het aanbod op de vraag, met aandacht voor de specifieke

aanpak voor een verantwoorde ontwikkeling

getoetst of vraag- en aanbod in een gebied

opgaven van het gebied. Welke inrichting en voorzieningen passen

van uw gebied, afgestemd op de recreatieve en

inderdaad in overeenstemming zijn met elkaar.

bij uw gebied – al dan niet in samenwerking met ondernemers?

natuurdoelen en met oog voor de commerciële

Vanuit onze marketingervaring en -expertise helpen wij u aan een

mogelijkheden.

geschikte aanpak. In overleg met belanghebbenden en in lijn met
de opgaven en gebiedsdoelen.

Uitvoeringsperiode
Jaarrond.

Impact
Dit advies biedt een gedegen onderbouwing
voor een eigentijdse ontwikkeling van een
recreatiegebied. Zowel voor bezoekers als
commerciële samenwerkingspartners.

Advies fondsenwerving
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Beheer en ontwikkeling van (recreatieve voorzieningen in) natuur-

Het resultaat is een uitgewerkt plan voor de

Het succes van ons advies is direct meetbaar in de

gebieden vraagt om duurzame, solide financiering. Dat ervaren we

verwerving van aanvullende financiering voor het verwerving van fondsen, donaties en samenwer-

ook bij Staatsbosbeheer. Daarom zetten wij ook in op sponsoring,

beheer en de ontwikkeling van uw terreinen.

kingsprojecten.

zetten we graag ook voor u in. Op basis van een marktonderzoek

Impact

Uitvoeringsperiode

stellen we een plan van aanpak op, waarin ook communicatie en

Met extra financiering vergroot u de slagkracht

Jaarrond.

juridisch advies zijn opgenomen.

voor het beheer en de ontwikkeling van uw gebied.

donaties en samenwerkingsprojecten. Deze ervaring en expertise



Ontwikkelen / Case

Case: Pixi
De Pixi is een lichtkunstwerk midden in de Drentse bossen. Een ode aan
de natuur. En aan de inspirerende samenwerking tussen provincie,
kunstenaars en Staatsbosbeheer.
Spreeuwen
Kunstenaar Olav Huizer van WERC legt uit: “De Pixies zijn ruim 1.200
betoverende lichtjes die je de weg wijzen in het donker. Ze zijn geprogrammeerd om met elkaar te communiceren. Zoals bijvoorbeeld een
zwerm spreeuwen dat doet. Pixi draagt bij aan het spektakel wat de
natuur zelf al is.”
Deirdre Buist, communicatieadviseur EU Projecten bij de provincie
vertelt: “Vanuit hun ervaring met lichtbewegwijzering op onder
andere festivals stelde WERC voor om een stukje natuur te verlichten.”
Staatsbosbeheer leverde de gedroomde locatie.
Pionieren
“Dat vraagt om zorgvuldige voorbereiding en onderzoek naar mogelijke overlast of schade aan de natuur,” legt Henk Wiechers, Manager
Buitencentrum Boomkroonpad, uit. Deirdre: “Zo’n uniek project vraagt
veel afstemming. Het is echt pionieren, met alle hobbels van dien.
Maar als je samen ergens in gelooft – ook als dat net even buiten de
gebaande paden valt – kun je successen behalen.” Pixi is al jaren een
van de meestbezochte excursies van Staatsbosbeheer.
Bekijk het Pixi-verhaal op staatsbosbeheer.nl/pixi

Ontwikkelen / Conceptontwikkeling

Ontwikkeling nieuwe belevingsconcepten
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Recreatie in de natuur is onderhevig aan veranderende trends en

Dit levert concrete voorstellen op voor de verbete-

Tevreden bezoekers en stakeholders zijn de beste

u wilt het recreatieve aanbod in uw gebieden hierop af kunnen

ring van bestaande of ontwikkeling van nieuwe

maatstaf voor succes. Resultaten en tevredenheid

stemmen. We werken graag met u samen aan de ontwikkeling van

belevingsproducten in uw gebied. Op maat

zijn te meten via bezoekersonderzoek, bezoekers-

nieuwe belevingsconcepten die aansluiten bij de wensen van de

gemaakt en in overeenstemming met uw doelen

aantallen en/of de recreatieve bestedingen, mits

bezoekers. Samen komen we tot nieuwe ideeën, of vertalen be-

en wensen, binnen de mogelijkheden.

dit een doelstelling is.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vorme nformatievoorziening of

Impact

Uitvoeringsperiode

verblijfsrecreatie. Dat doen we uiteraard in aansluiting op de iden-

Deels afhankelijk van uw doelstellingen en de

Jaarrond. De doorlooptijd varieert van enkele

titeit, het gebruik en de doelen van het gebied. Op basis van een

opzet van het aanbod kunnen de belevingscon-

maanden tot enkele jaren.

analyse van de huidige situatie en de marktontwikkelingen, stellen

cepten leiden tot stijgende bezoekersaantallen,

we een plan van aanpak op en ondersteunen de implementatie. U

hogere bezoekerstevredenheid of stijging in de

kunt ook kiezen voor een deelproduct: SWOT, plan, businessmodel

recreatieve bestedingen.

staande belevingsconcepten van Staatsbosbeheer naar uw situatie.

of een bijdrage aan het werven van ondernemers.



Ondersteunen

Ondersteunen
Terreinbeheer en -ontwikkeling is meer dan onderhoud en reparatie. Dat weet u
gebiedseigenaar als geen ander. Efficiënt beheer staat of valt met goed financieel
en administratief management, en met een solide juridische onderbouwing en
afhandeling.
Zaken waarin Staatsbosbeheer u uitstekend kan ondersteunen en ontlasten. Omdat
wij als terreinbeheerder zelf weten hoe het (lokale) werkveld eruitziet, en omdat
we met een grote, landelijke organisatie alle expertise in huis hebben om u goed
te kunnen adviseren en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan uw projectadministratie, aansprakelijkheid, financieel beheer, partnerschappen en de juridische onderbouwing van uw beleid.
Uitgangspunt is natuurlijk de samenwerkingsovereenkomst en de gedeelde doelstelling om uw natuur- en recreatiegebieden voor de langere termijn optimaal in
te richten en te onderhouden. Voor de bezoekers en stakeholders in uw gebied, en
met oog voor wettelijke en maatschappelijke opgaven.



Ondersteunen / Bestuurlijke diensten

Accountmanagement
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

We zorgen er altijd voor dat u een eenduidig aanspreekpunt heeft

Met de accountmanager heeft u een deskundig

Jaarlijks houdt het provinciehoofd van

bij Staatsbosbeheer: de accountmanager. Met zijn bestuurlijk-juri-

aanspreekpunt vanuit Staatsbosbeheer voor

Staatsbosbeheer een evaluatiegesprek met uw

dische achtergrond en kennis van onze organisatie fungeert hij als

uw organisatie en een opdrachtnemer voor uw

organisatie.

sparringpartner voor uw organisatie. Hij is opdrachtnemer voor uw

bestuurlijke opdrachten aan Staatsbosbeheer.
Uitvoeringsperiode

bestuurlijke opdrachten, bewaakt de voortgang van de projecten en
werkzaamheden die daaruit voortkomen en informeert u over de

Impact

voortgang en de eindresultaten.

Accountmanagement zorgt ervoor dat uw

Jaarrond.

bestuurlijke afspraken effectief en met minimale
inspanning van uw organisatie worden uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Ondersteunen / Bestuurlijke diensten

Bestuursadvies
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

De bestuurssecretaris is uw expert-sparringpartner. Hij adviseert en

Met een bestuurssecretaris heeft u een effectieve

Omdat uw ervaringen in de samenwerking voor

begeleidt uw bestuur en andere samenwerkingspartners. Met zijn

ondersteuning en advisering van uw bestuur

ons van groot belang zijn om de dienstver-

bestuurlijk-juridische achtergrond heeft hij veel kennis van onder

aan boord.

lening zo goed mogelijk te laten aansluiten

meer gemeenschappelijke regelingen. Hij kent Staatsbosbeheer

op uw verantwoordelijkheden worden. In een

bovendien door en door en helpt u daarmee op weg met de vraag-

Impact

jaarlijks gesprek tussen uw organisatie en het

stukken en opgaven waar u mee te maken heeft. Hij ondersteunt

Het bestuurssecretariaat borgt de kwaliteit

provinciehoofd van Staatsbosbeheer de ervarin-

de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocessen

van uw besluiten en zorgt voor een adequate,

gen geëvalueerd.

en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van

uitvoeringsgerichte vertaling daarvan naar

het bestuur vertaalt de bestuurssecretaris uw besluiten naar con-

opdrachten aan Staatsbosbeheer.

crete afspraken voor Staatsbosbeheer.

Uitvoeringsperiode
Jaarrond.

Secretariaat
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Ons ambtelijk secretariaat ontzorgt u op administratief gebied. De

Het ambtelijk secretariaat zorgt ervoor dat uw

Jaarlijks bespreekt u in een evaluatiegesprek

ambtelijke secretaris verzorgt de planning, organisatie, voorberei-

vergaderingen goed voorbereid en professioneel met het provinciehoofd van Staatsbosbeheer

ding, verslaglegging en archivering van uw bestuursvergaderingen.

verlopen, dat de daarbij behorende vergader-

de voortgang en kwaliteit van onze dienstver-

Met gedegen kennis van bestuurlijk-juridische processen bewaken

stukken tijdig beschikbaar zijn en dat de archi-

lening.

onze mensen dat voldaan wordt aan de vereisten en bepalingen

vering ten behoeve van uw bestuur op orde is.
Uitvoeringsperiode

die onder meer de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt.
Impact

Jaarrond.

Een gedegen administratie en planning van uw
vergaderingen zorgt ervoor dat u zich volledig
kunt richten op de inhoud: beleidsontwikkeling
en bestuur.



Ondersteunen / Financiële diensten

Financieel beleid
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Zorgvuldig terreinbeheer en -ontwikkeling vraagt om zorgvuldig

Wij zorgen voor een solide financieel beleid dat

Tevreden bestuurders en een tijdige accoun-

budgetbeheer. De beschikbare middelen zijn immers bedoeld om

voldoet aan juridische en financiële vereisten,

tantsverklaring zijn de beste graadmeters voor

de doelen en visie te realiseren voor uw gebieden. Daarom stellen

verordeningen, notities en kaders. Zo komt u

de kwaliteit van onze dienstverlening.

wij onze kennis, ervaring en ons netwerk ter beschikking om uw

niet voor verrassingen te staan.
Uitvoeringsperiode

terreinen zo efficiënt mogelijk te beheren. We stellen samen met
u een intern inkoop- en beleidskader op, begeleiden (Europese)

Impact

aanbestedingen, stellen contracten op, verzorgen rapportages voor

Een scherp, professioneel inkoopbeleid draagt

verantwoording en accountantscontrole, en we coördineren de ver-

bij aan efficiënt beheer van uw terreinen.

Jaarrond en bij jaarrekeningen.

zekeringsportefeuille. Dat doen we uiteraard volgens de wettelijke
vereisten. En natuurlijk staan wij u op onderwerpen terzijde met
financieel advies.



Ondersteunen / Financiële diensten

Planning en control
Omschrijving

Impact

Evaluatie

Wij ondersteunen u met een goede Planning & Control-cyclus. Deze

Een P&C-cyclus is een wettelijke vereiste. En

De controle van de jaarrekening door de ac-

P&C-cyclus begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten

het geeft daarnaast kader en sturing aan het

countant vormt het sluitstuk van de P&C-cyclus.

(begroting) en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en

bestuur en biedt ondersteuning om de doelstel-

De kwaliteit van de P&C–cyclus is eenvoudig

het samenstellen van de jaarrekening. Administratie (de vast-

lingen te bereiken.

af te meten aan het tijdig verschijnen van

legging van financiële handelingen) en projectcontrolling maken

het accountantsverslag en een goedkeurende

vanzelfsprekend onderdeel uit van P&C. Met de najaarsrapportage

verklaring.

bewaken we de uitvoering van activiteiten en zorgen we ervoor dat
de bedrijfsvoering ‘in control’ blijft. En als het nodig blijkt, stellen

Uitvoeringsperiode

we het voorgenomen beleid of de activiteiten en processen bij.

Jaarrond.

We werken uiteraard binnen het extern kader van Gemeentewet,
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV), fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving.

Start P&C cyclus >

Voorjaarsnota
[ambities, kaders]

Jaarstukken



Programmabegroting

Najaarsnota

Voorjaarsnota

[afwijkingen
op begroting]

[afwijkingen
op begroting]

Ondersteunen / Juridische diensten

Juridische ondersteuning
Omschrijving

Resultaat

Voor effectief beheer en ontwikkeling van terreinen is een solide

Onze dienstverlening levert u een stevige juri-

juridische basis onmisbaar. Daarom geven onze juristen in het ka-

dische basis op voor het beheer en beleid én de

Evaluatie

der van beleid en uitvoering van beheer juridisch vorm aan tal van

handhaving daarvan in uw terreinen. Goede

Dossiers worden voornamelijk schriftelijk

overeenkomsten, waaronder de samenwerking met derden (private

en snelle juridische ondersteuning voorkomt en

behandeld (brieven, memo’s, processtukken,

en publieke partijen). Dat doen we onder andere door adviseren,

beperkt imagoschade en allerhande risico’s.

notities etc.) en worden – als dat gewenst is –

meest passend zijn.

beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten. We staan met

tussentijds met u besproken en afgestemd.

onze voeten midden in het werkveld, zijn bekend met de onderlig-

Impact

gende zaken en hebben korte lijntjes met alle betrokkenen.

Juridische ondersteuning is onmisbaar bij de

Uitvoeringsperiode

ontwikkeling van nieuw gebiedsbeleid. Wilt u

Jaarrond. Juridische ondersteuning kent geen

bijvoorbeeld een samenwerking aangaan met

specifieke uitvoeringsperiode, maar we bewaken

een derde externe partij, dan adviseren onze

vanzelfsprekend wettelijke termijnen die verband

juristen welke voorwaarden en condities het

houden met procedures en wet- en regelgeving.

Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Terreineigendom en -beheer brengen juridische verantwoordelijk-

Met onze juridische dienstverlening houden

Heldere dossiers en succesvolle afhandeling van

heden met zich mee. Ook daarbij kunt u op ons rekenen. Wij zorgen

we aansprakelijkheidsprocedures, - risico’s en

aansprakelijkheidsclaims zijn het beste bewijs

voor een onderbouwde afwijzing of toewijzing van claims, voor de

-kosten beperkt. Efficiënte afhandeling van

voor goede juridische dienstverlening van onze

(financiële) afhandeling ervan, of we sturen claims door naar de

klachten voorkomt bovendien eventuele be-

kant.

verantwoordelijke partij. Omgekeerd verzorgen wij aansprakelijk-

roepsprocedures bij de Nationale Ombudsman.

Aansprakelijkheid

Uitvoeringsperiode

heidstelling van derden bij schade aan uw terreinen.
Bij klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht verzorgen

Impact

Jaarrond, met inachtneming van wettelijke ter-

wij de correspondentie met de directe toezichthouder (Politie en

Een goede klachten-, aansprakelijkheids- en

mijnen van procedures en wet- en regelgeving.

OM), bereiden we hoorzittingen voor en stellen we beslissingen

bezwaarbehandeling is belangrijk voor effectief

op. Ook behandelen wij beroepen van klagers bij de Nationale

en efficiënt terreinbeheer. Het voorkomt onnodige

Ombudsman. In bezwaarprocedures verzorgen wij de hoorzittingen

kosten en draagt bij aan een positieve reputatie.

en stellen beslissingen op bezwaar op.



Ondersteunen / Juridische diensten

WOB-procedures
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

WOB-verzoeken zijn tijdrovende procedures. Wij nemen u veel werk

Onze ervaring met WOB-procedures en de

Een correcte en tijdige afhandeling van

uit handen door de WOB-verzoeken in behandeling te nemen die

interne gang van zaken zorgen ervoor dat de

WOB-verzoeken zijn het beste bewijs voor goede

bij u ingediend worden. Ook kunnen wij een zienswijze opstellen

WOB-verzoeken die bij u binnen komen snel en

juridische dienstverlening van onze kant en

op een WOB-verzoek dat door derden wordt behandeld en waarin

correct worden afgehandeld.

dragen positief bij aan uw imago als transparante organisatie.

u derde-belanghebbende bent. Cruciaal hierbij is dat wij in de
regel over de gevraagde informatie (documenten) beschikken.

Impact
Zorgvuldige afhandeling van juridische

Uitvoeringsperiode

procedures voorkomt onnodige bezwaar- en

Jaarrond. We bewaken uiteraard de wettelijke

beroepsprocedures en draagt bij aan een trans-

termijnen die bij procedures en wet- en regel-

parante en doeltreffende besluitvorming.

geving horen.

Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Onze juristen ondersteunen u graag bij het opstellen of wijzi-

Correcte regelingen en verordeningen vormen de We publiceren de nieuwe en/of gewijzigde

gen van regelingen en verordeningen die noodzakelijk zijn voor

basis voor het bestuur van uw gebieden en voor

regelingen en verordeningen en bespreken ze –

effectief bestuur en beheer van uw terreinen. Zo verlenen de

het kunnen uitvoeren van beleid.

indien gewenst - tussentijds met u af.

voor uw gebieden en/of het bestuur daarvan. Ook zorgen ze voor de

Impact

Uitvoeringsperiode

publicatie van deze stukken. Neem bijvoorbeeld de regulering van

Correcte regelingen en verordeningen is essen-

Jaarrond, op projectbasis en met oog voor de

hondenuitlaatservices in een gebied. Dan zijn er juridische stukken

tieel voor effectief gezamenlijk bestuur van uw

wettelijke termijnen die voor procedures en wet-

nodig om het (nieuwe) beleid te realiseren en handhaving mogelijk

terreinen. Het vormt de legitimatie van beleid

en regelgeving gelden.

te maken.

en maakt soepele uitvoering mogelijk.

Gemeenschappelijke regelingen

juridische basis voor de uitvoering van nieuw of gewijzigd beleid



Ondersteunen / Juridische diensten

Procederen
Omschrijving

Resultaat

Evaluatie

Mochten conflicten met derden tot juridische procedures leiden,

Het voorkomen van een onnodige gerechtelijke

Dossiers worden voornamelijk schriftelijk

dan staan onze juristen voor u klaar. Zij procederen voor u als

procedure spaart tijd en geld. In die gevallen

behandeld (brieven, memo’s, processtukken,

verweerder, eisende partij, gedaagde of belanghebbende en zijn

waarin geprocedeerd moet worden, draagt een

notities etc.). Waar nodig of gewenst bespreken

het aanspreekpunt voor uw advocaat. Ook staan we collega’s bij in

vlotte en correcte afhandeling van de procedure

we de dossiers tussentijds met u.

juridische procedures, bijvoorbeeld als zij slachtoffer zijn van een

bij aan een besparing van kosten en komt uw

delict of een ongeval. Wij kennen het werkveld door en door, heb-

imago ten goede.

ben korte lijntjes met alle betrokkenen en hebben expertise in zo-

Uitvoeringsperiode
Jaarrond, met inachtneming van de termijnen

wel het bestuursrecht, privaatrecht, als strafrecht. Als het nodig is,

Impact

treden we zelf op als gemachtigde in een gerechtelijke procedure.

Een solide afhandeling van juridische procedures

die samenhangen met wet- en regelgeving.

stroomlijnt uw beleid en bestuur en zorgt voor
een betrouwbare reputatie bij stakeholders.
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