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Aanleiding

Uit onderzoek:

• Natuurmonumenten onzichtbaar

• Dalend aantal leden

Onze wens:

• Zichtbaar

• Aantrekkelijk 

• Vergroten van betrokkenheid en steun



Aanpak 

• Pilot gestart in Dwingelderveld: vrijwillige boswachters inzetten

• Budget (vervangingsuren, kleding, training enz..)

• Verdeling taken beheereenheid en bezoekerscentrum

• Wervingsprogramma 

• Inwerkprogramma 



Profiel

Het geheim van 

(de vrijwillige) boswachter



Ogen en oren in de natuur



Aanwezig als er mensen zijn



Verwondering delen.. 



…betrokkenheid tot stand brengen 



Ze moeten dus alles kunnen!

Kennis natuur

Goede gastheer/gastvrouw

Op de hoogte van activiteiten 

Aan kunnen spreken op gedrag

Terrein kennis

Politiek op de hoogte

Gezag

Aardig 

Natuurmonumenten-mens



Hoe ging dat in Dwingelderveld

• Persbericht lokale media januari 2012

• 43 aanmeldingen info -avond februari

• 36 aanwezig

• 23 gesprekken 

• 13 aangenomen

• februari maart april: inwerken 

• april mei juni: stage, meelopen, etc

• juli, augustus, september: ‘echt’ aan ‘t werk 

• Oktober: evaluatie 



Afspraken

• Weekend en door-de-week 

• 1 x per 3 weken

• Melden 

• Logboek 

• Training 



Niet gratis

• uitrusting (kleding) 4.000

• wervingskosten 500

• cursus/inwerkprogramma 2.000

• reiskosten 500

• bijeenkomsten 200

• Totaal 6.200 (+ fiets € 1.500)



Resultaten 

• Boswachter in het veld en 

op het wad!

• Positieve reacties publiek

• Natuurmonumenten 

zichtbaar 

• Logboek: informatie

• Boswachters enthousiast 

en gemotiveerd

• Preventieve werking



Onverwachte ontwikkelingen

• Hechte groep

• Boswachters willen elkaar vaker 

zien

• Contact- en inroostermomenten 

zelfstandig

• Klussen in het veld

• Contact recreatieondernemers

• Scholen 



Resultaat



Aandachtpunten 

• Arbeidsintensief

• Leads- en ledenwerving

• Winter: weinig bezoekers

• Enthousiasme: nog meer 

taken?



Kansen

• Verbetering zichtbaarheid Natuurmonumenten

• Persoonlijk en aanspreekbaar zijn 

• Invulling geven aan ‘beweging’

• In contact zijn met bezoekers van (onze) natuur

• Preventief i.p.v. reactief



Vrijwillige boswachters 

aanbevelingen…

Toepassen > bij opzet nieuwe groepen

Bestaande groepen boswachters > geleidelijk omvormen

• Werk planmatig

• Neem tijd bij voorbereiding en inwerken!

• Opleiden met hele team (vrijwilligers en medewerkers)

• Inbedden in ‘normale’ werkzaamheden



Dank u wel. Vragen?


