achtergrond

tekst marleen schepers
fotogr afie pieter boetzkes, marleen schepers en eigen foto’s

Afgestudeerd in 1997

Larensteiners tien jaar later
Afgestudeerden aan de opleiding Bos en
natuurbeheer van Hogeschool
Larenstein blikken tien jaar later terug
en vertellen over hun loopbaan en
huidige werk. Een reünietje op papier.

Binnen Bos en natuurbeheer had je in
Velp destijds de volgende afstudeerrichtingen: Tropical Forestry, Westerse bosbouw/Urban Forestry, Vastgoedmanagement en de richting met de meeste
studenten: Natuur- en landschaptechniek. Van de vereniging van afgestudeerden (VVA Larenstein) kreeg ik zo’n
veertig achternamen. Het lukte om met
24 mensen contact op te nemen. In het
kader staan ze op een rijtje.
De meeste mensen van afstudeerjaar
1997 startten hun studie in ‘92 of ‘93 en
zijn nu voor in de dertig. In de afgelopen
tien jaar heeft slechts een enkeling bij
één of twee bedrijven gewerkt; de meesten werkten op diverse plekken en in
verschillende functies. Zowel binnen als
buiten het vak, zowel op advies- en beleidsniveau als vooral uitvoerend.
Populair
Natuur- en landschaptechniek was een
populaire studie. Job van der Werf: “Er
studeerden twee klassen per jaar af en er
was voor een halve klas werk.” Job deed
vóór zijn studie werktuigbouwkunde,
en noemt zichzelf een praktisch type.
Dat blijkt uit de banen die hij had, van
assistent landmeter tot medewerker
groenvoorziening. Sinds 1,5 jaar is hij
facilitair beheerder bij een regionaal instituut voor beschermd wonen, met
honderd locaties. Ook veel andere mannen onder de ‘Natuur- en landschaptechniekers’ zijn buiten het vakgebied
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verzeild geraakt. Rob Mooren was na de
studie op zoek naar verdieping en deed
1,5 jaar filosofie. Hij kreeg het aanbod
om in Tjechië te werken, dat uitmondde
in een permanent verblijf. Hij kwam
vanwege zijn contacten terecht in de kledingwereld en sinds 2003 importeert hij
merkkleding vanuit Nederland. “Tjechië is een land met mogelijkheden en
ruimte, het is fijn om door bossen zonder afgezette wandelpaden te kunnen
lopen.”
Steven Meester werkt al geruime tijd als
dierverpleger op de intensive care gezelschapsdieren van de Universiteit van
Utrecht, en deed ook een studie in deze
richting. Hij was eerder o.a. projectmedewerker bij LNV. Ook Jeroen de Bruijn
koos ervoor om door te leren en deed de
éénjarige hbo-opleiding Technische bedrijfskunde. Hij is gestart in de bemiddeling en daar doorgegroeid naar zijn
huidige functie: directeur/mede-eigenaar van een werving- en selectiebureau
met drie werkmaatschappijen en zeven
vestigingen.
Groene plannen
Dan naar de vrouwen. Merel Lammertink is trouw aan het Waterschap,
nu in een duobaan. Zij en haar collega
zorgen o.a. voor een goed meetnet, een
database met alle water(bodem)kwalitei
tsgegevens en geven advies over de waterkwaliteit. Merel vond Natuur- en
landschaptechniek achteraf bekeken
een leuke, maar wel heel bréde studie en
miste soms de vakinhoudelijke aansluiting met het werkveld. Wat betreft het
eerste is Cleo Hubers het met haar eens.
Zij is projectleider landinrichting
Noordwest Overijssel bij Dienst Landelijk Gebied en realiseert groene plannen. “We kregen heel veel verschillende
facetten in de opleiding mee, maar niet
al te diepgaand. In mijn werk ben ik ook
betrokken bij die vele facetten die spelen
bij de inrichting van landelijk gebied.

De brede insteek en de kennis uit de studie sluiten daar goed bij aan en pas ik
toe, al is het niet altijd bewust.”
Janine Geleynse werkt net als Cleo bij
DLG. Als sedert 1998 is ze er technisch
medewerker projecten. Momenteel coördineert ze de controles op de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.
Bemiddelen
Net als zijn naamgenoot heeft Jeroen
van Lenthe de leiding over een bedrijf.
Hij deed de richting Vastgoedmanagement/rentmeesterij en is sinds 2000 een
van de twee directeuren van een vestiging van een groot makelaarskantoor en
zelfstandig rentmeester/taxateur. De
studie vond hij breed, interessant en
‘wel makkelijk’. “Met de praktijkgerichte kennis kan ik nu met veel partijen
meepraten, van natuurbeheer tot bodemkunde. Dat is handig bij mijn bemiddelende rol.” Die rol heeft hij bijvoorbeeld wanneer hij de grondverwerving doet voor overheidspartijen voor
ruilverkaveling en nieuwe natuurgebieden. Van de vastgoedpraktijk wist Jeroen na zijn studie onvoldoende,
daarom deed hij nog de heao management economie en recht. Studiegenoot
Merijn de Vries zit goed bij de gemeente
Doetinchem. Hij werkte er als WOZtaxateur en is er sinds 2002 planeconoom bij de afdeling Grondzaken. “Met
het groene aspect van de opleiding doe
ik niets.”
Kritisch
De meeste oud-studenten Westerse bosbouw doen iets (of veel) met hun opleiding, waarop sommigen kritisch terugkijken. Hoewel Erik van der Staak de
contacten met Larenstein recentelijk
heeft aangehaald, vond hij het niveau
destijds teleurstellend. Erik richtte
samen met Martin Roos in het laatste
jaar van hun studie een bedrijf op, om de
vervolgopdracht van hun stage te kunnen doen – het opstellen van een gemeentelijk bosbeheersplan. Bij het adviesbureau Staro Bos- en natuurbeheer
werken nu zeven mensen op het gebied
van ecologisch onderzoek, natuurontwikkeling en bos- en natuurbeheer. Op
zich vond Erik het positief dat in de opleiding veel mogelijk was op het gebied

Vanaf links boven met de klok mee: Bart met vrouw in Israël,
John in een Finse boom, Cleo en Erik op hun werk

van projecten en verbreding, maar soms
miste hij diepgang. “Als actieve student
had je op bepaalde vlakken meer kennis
dan docenten, die regelmatig putten uit
verouderd lesmateriaal.”
Martin, die naar tevredenheid Natuuren landschaptechniek volgde, “een
leuke, brede opleiding”, is overigens
sinds 2003 districtshoofd SallandTwente bij Staatsbosbeheer en werkte

daarvoor als projectleider bij DLG.
Huub Smits, een ‘oudere’ oud-student
(58), was destijds als werkende met veel
vrijstellingen geen doorsnee student. De
loopbaan van deze docent op de MBCS
Velp (Helicon Opleidingen, sinds tien
jaar) is dan ook niet doorsnee. Hij deed

vijftien jaar ontwikkelingswerk, in
functies van agrarisch voorlichter tot leraar natte tropengewassen. In 1995
haalde hij terug in Nederland het diploma van de pedagogisch technische
hogeschool, ging in Velp werken en voltooide de studie Bosbouw. Wilke Schoevgo 3 21 februari 2007

Ë

19

Wat doen ze nu?
Wie
Natuur- en landschaptechniek
Jeroen de Bruijn
Cleo Doornbosch-Hubers
Janine Kuiken-Geleynse
Merel Lammertink
Steven Meester
Rob Mooren
Martin Roos
Job van der Werf
Westerse bosbouw/Urban Forestry
Daan van Os
Olav Pouw
Tom Schippers
Wilke Schoemaker
Hans Schreurs
Huub Smits
Erik van der Staak
John Wolbert
Tropical Forestry
Jef Bogers
Elsbeth Gerritsen
Mirjam Minderhoud
Bart Moelker
Erna Stelma-de Jong
Vastgoedmanagement/rentmeesterij
Liesbeth Fassaert
Jeroen van Lenthe
Merijn de Vries
maker was tot vorig jaar ook docent op
de MBCS. Hij had het erg naar zijn zin,
maar toen hij hoorde dat de functie van
landgoedbeheerder vlak bij zijn woonplaats vrijkwam, besefte hij dat hij niet
tot zijn pensioen docent wilde blijven.
En nu is hij beheerder van de Gelderse en
Zuid-Hollandse bezittingen van de
stichting Twickel. Werk dat helemaal
aansluit bij zijn studie. Zijn huidige
baas vroeg zich tijdens het sollicitatiegesprek af of sommige mensen in het onderwijs niet vastgeroest zitten, iets wat
Wilke kan onderschrijven. Collega’s zeiden: “Maar als beheerder moet je salaris
inleveren!”
Hout en paprika’s
John Wolbert woont al sinds 1998 in het
zuidwesten van Finland, nadat hij tijdens een uitwisselingsproject in ’96 zijn
Finse vriendin ontmoette. Hij was er ondermeer landschapsmedewerker en bosarbeider. Sinds vorig jaar is hij zelfstan-
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wat

waar

directeur/eigenaar
projectleider landinrichting
coördinator subsidieregeling
medewerker Waterkwaliteit
ic dierverpleger
importeur merkkleding Blue trading
group
districtshoofd Salland-Twente
facilitair beheerder

Continu Recruitment Services
Dienst Landelijk Gebied, Zwolle
Dienst Landelijk Gebied, Leeuwarden
Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht
Humpolec Tjechië

veldmedewerker
bedrijfsleider
vastgoedbeheerder
landgoedbeheerder
voorman
docent mbo
directeur adviesbureau
eigenaar groenbouwbedrijf

RIVM, Bilthoven
paprikateeltbedrijf, Bleiswijk
Ministerie van Defensie, Tilburg
Stichting Twickel, Dieren
Recobri groentechniek, Apeldoorn
MBCS Velp, Helicon Opleidingen
Staro Bos- en natuurbeheer, Gemert
JSW Viherhoito, Finland

hoofd bedrijfsbureau
communicatiemedewerker
support engineer GIS software
medewerker call center
thuisonderwijzer, moeder

sociale werkplaats, Den Bosch
Natuurmonumenten, Oisterwijk
ESRI, Rotterdam
IDT-Global, Jeruzalem, Israël
Franekeradeel

schadebeoordelaar
directeur/eigenaar
planeconoom

Sargas, afd. Planschadeadvies
Re/max Vastgoedgroep, Arnhem
gemeente Doetinchem

dig ondernemer met een groen onderhoudsbedrijf dat tevens
boomverzorging doet. Een nieuwe
markt in Finland, waar eerder de (talrijke) bomen heel makkelijk werden gekapt. Nu, in de winter, bestaat zijn werk
vooral uit sneeuwschuiven. Een andere
practicus onder de bosbouwers is Hans
Schreurs, die al tien jaar als voorman
werkt bij een bedrijf dat groenonderhoud doet, inclusief bomen. Hij vond en
vindt het heerlijk om in zijn dagelijkse
werk direct resultaat te zien en haalt
veel voldoening uit de begeleiding van
jonge medewerkers.
Olav Pouw werkt sinds twee jaar bij een
paprikateeltbedrijf. Als technisch onderzoeker kwam hij terecht bij de teler,
waar hij vervolgens werd gevraagd als
bedrijfsleider. Vóór Bosbouw deed hij
1,5 jaar biologie en erna een beroepsopleiding meubel maken. Tijdens de studie verbleef hij via een half jaar in Duitsland op een houttechniekopleiding.

“Goed vond ik dat je makkelijk kon diversificeren.” Hij had diverse banen,
onder andere bij Staro.
Tom Schippers houdt zich sinds 1998
bezig met de terreinen van Defensie.
Zijn functie schuift steeds meer richting
het juridische: interessant, vindt hij. Bij
de kwestie vorig jaar rond de boskap bij
Schinveld voor de Navo-aanvliegroute,
was Tom degene die de belangen van
Defensie behartigde.
Daan van Os tot slot werkte bij de Stichting Robinia als o.a. onderzoeker en had
daarnaast allerlei kortere banen. Hij
vond de opleiding organisatorisch ‘een
bende’, waar je niet veel mee kunt op de
arbeidsmarkt. “ ‘Lariestein’, noemden
wij de school.” Daan is momenteel veldmedewerker grondwateronderzoek bij
het RIVM en legt zich verder toe op de
fotografie.

Staatsbosbeheer, Deventer
RIBW, Zwolle

Bewust
Geen van de Tropical Forestry-afgestu-

kennis(sen)
tekst ruud teutelink
fotogr afie najk

deerden die we bereikten, werkt in de
tropen. De vijf zijn heel diverse kanten
opgegaan. In Israël traceren we Bart
Moelker, die verschillende groene en
niet-groene banen had voor hij enkele
jaren geleden ‘vanwege mijn geloof en
verlangen’ naar Israël trok. Hij werkt er
als helpdesk medewerker technische ondersteuning. “Werk in de bosbouw valt
hier gigantisch tegen. Alles wordt geprivatiseerd, er is geen geld door continue
oorlogen en het toerisme valt tegen.”
Jef Bogers heeft na functies in de houtmaterialenhandel sinds vorig jaar een
baan als hoofd Bedrijfsbureau Unit
Groen en Bouw bij een sociale werkplaats. Elsbeth Gerritsen switchte vorig
jaar eveneens van baan en is nu communicatiemedewerker bij Natuurmonumenten. Zij combineerde in haar loopbaan groen, ruimtelijke ordening en recreatie. Ze vindt dat Tropische bosbouw
een goede basis geeft. Met veel algemene
kennis van bos- en natuurbeheer en pas
in het derde en vierde jaar meer over de
tropen en ontwikkelingswerk. Elsbeth
vertelt dat er niet veel werk was, en als
het er was tegen lokaal inkomen. Zij verbleef twee keer acht maanden in de tropen, in plaats van de gebruikelijke 6 en 3
maanden, om uit te vinden of het vak
echt wat voor haar was. En dat was het
uiteindelijk niet. “Ik vond de rol die je
kunt spelen miniem. Ik vind het belangrijker dat lokale mensen het werk kunnen doen.” Haar verblijf in vooral Ghana
heeft invloed gehad op haar verdere
leven. “Ik ga bewust om met luxe, met
energie, en geniet dat ik hier woon.”
Mirjam Minderhoud werkt sinds het afronden van een kopstudie GIS (Geografische informatie systemen) als Support
Engineer bij een distributeur van GISsoftware voor o.a. de (groene) overheid,
ingenieurs- en nutsbedrijven. Voor Erna
Stelma-de Jong geen loopbaan op één
plek in haar vakgebied. Wel deed ze jarenlang vrijwilligerswerk bij De Verre
Naasten, een instelling voor zending en
hulpverlening, waarvoor ze haar afstudeeropdracht deed. Erna deed en doet
van alles. Ze was o.a. lactatiekundige en
zelfstandig rij-instructeur. Ze is lokaal
fractiesecretaris (ChristenUnie) en sinds
2003 thuisonderwijzer en huisvrouw. p

n samenwerking, kenniscirculatie en integratie zijn

belangrijke sleutelbegrippen voor het groen onderwijs.
wie zijn onze groene kennissen en wat kunnen ze voor ons
betekenen?

NAJK
NAJK staat voor Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Deze vereniging is er voor jonge boeren en tuinders met visie en lef en voor
bedrijfsopvolgers. Het NAJK heeft momenteel ongeveer 12.000 leden
verspreid door heel het land.

Belangenbehartiging is de belangrijkste taak van het bestuur van het
NAJK. Speerpunt van de vereniging is bedrijfsovername. Gebleken is
dat jonge agrariërs en tuinders tegen veel problemen oplopen bij het
opzetten van een eigen bedrijf.
Dat het NAJK goed nadenkt over de toekomst van agrariërs en tuinders blijkt uit de toekomstvisie die is in te zien op de website. Hierin
staan veel zaken om over
na te denken bij de start
van een onderneming.
Het NAJK behartigt niet
alleen belangen van jonge
boeren en tuinders, maar
biedt meer. Er kan worden deelgenomen aan bijeenkomsten, activiteiten
en trainingen om ondernemersvaardigheden te
ontwikkelen. Na afloop is
er gelegenheid om een
biertje te drinken en ervaringen uit te wisselen.
Deze werkgroepen zijn te
vinden in het hele land.
Door samen na te denken
over alles wat je op het ondernemerspad tegen
komt, kan een beter beeld worden gevormd van de eigen situatie. De
rol van het NAJK bij de visiebepaling van toekomstige ondernemers is
daarom belangrijk. De vereniging wil graag een rol spelen in de discussies die binnen en buiten de agrarische scholen worden gevoerd
rondom de sector. Voor leerlingen is vroeg contact met het NAJK van
belang. Ambities worden geprikkeld en het werkgebied gaat meer
leven door het contact met andere jongeren. Het NAJK nodigt ook docenten uit om hun ideeën over de toekomst van de sector te delen. Een
samenwerking in de vorm van cursussen, lezingen en trainingen kan
voor beide partijen van waarde zijn. Jongeren tót 35 jaar kunnen meedenken en op de website de juiste werkgroep opzoeken en lid worden.
Kijk op www.najk.nl of bel 030-2769869.
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