1

Communicatietraject
Landgoed‘Huys te Warmont’

In opdracht van:

Door:

21 januari 2010

2

Communicatietraject landgoed ‘Huys te Warmont’

3

Communicatietraject
Landgoed‘Huys te Warmont’
Opdrachtgever:
Maarten van der Valk
Stichting Het Zuid Hollands
Landschap
Begeleidend docent:
Roos van Doorn
Hogeschool Van Hall
Larenstein
Datum:
21 januari 2010
Projectgroep:
Paul Kah
Gerard van Looijengoed
Renee van Wanrooij

Communicatietraject landgoed ‘Huys te Warmont’

4

Communicatietraject landgoed ‘Huys te Warmont’

5

Voorwoord
Als projectgroep hebben we met veel plezier en met grote interesse deel
genomen aan het project landgoed ‘Huys te Warmont’ dat in september
2009 van start is gegaan. Dit project stond in het kader van communicatie en
participatie en bleek een flinke uitdaging te zijn voor drie studenten
Bosbouw/Urban Foresty. Het project heeft onze creatieve vermogens
geprikkeld en ons kennis laten maken met een heel andere manier van
werken, wat ons zeker van pas zal komen in onze verdere studie en latere
loopbaan. Dit dankzij de samenwerking tussen ons (de projectgroep) en
Stichting het Zuid-Hollands Landschap, welk ons zeer goed is bevallen. We zijn
hen dankbaar voor het geven van deze kans tot het leren van zoveel nieuwe
dingen, door het beschikbaar stellen van de opdracht.
Verder willen wij graag Roos van Doorn bedanken voor de goede
begeleiding, de beleid en participatie week en haar geduld tijdens het
verloop van het project. Maarten van der Valk voor het oppakken van onze
ideeën en zijn inzet voor het tot een succes maken van dit project. Wim
Timmermans voor zijn inspirerende presentaties en samen met Michiel
Houtzagers, de opening van de actorendag.
Arjen Buijs voor zijn leerzame presentatie in de communicatie en
participatieweek. De sprekers op Samen voor Natuur 2009 voor het delen van
al hun ervaringen en kennis op het gebied van communicatie en
participatie. De vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap, Maarten Laming
en Fred Spreen voor hun inzet bij de organisatie en de uitvoering van de
actorendag. Bridgis voor het gratis beschikbaar stellen van de benodigde
gisdata. Scouting Gelre Groep voor het beschikbaar stellen van klusruimte en
hun aanhanger.
Tenslotte bedanken wij de Groene Kennis Coöperatie voor het, financieel,
mede mogelijk maken van dit project door de Regeling Kennisverspreiding en
Innovatie Groen Onderwijs.
Mede dankzij deze mensen en organisaties heeft het project geresulteerd in
een geslaagde actorendag op 16 januari 2010.

Paul Kah

___________

Gerard van Looijengoed

___________

Renee van Wanrooij

___________
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Samenvatting
Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting het Zuid-Hollands
Landschap (ZHL). Deze stichting beheert cultuurgronden met hoge
natuurwaarden in de provincie Zuid-Holland, waarvan landgoed ‘Huys te
Warmont’ er één is.
Centraal in dit rapport staat de hoofdvraag: Wat is de mening van de
actoren over het huidige beheer van landgoed ‘Huys te Warmont’? Aan de
hand van de hoofdvraag zijn enkele deelvragen opgesteld, deze zijn gebruikt
om het rapport vorm te geven.
Een inventarisatie van flora, fauna, cultuurhistorische en recreatieve aspecten
geeft inzicht in de huidige waarden van het landgoed. De literatuurstudie
heeft de schrijvers inzicht gegeven in ervaringen van andere
terreinbeheerders en experts op het gebied van communicatie en
participatie in het natuurbeheer. Vervolgens is er samen met het regiohoofd
en de terreinbeheerder geïnventariseerd welke actoren relevant zijn bij het
beheer van het landgoed en hoe het contact is. Uit deze inventarisaties komt
voort dat het belangrijk is dat in de communicatie alle partijen worden
betrokken en dat minder wordt ingegaan op kennis, maar meer op gevoel
en beleving. Wanneer mensen zich begrepen voelen, zullen ze zich sneller in
het beleid van de organisatie kunnen vinden.
Na de analyse van de communicatie is gekozen voor een actorendag
waarbij alle actoren de gelegenheid hebben hun mening over het landgoed
te delen met andere bezoekers en het Zuid-Hollands Landschap. Dit is
gedaan door het plaatsen van lijsten op aansprekende punten door de
bezoekers van de dag en door de mogelijkheid om een aantal zinnen af te
maken.
De resultaten van deze dag zijn in enkele pagina’s samengevat om te
kunnen gebruiken bij het vaststellen van toekomstig beheer. Maar belangrijk
is ook dat de ervaring die alle partijen tijdens de dag hebben opgedaan kan
bijdragen aan een goede communicatie en het begrijpen van elkaar.
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1. Inleiding
Het Zuid-Hollands Landschap is een stichting die in de provincie Zuid-Holland
cultuurgronden met hoge natuurwaarden beheert. Hieronder vallen onder
andere landgoederen, waar landgoed ‘Huys te Warmont’ er één van is.
Op het landgoed zijn veel historische elementen en hoge natuurwaarden
terug te vinden.
De afgelopen jaren is het beheer van het landgoed meer gericht op het
herstellen van cultuurhistorische elementen. Daarnaast is er ook binnen de
Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) een belangrijke verandering
geweest. In plaats van enkel het beheren van hun gebieden, is er de laatste
jaren ook meer aandacht voor het verwerven van nieuwe gebieden,
cultuurhistorisch beheer en dit te doen samen met en voor de inwoners van
Zuid-Holland.

Figuur 1 Huys Warmont

In het kader van deze ontwikkelingen, het aanstellen van een nieuw
regiohoofd voor de Kuststreek en een vervolg op de ingezette
communicatieve koers, is een opdracht opgesteld (bijlage 1.7). Deze
opdracht is gebruikt als leidraad voor een eerste gesprek. Uit dit gesprek is de
concrete opdracht ontstaan, die bestaat uit het brengen van een advies
voor communicatie tussen het Zuid-Hollands Landschap en haar
actoren1over toekomstige beheersmaatregelen. Dit advies moet toepasbaar
zijn in alle gebieden van de stichting, waarbij ‘Huys te Warmont’ als
voorbeeld dient.
Actoren: zijn: alle individuen, instellingen of organisaties die van doorslaggevende
invloed kunnen zijn in een bepaald proces4
1
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Daarnaast is er in het communicatieadvies ook duidelijk hoe het Zuid-Hollands
Landschap haar zichtbaarheid kan vergroten voor het publiek, overheden en
collega organisaties. Tenslotte was de wens dat er een concrete
beheermaatregel als voorbeeld uitgewerkt werd. In de loop van het project is
door middel van voortschrijdend inzicht de opdracht bijgesteld. Dit is
uitgewerkt in hoofd- en deelvragen en beschreven in hoofdstuk 4.
De opdracht valt binnen de major Bosbouw/Urban Forestry en wordt
ondersteund door het project Energizing Natuurparticipatie van de GKC2. Dit
heeft als doel om nieuwe energie te geven aan participatieprojecten in
natuurbeheer.

Figuur 2: Ligging landgoed 'Huys te Warmont’ Bron: Google Maps

Landgoed ‘Huys te Warmont’ is gelegen in Warmond, gemeente Teylingen,
ten noorden van Leiden en westelijk van de Kagerplassen. In Figuur 2: Ligging
landgoed 'Huys te Warmont’ is de ligging weergegeven.

2

GKC: Groene Kennis Coöperatie
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2. Aanleiding
De aanleiding voor dit project is de concrete vraag van het Zuid-Hollands
Landschap als beheerder van ‘Huys te Warmont’: wat vinden onze actoren
van het gevoerde beheer en hoe zijn toekomstige knelpunten op te lossen?
Deze vraag is ontstaan na het analyseren van de actoren, vergelijkbare
communicatie en participatie projecten en een korte studie naar de
waarden van het landgoed. De hoofdvraag die beantwoord wordt in dit
advies is:
• Wat is de mening van de actoren over het huidige beheer van
landgoed ‘Huys te Warmont’?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen
opgesteld. De cursief gedrukte deelvraag is specifiek voor landgoed ‘Huys te
Warmont’. De andere vragen kunnen ook van toepassing zijn op andere
gebieden waarvoor dit rapport als blauwdruk kan dienen.
• Welke waarden zijn er op het landgoed ?
• Welke manieren van communicatie zijn er toegepast in bos- en
natuurbeheer?
• Wie en wat zijn de actoren van het landgoed?
• Hoe verloopt de communicatie tot nu toe en zijn er knelpunten?
• Hoe kan de mening van de actoren op een originele manier in kaart
gebracht worden?
• Hoe kan ZHL overkomen als een kundige beheerder, die luistert naar
haar actoren?
• Wat is de mening van de actoren over het gevoerde beheer?
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3. Inventarisatie
Om een advies te kunnen schrijven is het belangrijk om inzicht te hebben in
de factoren die een rol spelen bij het beheer en in ervaringen die
beschikbaar zijn uit andere projecten. Allereerst zijn dit de huidige waarden
op het gebied van flora, fauna, cultuurhistorie en recreatie. Daarnaast een
studie naar communicatie- en participatieprojecten in bos- en natuurbeheer
en ten slotte een analyse van de actoren. In deze volgorde worden de
onderdelen in de nu volgende paragraven uitgewerkt.

3.1.

Huidige waarden

De eerste vermelding3 van het landgoed ‘Huys te Warmont dateert van 1296.
In dat jaar werd het landgoed verwoest in de nasleep van de moord op
Floris V. Vanaf het eerste ontstaan tot aan de dag van vandaag hebben
beheerders en eigenaren hun eigen stempel gedrukt op het landgoed.
In 1780 kreeg het landhuis zijn
huidige uiterlijk. Sinds 1961 is het
park in beheer bij het ZuidHollands Landschap. Al deze
invloeden hebben een bepaalde
waarde, die belangrijk is voor
bezoekers, bewoners en de
beheerder. Een korte bureauinventarisatie laat zien dat het
relatief kleine landgoed hoge
waarden heeft. De uitgebreide
inventarisatiegegevens staan in
bijlage 1.1.

Figuur 3 Één van de lanen op het landgoed

Op het gebied van cultuurhistorische waarden is het landgoed zeer goed
bedeeld. Het hele landgoed is Rijksmonument, de belangrijkste elementen
(waarden) zijn: het parkbos, de goed bewaarde elementen als het Grand
Canal, het lanenstelsel en het beukenkabinet; en de bouwkundige
elementen: het kasteel, oranjerie, speelzaal, koetshuis, portierswoning en
inrijhek. De combinatie van de vele stijlen, invloeden en sferen maken het
landgoed tot een bijzondere plek, met veel historische elementen zichtbaar
in het landschap.
De natuurwaarden, weergegeven in bijlage 1.1. zijn (relatief gezien) niet heel
hoog. Wel is het in de omgeving wel uniek dat zoveel soorten in en op een
klein gebied voorkomen. Bijzonder zijn de 5 soorten vleermuizen en 21 soorten
libellen die er voorkomen.
De recreatieve waarden zijn de rust, de verrassende doorkijkjes en de
natuurwaarden, verborgen in de drukke Randstad. Het landgoed is vooral
geschikt voor natuurliefhebbers en het is opengesteld voor wandelaars. De
recreanten waarderen vooral de verassingen gedurende de wandelingen,
van zeer gesloten naar open, spannende doorkijkjes en de nostalgische sfeer
Toekomst visie ‘Huijs te Warmont’,Bosch Slabbers Tuin- en landschapsarchitecten
b.v. Middelburg, juli 2004
3
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3.2.

Literatuurstudie

De literatuurstudie omvat twee delen. Het eerste deel is een inventarisatie
aan de hand van boeken en artikelen naar ervaringen en achtergronden uit
de beheerpraktijk met en over communicatie. Het tweede deel is de
conclusie van de literatuurstudie met de belangrijkste aandachtspunten voor
een communicatieproces. De artikelen staan vermeld in het literatuur
overzicht in bijlage 1.2.
3.2.1. Ervaringen en achtergronden
Bij het communiceren met het publiek is het belangrijk in acht te nemen dat
natuur voor verschillende mensen verschillende betekenissen heeft. Die
betekenissen zijn onder te verdelen in kennis, beleving en waarden4.
Waarden zijn in het algemeen toegekend en geaccepteerd. Een voorbeeld
van een waarde is natuurwaarde, deze kan toegekend zijn aan flora of
fauna. Zowel in waarden, kennis en beleving wordt door burgers en
beheerders een andere taal gesproken. Burgers praten veel in beleving met
termen als: mooi, aantrekkelijk landschap, gezond, beschermen, kwetsbaar
en roofvogel. Beheerders spreken veel in kennis met termen als:
natuurdoeltype, rode lijst, Natura 2000, ecosysteem en biodiversiteit. Beleving
en kennis zijn als het ware twee talen. Tussen deze 2 ‘talen’ zit een wereld van
verschil. In de huidige communicatie wordt vaak langs elkaar heen gepraat
door dit verschil. Op het moment dat de beheerder zich aanpast aan de taal
van de burger zijn beide gelijkwaardig en ontstaat er een situatie van
wederzijds begrip. Een
beheerder kan zich het
beste richten op waarde en
proberen zich te
verplaatsen in de beleving
van de burgers. In plaats
van het betrekken van
stellingen over wat
belangrijker is, mooie
bomen of bijvoorbeeld
vleermuizen of stuifzand. In
een schema ziet het er als
volgt uit als in Figuur 4
Verschillende talen tussen
beheerder en publiek.
Figuur 4 Verschillende talen tussen beheerder en
Belangrijkste les uit dit
publiek
onderzoek van Arjen Buijs is
dat beheerders ook in moeten gaan op de emotionele ‘taal’, hoe beleven zij
iets. Niet alleen maar zenden en proberen kennis over te dragen want niet
alles valt met deze ‘taal’ te bespreken. Want misschien is kennis wel iets waar
de burger totaal geen behoefte aan heeft.

4

Presentatie A. Buijs, Hoge school Van Hall Larenstein, november 2009
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Goede communicatie, open en eerlijk blijkt het belangrijkst te zijn in de
wereld van natuurbeheerders en omgaan met het publiek. Goede
communicatie maakt het mogelijk een reguliere dunning gewoon uit te
voeren, Houtzagers, M.R., Dunning ter discussie, Nederlands Bosbouw
tijdschrift, (2002) p. 7-14.
Tips en stelregels om te communiceren met de pers zijn terug te vinden in J.
Kuiper, Contacten met de pers en crisiscommunicatie, Vakblad
natuurbeheer, (2003) nr. 5, p. 115-116. De theoretische benadering van hoe
communicatie ondernomen moet worden speciaal in het groen van Buhr
(2005)is te vinden in bijlage 1.4. De belangrijkste conclusies uit dit format5 zijn
de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat er gestart kan
worden met een communicatief proces:
• Voldoende beleidsruimte ( er is nog ruimte voor nieuwe ideeën en of
aanpassingen)
• Binnen je eigen organisatie staat iedereen achter de participatieve
aanpak wat betreft inbreng participanten.
• Duidelijkheid over gewenste rol van eigen organisatie versus de
deelnemers
• Er wordt een meerwaarde verwacht (kennis of draagvlak) ten opzichte
van een meer autoritair proces
• Er is een goede relatie tussen de organisatie en de deelnemers (huur
anders een bemiddelaar in)
• De problematiek zelf (er is voldoende tijd, onderhandelingsruimte, het
is relevant en interessant voor alle betrokkenen, het is hanteerbaar)
Met deze randvoorwaarden staat of valt een communicatieproces.
Een voorbeeld van goed verlopen communicatie is die in het Goois
natuurreservaat en de Haagse gemeentebossen (J. Walter, Omgaan met de
wensen van het publiek, Vakblad Natuur bos landschap(2007)). Excursies en
participatie leverden hier goede resultaten op zoals een breed gedragen
hondenbeleid en een met actoren opgestelde beheersvisie.
Naast goed verlopen communicatie zijn er ook genoeg voorbeelden van
misgelopen communicatie. De belangrijkste lessen zijn:
Communiceer open en eerlijk, wees duidelijk over je doelen en motieven en
leg je visie helder en duidelijk uit (J. Lub, Het Edese Bos, over vadertje Cats en
frustraties in de locaties, Nederlands bosbouw tijdschrift(2000)). Zorg dat alle
betrokken instanties het eens zijn en met hetzelfde verhaal komen (M.
Neefjes, Kappen met kappen, 3 voorbeelden, Vakblad Natuur bos
landschap(2007)).
Praktijkvoorbeelden van participatie6 zijn de case van participatie over het
honden beleid van Staatsbosbeheer (SBB) Noord en de methode van Jenny
van Leewen, Staatsbosbeheer Bieslandsebos, Zuid-Holland. Het honden
beleid van SBB Noord werd toegelicht door Rien Cardol tijdens Samen voor
natuur 2009. SBB heeft ingezet op de mening van mensen door samen met
Het Dagblad van het Noorden, een aanzet te geven voor een discussie over
het huidige beleid en het beleid wat SBB wenst, namelijk honden aan de lijn.
5 M. Buhrs, Gestructureerde onzekerheid, Raamwerk interactief beleid en
communicatie, 2005, uitg. Rutten Communicatieadvies, 2e druk, bewerkt door Roos
van Doorn, 2008.
6 Tijdens Samen voor Natuur 2009
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Door het hele proces heen zijn er stukken geschreven in de krant, mensen
reageerden daarop en door die mensen te benaderen en plaatselijk
maatwerk te leveren werd er een breed gedragen plan gelanceerd waarin
de meerderheid van de mensen zich kan vinden.
Het Bieslandsebos is in het kader van recreatie rondom de stad op de schop
gegaan. De zeer betrokken boswachter Jenny van Leewen zette uiteen hoe
zij begon met praten, praten en nog eens praten om zo het vertrouwen van
de mensen te winnen en om een actieve groep bijeen te krijgen die samen
verantwoordelijk is voor het bos. Deze groep vertegenwoordigt alle
betrokkenen en beslist samen hoe het bos wordt ingericht en wordt beheerd.
Deze methode lijkt heel sterk op die van Jeroen Glissenaar, beheerder
openbaar groen, Gemeente Arnhem. Tijdens een interview7 met hem en
Jeroen Voskuilen (directeur van het bezoekerscentrum Park Sonsbeek) op 13
november 2009, gaven zij aan dat de belangrijkste succes factoren in een
communicatieproces zijn:
• Experts hebben aanzien bij de burger, wanneer je een expert overtuigt van
een maatregel kun je hem inzetten om burgers te overtuigen. Gemeentes
denken vaak de expertise in huis te hebben, maar dat is niet altijd zo, houdt
daar rekening mee. Door (lokale) deskundigen in te huren bespaar je
bovendien kosten. Neem deskundigen serieus.
• Laat stakeholders meedelen in een overwinning of laat hen de overwinning
vieren. Toen Arnhem de groenste stad werd is dit gevierd met de
vrijwilligers. Gun een ander de eer.
• Houdt het contact warm en laagdrempelig, op deze manier houd je
mensen betrokken en behoud je het draagvlak. Zo weten veel bezoekers
Jeroen Voskuilen te vinden, omdat hij vaak zijn gezicht laat zien in het
bezoekerscentrum en niet altijd op kantoor zit.
• Als je luistert naar anderen moet je je in het begin neutraal opstellen en
goed luisteren. Ga dus niet meteen overal tegenin, maar probeer de ander
te begrijpen. Je hebt twee oren en een mond, dus luisteren is belangrijker
dan praten.
• Zoek uit wie in het proces degene is waar de rest tegen opkijkt. Als je deze
mensen kunt overtuigen, overtuig je meteen een grote groep.
• Doe je huiswerk goed, zoek dus uit wie er allemaal belangen hebben en
vergeet nooit iemand.
• Creëer eerst een nulsituatie, waarbij oud zeer is opgeruimd. Geef mensen
dus eerst de tijd om te klagen.
• Onderschat mensen nooit, zij kunnen bijvoorbeeld een groot netwerk
hebben en zo meer bereiken dan jij in eerste instantie denkt.
• Nooit liegen, dat is een doodzonde en wat je belooft moet je ook doen.
• Vraag mensen ook hoe zij denken over een probleem en wat zij een goede
oplossing vinden. Op deze manier kunnen hele creatieve ideeën naar
voren komen.
• Achteraf klagen moet je zo veel mogelijk voorkomen, dus als je problemen
verwacht moet je daar vooraf iets aan doen. Dit kun je doen door mensen
uit te nodigen voordat de maatregel plaatsvindt.
Het complete verslag is te lezen in bijlage 1.3. Alle geraadpleegde literatuur is
terug te vinden in het overzicht in bijlage 1.2.1.

7

De tekst van het interview is goedgekeurd door de geïnterviewden.
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3.2.2. Conclusie literatuurstudie & ervaringen
Een aantal punten of randvoorwaarden komen in bijna elke bron naar voren:
• Vooraf moeten binnen de terreinbeherende organisatie de volgende
punten duidelijk zijn:
o De hele organisatie moet achter de gekozen vorm van
communicatie/ participatie staan.
o De betrokkenen binnen de organisatie moeten tijd willen en
kunnen investeren in het proces, er de meerwaarde van inzien
(en die duidelijk kunnen verwoorden) en altijd eerlijk en open
communiceren.
o Welke vorm van communicatie/ participatie pas ik toe, op welk
moment, naar welke doelgroep en met welk doel?
o Zorg dat duidelijk is in welke fase (zie bijlage 1.4.) van het proces
je bezig bent zodat de communicatie over die fase kan gaan
en er geen valse verwachtingen worden gewekt.
• Er moet een duidelijke aanleiding zijn om een traject te starten.
• Alle betrokkenen moeten vooraf helder hebben wat hun rol is, wat de
doelen zijn van het proces en wat hun bevoegdheden zijn.
• Zorg dat alle te nemen stappen vastliggen in een communicatieplan
(intern) maar dat ook de andere betrokkenen op de hoogte zijn van
de stappen die nog komen. Geef wijzigingen door en leg ze goed
vast.
• Bij het spreken over natuur is het nodig om je als beheerder te
verplaatsen in de burger en zijn beleving.
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3.3.

Actoren

Voor het starten van een communicatieproces is het belangrijk te weten wie
er betrokken zijn en hoe iedereen betrokken is. Dit kan zijn vanuit beroep of
interesse maar ook vanuit emotie. Actoren zijn: alle individuen, instellingen of
organisaties die van doorslaggevende invloed kunnen zijn in een bepaald
proces8.
De actoren van het landgoed zijn door middel van een brainstormsessie met
Maarten van der Valk (regiohoofd) en Maarten Laming (terreinbeheerder) in
kaart gebracht. Vervolgens zijn de standpunten uiteengezet in het schema in
Figuur 5 Actoren en hun standpunten. De kolom belangrijkheid geeft aan hoe
belangrijk ZHL deze actor vind, hoog: zeer belangrijk, laag belangrijk maar
geen speerpunt. De frequentie geeft aan hoe vaak er contact is, warm en
koud geeft aan hoe de communicatie is.
Actoren bij het beheer van “Huys te Warmont” 11-11-09

Actor
Gemeente Tylingen
Monumentenzorg
Provincie zuid- holland
Communicatie
Regio
Management team
Maarten van der Valk
Maarten van Laming
Anne Jifke Haarsma
Vleermuizen onderzoek
Vogelwerkgroep
IVN
KNNV
Fam. Kranz
Kasteel bewoners
Bewoner dienstwoning
Aannemers
Vrijwilligers
Media
Bezoekers
Buren
Individuele experts
Beschermers

Belangrijk Fequentie
heid
contact
Communicatie
Aanvraag vergunning
hoog
laag
koud
hoog
laag
koud
hoog
laag
warm
ZHL (Intern)
hoog
laag
warm/kan beter
hoog
gemiddeld
warm/kan beter
hoog
zeer laag
koud
hoog
hoog
warm
hoog
hoog
warm
Experts
Warm/standpunt
hoog
niet bekend verschil
hoog
niet bekend warm
hoog
niet bekend warm
hoog
niet bekend warm/kan beter
Landgoedbewoners
hoog
gemiddeld
warm/kan beter
hoog
gemiddeld
warm/kan beter
hoog
gemiddeld
warm/kan beter
Uitvoerend
laag
gemiddeld
warm
hoog
hoog
warm
Overig
laag
laag
warm
hoog
laag
warm
hoog
laag
warm
laag
laag
koud
laag
laag
koud/kan beter

Figuur 5 Actoren en hun standpunten volgens ZHL
8 Van Dale Lexicografie, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 2005, Utrecht,
pagina 71
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Uit het schema blijkt dat, volgens het regiohoofd en de terreinbeheerder, de
communicatie met de actoren over het algemeen goed is, maar dat er wel
kansen zijn om het contact te verbeteren. Voor de meeste actoren geldt
echter dat de communicatie warm is maar dat er in sommige gevallen een
standpunt verschil is. De wens om inzicht te krijgen in elkaars standpunten, het
nieuwe regiohoofd kennis te laten maken met de actoren en het contact
een energieke impuls te geven geeft voldoende aanleiding voor de start van
een participatief traject.
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4. Analyse communicatie
Op basis van de verzamelde gegevens uit de literatuurstudie en de
actorenanalyse, is een analyse gemaakt van de communicatie, eventuele
problemen met de communicatie en de vraag van ZHL in de oorspronkelijke
opdracht.

4.1.

Analyse

Uit de literatuur blijkt dat voordat er een communicatietraject kan worden
gestart eerst voldaan moet worden aan een aantal randvoorwaarden, zoals
beschreven in bijlage 1.4. Hieraan wordt nu niet voldaan. Uit de
actorenanalyse (Figuur 5) en de oorspronkelijke opdracht (zie bijlage 1.7)
concluderen wij dat op het gebied van communicatie het volgende:
• Omwonenden: de communicatie is goed tussen omwonenden en ZHL
(eerder georganiseerde evenementen, informeel contact).
• Landgoedbewoners: er is geen intensief contact, dit blijkt uit de
actorenanalyse die is gemaakt samen met het regiohoofd en de
terreinbeheerder. Als er contact is, dan betreft dit contact
voorafgaand aan maatregelen die genomen worden of een informeel
“praatje” tijdens werkzaamheden op het landgoed. Deze situatie is
door de opdrachtgever niet als probleem aangegeven
• Natuurclubs: er is goed contact, wel is er in sommige gevallen een
standpunt verschil. De standpunten over (bijvoorbeeld) dood hout,
vleermuizen en welke visie leidend is, kunnen verschillen. Dit blijkt uit de
actorenanalyse die gemaakt is samen met het regiohoofd en de
terreinbeheerder. Als voorbeeld is gegeven dat zowel de
zoogdierwerkgroep als het Zuid-Hollands Landschap vinden dat de
aanwezige vleermuizen beschermd moeten worden. Het punt waar ze
een ander standpunt in hebben is wat te doen met dode bomen in
een laan waar vleermuizen inzitten. De natuurclubs zouden de laan
eventueel willen sluiten terwijl het Zuid-Hollands Landschap de
toegankelijke lanen structuur wil behouden.
• Vrijwilligers: hier is goed contact mee. Dit blijkt uit het gesprek en de
ontmoeting met één van de groepen. Er zijn drie vrijwilligers groepen
die begeleid worden door de terreinbeheerder.
Samenvattend voor deze actoren geldt dat de visie voor het landgoed is
opgesteld i.s.m. deze actoren (Bosch Slabbers, “Toekomstvisie Huijs te
Warmont’" – 15 juli 2004) en de visie dus in ieder geval bekend is, dan wel
ondersteund wordt door deze actoren.
Verder blijkt uit de oorspronkelijke opdracht ook dat het niet in beheer krijgen
van de eendenkooi in Warmond en meer in het algemeen, het verwerven
van nieuwe gebieden, een belangrijk item is. Uit het eerste gesprek en de
actorenanalyse blijkt dat voor de eendenkooi geldt dat niet het imago van
ZHL de oorzaak is, maar dat plaatselijke belangen, al dan niet politiek, dit
besluit veroorzaakten (recht van afpaling, erfpacht enz.).
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4.2.

Conclusie

De hiervoor genoemde punten vormen geen probleem met de
communicatie. Uit de oorspronkelijke opdracht (bijlage 1.7.) blijven dan nog
de volgende punten over:
1. ZHL als beheerder van het landgoed: meer bekendheid genereren
voor de organisatie. Als er geen duidelijk beeld van de organisatie is,
dit ombuigen naar meer naamsbekendheid onder beschermers, en
eventueel nieuwe beschermers werven.
2. Deskundigheid over natuur en cultuur: hoe bereik je dat ZHL wordt
gezien als een deskundige organisatie door beschermers, collega
organisaties en overheden.
3. Gebiedswerving: Er komen weinig nieuwe gebieden in beheer bij ZHL,
waarom? (in relatie met punt 2?)
4. Betrokkenheid van de lokale omgeving/bestuurders vergroten: hoe
betrek je deze groepen bij het landgoed? Wie zijn/is de lokale
omgeving? Welke bestuurders moeten betrokken worden?
Uit het contact na aanleiding van deze analyse blijkt dat de betrokkenheid
van de lokale omgeving bij het landgoed goed is, maar dat het contact
tussen beheerder en de omwonenden beter kan. Daarnaast bestaat er de
indruk binnen ZHL dat de organisatie niet overkomt als serieuze deskundige
beheerder.
Nadat deze bevindingen zijn doorgesproken met ZHL is de wens naar voren
gekomen om de resultaten van het gevoerde beheer te evalueren. Een
evaluatie kan, zoals is aangegeven in de literatuurstudie, ingaan op kennis,
beleving en waarde. Uit de literatuurstudie blijkt namelijk dat beheerders en
publiek op een andere manier communiceren over natuur.
Een evaluatie moet dus zowel aansluiten bij de vraag van de beheerder als
bij de beleving van de bezoekers. Om te voorkomen dat bezoekers zich niet
serieus genomen voelen of dat minder mondige mensen niet gehoord
worden is het belangrijk te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Iedereen gelijk stellen: beheerder, expert en bezoeker zijn gelijk als het
om mening gegeven gaat, de beheerder bepaalt uiteindelijk wel wat
er gebeurt maar kan rekening houden met standpunten van anderen.
• Niet sturen door vaste punten op te leggen: met andere woorden zo
min mogelijk randvoorwaarden in het geven van de mening.
• Kennis niet als het belangrijkste item beschouwen, juist ingaan op de
beleving en de waarde van het landgoed.
• Laagdrempeligheid; door anoniem tips & tops te kunnen geven.
Door in te spelen op de overeenkomst tussen ZHL en haar actoren is het plan
ontstaan voor het organiseren van een actorendag. Dit programma is
uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.
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5. Communicatie advies
Uit de analyse in het vorige hoofdstuk blijkt dat er een format nodig is om het
contact een impuls te geven. In de volgende paragraven worden de
aanleiding, de methode en daarna de concrete uitwerking van het format
verder uitgewerkt. Het format is in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven zodat
een goed beeld gegeven wordt van de actorendag.

5.1.

Van conclusie naar actorendag

Het organiseren van een actorendag is gebaseerd op de volgende
conclusies uit de voorafgaande hoofdstukken.
Conclusie literatuurstudie:
Uit de literatuurstudie komt duidelijk naar voren dat er een aantal
randvoorwaarden zijn waar rekening mee gehouden moet worden, voordat
je met communicatie begint of bezig bent. Als niet aan deze
randvoorwaarden voldaan wordt, bestaat de mogelijkheid dat het
communicatietraject niet het gewenste resultaat levert.
Conclusie actorenanalyse:
Volgens Maarten van der Valk (regiohoofd) en Maarten Laming
(terreinbeheerder) geldt voor de meeste actoren dat de communicatie
warm is maar dat er in sommige gevallen een standpuntverschil is. Concreet
betekend dit dat de communicatie met de actoren over het algemeen
goed is, maar dat er nog wel kansen zijn voor verbetering van de contacten.
Conclusie analyse opdracht:
Na analyse van de opdracht, gegeven door het regiohoofd, is de conclusie
getrokken dat binnen de opdracht geen communicatieprobleem is. Naar
aanleiding van deze conclusie is de oorspronkelijke opdracht (zie bijlage 1.7.)
geanalyseerd. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat er vier punten zijn
die de projectgroep als nieuwe opdracht kan beschouwen. In overleg met
de opdrachtgever is gekozen voor een evaluatie van het gevoerde beheer.
Gekozen format
Met deze conclusies in het achterhoofd is er nagedacht over een invulling
van de nieuwe opdracht die voortgekomen is uit de opdrachtanalyse.
Uiteindelijk is gekozen voor een creatieve invulling van deze opdracht, welke
vorm heeft gekregen als actorendag. De redenen dat gekozen is voor een
actorendag zijn:
• Het sluit aan bij de wens van Maarten van der Valk (regiohoofd) om
kennis te maken met de actoren.
• Het biedt de kans tot open communicatie tussen actoren en ZHL en
tussen de actoren onderling.
• Het geeft de mogelijkheid voor het vragen naar de meningen van
actoren op een creatieve manier
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5.2.

Doelen actorendag

De actorendag wordt georganiseerd om de volgende doelen te realiseren:
• Kennismaking tussen de actoren en Maarten van der Valk als nieuwe
regiohoofd.
• De mening van de actoren over het gevoerde beheer in kaart
brengen.
• ZHL op de kaart zetten als serieuze terreinbeheerder die luistert naar de
meningen van haar actoren.

5.3.

Opzet van de actorendag

De keuze voor een actorendag is onderbouwd in paragraaf 5.1. De
actorendag wordt in de volgende subparagraven verder uitgewerkt.
5.3.1. Het inlijstproject
Naar aanleiding van de doelen van de opdrachtgever is het plan ontstaan
voor het organiseren van een expositie van plekken op het landgoed met
een verhaal. De actoren en bezoekers van de dag kunnen een lijst plaatsen,
op het landgoed, op een plek die hen het meeste aanspreekt. Bij deze lijst
schrijven zij een korte toelichting waarin staat waarom juist die plek zo
bijzonder is voor hen. Dit deel van de dag noemen we het inlijsten.
Door deze methode ontstaat
een gevarieerde expositie van
de mening van de actoren over
het landgoed. De lijsten worden
vooraf genummerd zodat per
lijst enkele persoonsgegevens9
genoteerd kunnen worden,
maar de lijst toch anoniem op
het landgoed kan staan. De
organisatie en beheerder
kunnen deze gegevens later
gebruiken voor evaluatie en
eventueel het zoeken van
Figuur 6 Één van de geplaatste inlijst-lijsten
contact met de bezoekers.
Door de lijsten na de actorendag te laten staan, bijvoorbeeld een week,
krijgen mensen die niet in de gelegenheid waren om te komen de kans om
een kijkje te komen nemen naar de resultaten. Bijkomend effect is dat
bezoekers kunnen zien dat ZHL luistert en openstaat voor de mening van haar
bezoekers/actoren.
De lijsten kunnen worden geplaatst door de actoren zelf, eventueel met hulp
van ZHL of de projectgroep. Bij het uitdelen van de lijsten is het van belang
dat vertelt wordt dat iedere mening meegenomen zal worden in de
evaluatie maar dat niet op iedere mening gereageerd kan worden. Met
andere woorden, het beheer kan niet worden aangepast op elk punt dat de
actoren aandragen.
9

Namens welke organisatie komt u? en als het een ‘gewone’ bezoeker betreft alleen
de postcode.
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5.3.2. Lijstengalerie
Het ter plekke bedenken van een mooie locatie en het schrijven van een
toelichting kan voor een deel van de bezoekers/actoren een belemmering
zijn voor het geven van hun mening. Hiervoor is de lijstengalerie bedacht.
Deze galerie komt in een kleine
wandeling op een centrale plek op
het landgoed. (zie bijlage 1.10.) Op
iedere lijst komt een eigen vraag.
Bezoekers kunnen hierop, tijdens de
dag, antwoord geven door de zin op
de lijsten af te maken. Op deze
manier kunnen de actoren op meer
dan één vraag antwoord geven
maar voelen ze zich daar niet toe
gedwongen. De meningen worden
met spelden op de lijst geprikt.
Figuur 7 Één van de lijsten in de galerie
De volgende lijsten kunnen worden geplaatst, de presentie/absentie en
top/flop zijn gecombineerde lijsten.
•
•

Presentielijst: ik kom graag op het landgoed omdat …
Absentielijst: ik kom weinig op het landgoed omdat…

•

Mededelingenlijst: ik wil (ZHL/de beheerder) graag vertellend dat…

•

Rode-lijst: het meest bijzondere stuk van het landgoed is voor mij…

•
•

Toplijst: de beste verandering op het landgoed vind ik…
Floplijst: een minder geslaagde verandering op het landgoed vind ik..

•

Verlanglijst: ik zou op dit landgoed (als beheerder) graag…

•

Cijferlijst: ik geef dit landgoed een …

•

Contactlijst: ik zou graag contact met ZHL hebben op het moment
dat…

Op ieder papier kan de postcode van de invuller worden genoteerd zodat er
toch anoniem een mening achter gelaten kan worden en ZHL toch globaal
weet waar de bezoekers vandaan komen.
5.3.3. Uitwerking
Bij het opstellen van deze ideeën is rekening gehouden met de komst van 200
bezoekers. De actoren die via hun werk en/of organisatie verbonden zijn met
het landgoed worden persoonlijk of per organisatie uitgenodigd. In deze
uitnodiging worden ze gevraagd om bij de aanvang van de dag aanwezig
te zijn. Voor deze actoren (die zich opgeven) worden lijsten gereserveerd,
voor de rest van de lijsten geldt op = op. Omwonenden, individuele experts
en bezoekers worden uitgenodigd door het ophangen van posters, flyers uit
te delen in de directe omgeving en het plaatsen van een persbericht in de
lokale krant.
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Om de dag een ‘kop en staart’ te geven is er een opzet gemaakt voor de
opening. De directeur van ZHL, Michiel Houtzagers, ligt kort toe waarom de
actorendag georganiseerd is en waarom ZHL de mening van haar actoren
wil weten. Hij introduceert Maarten van der Valk en de projectgroep. Roos
van Doorn ligt daarna kort toe waarom communicatie en participatie
belangrijk zijn in de hedendaagse beheerpraktijk.
Er zullen 40 lijsten beschikbaar zijn om te plaatsen op het landgoed in het
kader van het inlijst project. Voor de lijstengalerie worden 7 lijsten geplaatst
met aanvulzinnen daarin. Per lijst zijn 100 (helft aantal bezoekers) kaartjes
beschikbaar waarop aanwezigen de zin kan afmaken.
Voorafgaand aan de actorendag is het zaak om alle betrokkenen binnen de
organisatie in te lichten over de doelen, het programma van de dag en de
gewenste houding naar de actoren. Dit is gedaan middels het format in
bijlage 1.6. Voor het uitvoeren van de actorendag is een draaiboek
opgesteld, dat terug te vinden is in bijlage 1.8.
5.3.4. Motivatie gekozen format
De opdrachtgever heeft een aantal vragen die beantwoord moeten
worden. Één ervan is hoe het beheer van de afgelopen jaren is gevallen bij
de actoren. Daaruit voortkomend: gaan bepaalde ingrepen wel of niet op
verzet stuiten? Een beheerevaluatie met alle actoren is de meest geschikte
methode om deze vragen te beantwoorden. De creatieve invalshoek van de
methode zorgt voor een open en positieve sfeer waardoor mensen eerder
hun mening geven. Een evaluatie in de vorm van een enquête of
discussiebijeenkomst biedt nooit de ruimte die deze methode de actoren
biedt. Door de open vraagstelling word de actor geprikkeld om over zijn
antwoord na te denken. Door dit schriftelijk te doen kan iedereen een
mening geven en worden niet alleen de mondige burgers gehoord.
Door te bekijken of op bepaalde punten op het landgoed lijsten geplaatst
worden zullen de beheervragen deels beantwoord worden. Op een plek
waar recent een ingreep is geweest, maar geen lijsten komen te staan is
waarschijnlijk ook geen probleem. Op locaties waar recent een ingreep is
geweest en veel lijsten verschijnen moet gekeken worden naar de toon van
de toelichting en kan een conclusie getrokken worden.

5.4.

PR-actorendag

Om zoveel mogelijk actoren hun mening te ontlokken is er middels de
volgende media publiciteit gegeven aan de actorendag:
• Lokale zender
• Intern bij ZHL: mail/intranet
• Website ZHL, Groene kennisnet, Intranet Larenstein
• Het informatiebord op het landgoed
• Posters bij lokale supermarkt/winkels/VVV(bijlage 1.9.1.)
• Geplastificeerde A4tjes op de palen van de lijstengalerie
• Huis aan huis flyers (bijlage 1.9.1.)
• Een bericht naar de beschermers
• Uitnodiging per brief aan aantal actoren (bijlage1.9.2.)
• Lokale krant/weekblad (bijlage 1.9.3.)
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Een complete lijst van aangeschreven media is te vinden in bijlage 1.9.4. De
afzonderlijke actorengroepen, behalve de omwonenden, worden via een
brief uitgenodigd. De omwonenden worden niet per persoonlijke brief
uitgenodigd maar via huis aan huis flyers (bijlage 1.9.1.) dit omdat het tijd
technisch niet mogelijk is iedere burger persoonlijk aan te schrijven. De
promotie van de dag is er opgericht om de dag kenbaar te maken bij de
bewoners van Warmond en omstreken en hen naar de actorendag te
‘lokken’.
De promotie heeft als bijkomend voordeel dat potentiële donateurs worden
benaderd. Er zal dus ook een stand van ZHL op het landgoed komen te
staan, waar mensen lid kunnen worden. Door berichtgeving na afloop, in
volgende media, is een breder publiek geïnformeerd (bijlage 1.12.):
• Het blad van het ZHL, zo kunnen ook de beschermers na lezen hoe de
dag is verlopen
• Website ZHL
• Lokale media
• De Resource, infoblad voor medewerkers en studenten WUR
• VVA magazine
De verslaglegging in de media over de dag draagt bij aan een positief beeld
van zowel Stichting het Zuid-Hollands Landschap als Hogeschool Van Hall
Larenstein.
Daarnaast blijven de inlijst-lijsten staan op het landgoed zodat bezoekers die
niet zijn geweest toch zien dat het Zuid-Hollands Landschap haar actoren de
gelegenheid bied hun mening te geven.

5.5.

Verwerking gegevens

Vooropgesteld moet worden dat het van de actorendag niet het
verzamelen van gegevens is, maar het informeel met elkaar in contact
brengen van de verschillenden actoren, inclusief ZHL.
De gegevens die verzameld zijn tijdens de actorendag via de lijsten, zijn
samengevat in een rapport bestaande uit circa vijf pagina’s met conclusies.
In gedachten moet worden gehouden dat voor individuele meningen weinig
tot geen ruimte is in de conclusies.
Het inlijstproject
De lijsten die de mensen zelf gaan plaatsen zijn vooraf genummerd zodat
enkele gegevens kunnen worden opgeschreven.
In de gegevens die zijn opgeschreven zitten kleine verschillen, afhankelijk van
de actoren.
Er zijn in aanloop naar de actorendag organisaties uitgenodigd per brief, bij
mensen die via hun organisatie aanwezig zijn is bij inschrijving de organisatie
opgeschreven en na afloop de locatie van de lijst en de tekstuele toelichting.
Wanneer mensen aanwezig zijn omdat zij de posters hebben gezien, of de
berichten in de media hebben gelezen, is bij inschrijving de postcode
genoteerd. Ook bij deze groep is na afloop de locatie van de lijst en de
tekstuele toelichting genoteerd.
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In beide gevallen zijn de gegevens wel bij de organisatie bekend, maar niet
vermeld bij de lijst. De gegevens zijn niet op de lijst geplaatst om de
uitspraken neutraal te houden.
Nadat de lijsten met uitspraak/mening zijn geplaatst, is van het geheel een
foto gemaakt en een detailfoto van de toelichting voor de verwerking. De
postcodes kunnen in een GIS database worden ingevoerd, zodat de
herkomst van bezoekers uit de directe omgeving overzichtelijk kan worden
weergegeven.
Lijstengalerie
Samen vormen de lijsten in de galerie een ‘enquête’ met open vragen.
Tijdens de actorendag zijn op de lijsten kaartjes vastgeprikt waarop de
mening van de actoren en hun postcode staan. Aan het einde van de dag
zijn de kaartjes verzameld en gebundeld per priklijst. Al de uitspraken zijn
samen met de postcode gedigitaliseerd. Bij het digitaliseren zijn deze per lijst
in categorieën verdeeld, dit om het trekken van een conclusie makkelijker te
maken. De categorieën zijn tijdens het digitaliseren vastgesteld, omdat vooraf
niet goed is in te schatten in welke richtingen uitspraken geplaatst kunnen
worden. Per lijst is vervolgens een conclusie getrokken.
Deze conclusie is verwerkt in het rapport, de uitspraken en postcodes in de
bijlage toegevoegd. Ook hier kunnen de postcodes ingevoerd worden in een
GIS database.
Toepassen conclusies in beheer
De conclusies die getrokken zijn vormen een afspiegeling van de mening van
de actoren. Belangrijk is te kijken of de meningen, en de daaruit
voortgekomen conclusies, aansluiten bij de huidige en toekomstige
beheermaatregelen. Dit is in dit rapport niet verder uitgewerkt.
Daarnaast kan de ervaring die het Zuid-Hollands Landschap heeft opgedaan
tijdens de actorendag bijdragen aan het beeld dat zij hebben van de
actoren. In het kort vormen de conclusies een kader waarin de toekomstige
beheersmaatregelen afgewogen kunnen worden.
Conclusie
Het format van de actorendag zoals beschreven in dit hoofdstuk voldoet aan
de randvoorwaarden die zijn genoemd in paragraaf 3.2.2.:
• Binnen ZHL is duidelijk dat:
• De hele organisatie achter dit concept staat.
• De betrokkenen binnen ZHL tijd kunnen en willen investeren in dit
format.
• Het duidelijk is welk format uitgevoerd zal worden en wat de doelen
zijn.
• Er is een duidelijke aanleiding om de actorendag te organiseren:
nieuw regiohoofd.
• Alle betrokkenen hebben helder wat hun rol is, wat de doelen zijn van
het proces en wat hun bevoegdheden zijn.
• Alle te nemen stappen liggen vast in het draaiboek en dit draaiboek is
doorgesproken met de betrokkenen.
• De betrokkenen binnen ZHL zijn vooraf ingelicht over hoe om te gaan
met emotie en de verschillende talen bij het spreken over natuur.
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6. Resultaten actorendag
In dit hoofdstuk worden kort het verloop en de resultaten van de actorendag
besproken. De dag zal systematisch afgegaan worden, startend met de
verloop van de voorbereiding, opening, de lijstengalerie en de inlijst-lijsten.
Hierna komt het verloop van de dag in het algemeen en het contact met
bezoekers. Vervolgens worden de resultaten van dag besproken. Tot slot
worden enkele overall conclusies getrokken en aan de hand daarvan een
aantal aanbevelingen gedaan.

6.1.

Terugblik

Om 09:00 zijn de voorbereidingen gestart van de actorendag. De
voorbereidingen van de actorendag bestonden uit de volgende
handelingen:
• Het plaatsen van de routevlaggetjes en welkomstborden
• Plaatsen van VHL vlaggen
• Het plaatsen van de lijsten in de lijstengalerie
• Uitproberen plaatsen inlijst-lijsten
• Het opzetten van de catering
• Opbouw ZHL stand
• Het strooien van zand vanwege gladheid
• Vlaggetjes ophangen
De vrijwilligers zijn aangestuurd door Maarten Laming, hij heeft een indeling
gemaakt en deze vooraf aan de vrijwilligers doorgemaild.
De projectgroep heeft de lijsten, VHL vlaggen, de route vlaggetjes en de
inlijst-lijsten klaar gezet. Terwijl ondertussen de vrijwilligers, Maarten van der
Valk, Maarten Laming en Fred Spreen de rest van de taken op zich hebben
genomen. Tijdens de voorbereidingen zijn geen tegenslagen geweest, het
strooien van het zand had wellicht eerder plaats moeten vinden. De
bezoekers werden
ontvangen met warme
chocolade melk en
Warmondse
schippertjeskoek.
Om 11:00 vond de
opening van de
actorendag plaats in
de verwarmde
oranjerie door Michiel
Houtzagers en Wim
Timmermans. Het
aantal personen bij de
opening die afkomstig
Figuur 8 Opening door Michiel Houtzagers
waren uit de directe
omgeving van het landgoed viel tegen. Aanwezig waren enkele
genodigden, docenten en familieleden van de projectgroep. De lage
opkomst is deels veroorzaakt door het ontbreken van communicatie over
deze opening.
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De insteek van de opening was dan ook niet om omwonenden erbij te
betrekken, maar om de genodigden de tijd te geven om alvast rustig te
kunnen praten met de mensen van ZHL.
Na de opening is gestart met de uitleg van de lijstengalerie en de inlijst-lijsten
aan de bezoekers. De groep bezoekers is in tweeën gedeeld en begeleid
door de projectgroep langs
de lijstengalerie. Bij de eerste
lijst van de galerie werd
uitgelegd wat precies de
bedoeling is. Er waren
wellicht meer kaartjes
ingevuld als de projectgroep
of Maarten van der Valk de
mensen had gemotiveerd
door zelf het eerste kaartje te
schijven. Terwijl deze
rondgang werd gemaakt
bleef een lid van de
projectgroep achter bij de
Figuur 9 Één van de lijsten uit de lijstengalerie
oranjerie om nieuwe
bezoekers te kunnen ontvangen. Zodra de bezoekers klaar waren met de
lijstengalerie was er de mogelijkheid om een inlijst-lijst te plaatsen. Bij het
uitdelen van de lijsten moet in het vervolg wel rekening worden gehouden
met de plaatsing van de nummering. Deze zijn aan het begin in de linker
bovenhoek geplaatst van het geplastificeerd A4’tje. Maar na het vast nieten
werd de nummering onleesbaar voor verdere verwerking.
Als er bij herhaling van de actorendag in de toekomst meer mensen op de
dag aanwezig zijn, kan de uitleg meer gestructureerd plaatsvinden. Bij de
ontvangst kan de uitleg in groepen plaats vinden, dit kost dan minder tijd. Het
invullen van de gegevens bij het uitdelen van de inlijst-lijsten (de postcodes)
kan achterwege blijven op het moment dat de organisatie niet
geïnteresseerd is in de herkomst van de bezoekers, of wanneer er geen tijd is
voor de verwerking hiervan. Wanneer er gegevens moeten worden
opgeschreven is hier gedurende de dag één persoon voor nodig.
Bij het kiezen van de ontvangstlocatie is gekeken naar de beschikbaarheid
van stroom, toilet en de mogelijkheid om binnen te kunnen staan. Bij een
volgende keer kan wellicht gekozen voor een meer centrale plek met een
meer toegankelijke opstelling. Wanneer bijvoorbeeld voor het kasteel een
tent wordt geplaatst zien ook toevallige passanten dat er wat te doen is.
Door een meer toegankelijke opstelling komen mensen eerder
“binnenlopen”. Er waren nu passanten die het idee hadden dat er een
besloten evenement gaande was.
Er kan gesteld worden dat het weer grotendeels de oorzaak is van het lage
bezoekersaantal. Op de dag zijn 40 à 50 bezoekers geweest welke allemaal
enthousiast waren over de actorendag. Dit is af te leiden uit de gesprekken
met en de complimenten van de bezoekers.
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In de opzet van de actorendag is gesteld dat ook een doel was om
bezoekers in contact te brengen met Maarten van der Valk en Maarten
Laming. Een aantal bezoekers is dan ook specifiek naar de dag gekomen om
met hen in gesprek te gaan. Ook werden de vrijwilligers meerdere malen
aangesproken door mensen die geïnteresseerd waren in het werk van de
vrijwilligers of graag zelf vrijwilliger wilden worden. Leuk was het om te zien dat
bezoekers ook onderling contact maakten. Het doel om het contact een
energieke impuls te geven is hiermee dan ook gehaald.
Als de actorendag nog een keer word herhaalt in een ander jaargetijde dan
is het vrijwel zeker dat het aantal bezoeker hoger zal liggen.

6.2.

Resultaten

De resultaten zijn verdeeld in twee delen, een samenvatting van de
opmerkingen uit de lijstengalerie en een samenvatting van de inlijst-lijsten en
bijbehorende opmerkingen. De uitgewerkte gegevens en opmerkingen zijn
terug te vinden in bijlage 11.1. In de voorbereiding van de dag is bedacht om
de postcodes te verzamelen om zo te kunnen zien waar de bezoekers
vandaan komen. Gezien het geringe aantal bezoekers en het feit dat bij de
lijstengalerie een deel van de bezoekers geen postcode hebben ingevuld zijn
de postcodes niet verwerkt.
Wanneer nogmaals een dergelijke dag wordt georganiseerd is het wellicht
interessant weer gegevens te verzamelen en deze dan wel te verwerken.
6.2.1. Resultaten per lijst uit de Lijstengallerie
Presentielijst: ik kom graag op het landgoed omdat …
Absentielijst: ik kom weinig op het landgoed omdat…
De bezoekers komen vooral graag op het landgoed voor de rust en de
ontspanning. De mensen die hebben aangegeven dat ze weinig
komen, wijten dit vooral aan het feit dat ze het landgoed niet kennen,
het te ver weg ligt of dat ze geen tijd hebben.
Gezien het weer waren er ook weinig mensen die het landgoed niet
frequent bezoeken, met beter weer komen deze mensen misschien
wel. Het is aan te bevelen om een diagonale lijn over de lijst te trekken
zodat een scheiding ontstaat tussen de twee zinnen. De opmerkingen
zullen dan ook makkelijker te scheiden zijn.
Mededelingenlijst: ik wil (ZHL/de beheerder) graag vertellend dat…
Deze lijst is vooral gevuld met complimenten. Twee opmerkingen zijn
gemaakt: wellicht een bordje bij de raketbaan en ruim de
hondenstront zelf op.
Rode-lijst: het meest bijzondere stuk van het landgoed is voor mij…
De meest bijzondere dingen op het landgoed zijn, volgens de
bezoekers, het uit- en doorzicht en het kasteel. Daarnaast wordt het
contrast met de stedelijke Randstad een aantal keer genoemd.
Toplijst: de beste verandering op het landgoed vind ik…
Floplijst: een minder geslaagde verandering op het landgoed vind ik..
Deze lijst is erg lastig samen te vatten. De opmerkingen lopen uiteen,
vooral over de openheid lijken de meningen te verschillen. Om een
betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van de opmerkingen op deze
lijst is het belangrijk dat er meer reacties zijn. Ook hier is het handig dat
er een diagonale lijn over de lijst komt zodat de verdeling tussen de
twee zinnen duidelijker wordt.
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Verlanglijst: ik zou op dit landgoed (als beheerder) graag…
De bezoekers laten blijken dat ze graag willen dat het kasteel
gerestaureerd wordt, ook zijn er een aantal mensen die graag weer
vitale lanen zien.
Cijferlijst: ik geef dit landgoed een …
Het gemiddelde cijfer dat werd gegeven, een 7.8, is een dikke
voldoende. Er is zelfs geen enkele onvoldoende gegeven.
Contactlijst: ik zou graag contact met ZHL hebben op het moment dat…
De bezoekers willen vooral contact op het moment dat er activiteiten
zijn op het landgoed. In bijlage 1.11.3. zijn ook de contactgegevens
opgenomen die bezoekers spontaan hebben achter gelaten.
6.2.2. Resultaten van de inlijst-lijsten
De inlijst-lijsten zijn geplaatst op plekken op het landgoed waar de plaatsers
iets over willen delen met het Zuid-Hollands Landschap. Uit de plaatsing van
de lijsten is een conclusie te trekken over het beheer van de afgelopen jaren.
Uit de toelichtingen (bijlage1.11.1.) en de locatie (bijlage 1.11.2.) blijkt dat het
merendeel van de reactie positief is over het beheer. Totaal zijn 14 lijsten
geplaatst. Uit de toelichting blijkt
dat vijf lijsten zijn geplaatst vanuit
emotie of informatieverstrekking
richting ZHL en het publiek. Het
gaat om overledenen,
cultuur/historie, individuele
beleving en de openstelling van
het landgoed.
Slechts één van de reacties is
kritisch te noemen, de Droomweide
wordt te transparant gevonden.
Figuur 10 Één van de geplaatste inlijst-lijsten Vier reacties zijn positief. Deze
variëren van opmerkingen over de
doorkijkjes die zijn ontstaan, de solitaire bomen op de Droomweide en het
open landschap tot de schoonheid en vrijheid die sommige plekken
oproepen.
Er zijn twee reacties die bezorgdheid oproepen. Beide gaan over de
Ezelweide en de plannen die er blijken te zijn om deze te bebouwen. Van alle
lijsten zijn er vijf geplaatst bij de Droomweide, wat aangeeft dat deze plek
bijzonder wordt gevonden door veel mensen.
Het aantal reacties is, gezien het aantal bezoekers wat onder normale
omstandigheden op een zaterdag op het landgoed komt, vrij laag. Dit is
waarschijnlijk aan het weer te wijten. De resultaten van de inlijst-lijsten zijn dus
in zoverre betrouwbaar dat er wel gezegd kan worden wat een deel van de
bezoekers vind. Maar dit is niet één op één representatief voor alle bezoekers
en actoren.
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6.3.

Conclusies en aanbevelingen

Uit de voorgaande paragraven zijn enkele conclusies te trekken. Deze zijn in
de volgende subparagraaf weergegeven. Aan de hand van de conclusies
en de complete resultaten van de actorendag zijn enkele aanbevelingen
opgesteld.
6.3.1. Conclusies
•

Bezoekers reageren vooral vanuit emotie en beleving.

•

Er komen veel reacties over het kasteel, onduidelijk is wie
eigenaar/beheerder ervan is.

•

Er zijn weinig reacties, waardoor er geen duidelijk beeld geschetst kan
worden van knelpunten.

•

Wat, gezien het lage aantal bezoekers, wel naar voren kwam is het
verschil in meningen over de openheid en doorkijk mogelijkheden.

•

Veel mensen maken opmerkingen over de staat van onderhoud van
het kasteel.

•

De meningen van de bezoekers over het gevoerde beheer zijn
grotendeels positief.

•

Bezoekers waarderen solitaire en karakteristieke bomen.

•

Er zijn geen duidelijke meningen gegeven over de lanen, waarschijnlijk
vallen de lanen niet op als element maar horen in het totaal beeld.

•

De georganiseerde activiteiten (landgoed concert, actorendag)
worden gewaardeerd door de actoren.

Figuur 11 De toegang tot het landgoed
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6.3.2. Aanbevelingen
•

Probeer meer over emotie en beleving te communiceren

•

Maak duidelijk dat ZHL niet de enige eigenaar is van de gebouwen op
het landgoed.

•

Organiseer de dag nogmaals in het voorjaar of zomer. Wanneer de
kans op goed weer beter is.

•

De keuze voor openheid en doorkijkjes zal altijd een discussiepunt
blijven, belangrijk is dat ZHL als beheer achter haar eigen standpunt
staat.

•

Wellicht kan met de beheerstichting van het kasteel overlegd worden
over opknappen van de buitenkant.

•

Het in stand houden van het open karakter rondom het landgoed is
een punt van zorg voor bezoekers (voor zover ZHL daar invloed op kan
uitoefenen).

•

Meer zichtbare aandacht voor de cultuurhistorische elementen op het
landgoed zal gewaardeerd worden.

•

Denk tijdig aan de aanplant van een nieuwe generatie bomen, deze
hebben tijd nodig om te groeien.

•

Het vervangen van de bomen per laan zorgt voor instandhouding van
het beeld dat de bezoekers nu niet stoort/op valt. Voorafgaand en
tijdens het vervangen is het wel noodzakelijk hierover duidelijk en
helder te communiceren. Advies is dit te doen middels een
participatietraject: de actoren betrekken bij het proces en niet alleen
informeren.

•

Het organiseren van activiteiten zal bijdragen aan een grotere
naamsbekendheid en aan een groter draagvalk voor ZHL.

Figuur 12 Kenmerkende openheid rondom het landgoed
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7. Bronnen
7.1.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
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1. Bijlagen
1.1.

Inventarisatiegegevens

De huidige flora en fauna waarden zijn in kaart gebracht met behulp van de
volgende bronnen: waarneming.nl, natuurloket.nl, eigen waarnemingen en de
toekomstvisie ‘Huijs te Warmont’ van Bosch Slabbers, 2004

1.1.1. Flora10
Bomen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Struiken:
1
2
3
Kruiden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckii 2
Berk – Betula spec.
Beuk – Fagus sylvatica
Diverse fruitbomen
Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna 3
Els – Alnus glutinosa
Esdoorn – Acer pseudoplatanus
Gewone es - Fraxinus excelsior 3
Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus 1
Gewone vlier - Sambucus nigra)1
Haagbeuk – Carpinus betulus
Hulst – Ilex aquifolium
Paardenkastanje – Aesculus hippocastanea
Plataan - Platanus species 3
Rode beuk – fagus sylavtica purpurea
Tamme kastanje - Castanea sativa
Taxodium – Taxodium districhum
Taxus - Taxus baccata1
Thuja – Thuja spec.
Tsuga – Tsuga heterophylla
Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia 1
Zomereik - Quercus robur 1
Zwarte els - Alnus glutinosa 2
Azalea soorten – Azalea spec.
Rohodendron soorten – Rhododendron spec.
Kornoelje – Cornus spec.
Blaartrekkende boterbloem - Ranunculus sceleratus 2
Bosgierstgras - Milium effusum 1
Bosveldkers - Cardamine flexuosa 3
Boterbloem – Ranunculus spec.
Braam – Rubusm spec.
Brede stekelvaren – Dryopteris dylatata
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica
Gewone braam - Rubus fruticosus ag. 1
Gewoon nagelkruid – Geum urbanum
Grote brandnetel – Urtica dioica
Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum)3
IJle zegge - Carex remota 3
Kattenstaart – Lythrum salicaria
Kleefkruid - Galium aparine 1
Klimop - Hedera helix 1
Koninginnekruid – Eupatorium cannabium
Look-zonder-look - Alliaria petiolata 1

10

plantenwaarnemingen kilometerhok 302821. natuurloket.nl via symbiosis Alterra. 1011-09
1 Opname: 33550 1992 (schaal: Braun/Blanquet (B,D&S))
2 Opname: 907865 (schaal: Braun/Blanquet (B,D&S))2001
3 Opname: 907866 2001 (schaal: Braun/Blanquet (B,D&S))
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18
Pitrus - Juncus effusus 2
19
Robertskruid - Geranium robertianum 1
20
Salomonszegel – Uvularia spec.
21
Smalle stekelvaren – Dryopteris carthusiana
22
Wijfjesvaren - Athyrium filix-femina 3
23
Wilde en Trompetnarcis - Narcissus pseudonarcissus 1
24
Wilde hyacint - Scilla non-scripta 1
25
Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum 1
26
Wilgenroosje - Chamerion angustifolium 1
27
Wolfspoot - Lycopus europaeus 2
28
Zwart tandzaad - Bidens frondosa 2
Paddenstoelen:
1
Biefstukzwam - Fistulina hepatica
2
Breeksteeltje spec. - Conocybe spec.
3
Dikrandtonderzwam - Ganoderma australe
4
Echt Judasoor - Hirneola auricula-judae
5
Echte tonderzwam - Fomes fomentarius
6
Eikenbloedzwam - Stereum gausapatum
7
Eikentrilzwam - Exidia truncata
8
Esdoornhoutknotszwam - Xylaria longipes
9
Gesteelde lakzwam - Ganoderma lucidum
10
Gewoon fluweelpootje - Flammulina velutipes
11
Grijze Buisjeszwam - Bjerkandera adusta
12
Groene schelpzwam - Panellus serotinus
13
Grote Stinkzwam - Phallus impudicus
14
Harslakzwam - Ganoderma resinaceum
15
Kleine stinkzwam - Mutinus caninus
16
Kleverig Koraalzwammetje - Calocera viscosa
17
Kostgangerboleet - Boletus parasiticus
18
Okergele korrelhoed - Cystoderma amianthinum
19
Oorzwammetje spec. - Crepidotus spec.
20
Oranje Aderzwam - Phlebia radiata
21
Paarse Knoopzwam (s.l.) - Ascocoryne sarcoides sl, incl. cylichnium
22
Parelamaniet - Amanita rubescens
23
Platte tonderzwam - Ganoderma lipsiense
24
Porseleinzwam - Oudemansiella mucida
25
Pronkhertenzwam - Pluteus umbrosus
26
Pruikzwam - Hericium erinaceus
27
Purperbruine Fluweelboleet - Boletus pruinatus
28
Reuzenzwam - Meripilus giganteus
29
Rode Boleet - Boletus rubellus
30
Roestbruine Kogelzwam - Hypoxylon fragiforme
31
Sombere Honingzwam - Armillaria ostoyae
32
Spekzwoerdzwam - Merulius tremellosus
33
Troskalknetje - Badhamia utricularis
34
Viltig Judasoor - Auricularia mesenterica
35
Vliegenzwam - Amanita muscaria
36
Witte Bultzwam - Trametes gibbosa
37
Zwartgroene melkzwam - Lactarius necator
Mossen:
1
Groot rimpelmos - Atrichum undulatum 3
2
Gewoon pluisjesmos - Dicranella heteromalla 3
3
Fijn laddermos - Eurhynchium praelongum 3
4
Gedrongen kantmos - Lophocolea heterophylla 2
5
Gewoon sterrenmos - Mnium hornum 2
6
Gewoon knikkertjesmos - Physcomitrium pyriforme 2
7
Glanzend platmos - Plagiothecium denticulatum 3
8
Fraai haarmos - Polytrichum formosum 2
9
Gewoon pronkmos - Pseudotaxiphyllum elegans 2

Communicatietraject landgoed ‘Huys te Warmont’

38
1.1.2. Fauna11
Vogels:
1
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
2
Boomklever - Sitta europaea
3
Boomkruiper - Certhia brachydactyla
4
Bosuil – Strix aluco
5
Braamsluiper – Sylvia Curruca
6
Buizerd – Buteo buteo
7
Fitis – Phylloscopus trochilus
8
Gaai - Garrulus glandarius
9
Gierzwaluw - Apus apus
10
Goudhaan - Regulus regulus
11
Groene Specht - Picus viridis
12
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
13
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
14
Houtsnip - Scolopax rusticola
15
IJsvogel - Alcedo atthis
16
Koolmees - Parus major
17
Koperwiek - Turdus iliacus
18
Parkeend - Anas platyrhynchos forma domesticus
19
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
20
Ransuil – Asio otus
21
Roodborst - Erithacus rubecula
22
Sperwer - Accipiter nisus
23
Spotvogel - Hippolais icterina
24
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
25
Torenvalk – Falco tinnunculus
26
Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla
27
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
28
Zanglijster - Turdus philomelos
29
Zwartkop – Sylvia atricapilla
Vleermuizen:
1
Rosse vleermuis – Nyctalus noctula
2
Watervleermuis – Myotis daubentonii
3
Ruige dwergvleermuis – Pipistrellus nathusii
4
Gewone dwergvleermuis - Pipistrellus pipistrellus
5
Gewone grootoorvleermuis – Plecotus auritus
Vlinders:
1
Distelvlinder - Vanessa cardui
2
Bont Zandoogje - Pararge aegeria
3
Landkaartje - Araschnia levana
4
Atalanta - Vanessa atalanta
5
Distelvlinder - Vanessa cardui
Libellen
1
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella
2
Blauwe Glazenmaker - Aeshna cyanea
3
Bloedrode Heidelibel - Sympetrum sanguineum
4
Bruine Glazenmaker - Aeshna grandis
5
Bruine Winterjuffer - Sympecma fusca
6
Bruinrode Heidelibel - Sympetrum striolatum
7
Gewone Oeverlibel - Orthetrum cancellatum
8
Gewone Pantserjuffer - Lestes sponsa
9
Glassnijder - Brachytron pratense
10
Grote Keizerlibel - Anax imperator
11
Grote Roodoogjuffer - Erythromma najas
12
Houtpantserjuffer - Lestes viridis
13
Lantaarntje - Ischnura elegans
14
Paardenbijter - Aeshna mixta
15
Platbuik - Libellula depressa
11

Van waarneming.nl 10-11-2009
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16
17
18
19
20
21

Steenrode Heidelibel - Sympetrum vulgatum
Variabele Waterjuffer - Coenagrion pulchellum
Viervlek - Libellula quadrimaculata
Vroege Glazenmaker - Aeshna isoceles
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum

1.1.3. Cultuurhistorische waarden
Deze waarden worden beschreven in de ‘Toekomstvisie Huijs te Warmont’ bladzijde 69-71:
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1.1.4. Recreatieve waarden
Deze waarden worden beschreven in de ‘Toekomstvisie Huijs te Warmont’ op bladzijde 67.
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1.2.

Artikelen van de literatuurstudie

1.2.1. Overzicht geraadpleegde literatuur
Theoretische benaderingen, achtergronden en onderzoeken:
• Dunning ter discussie. M.R. Houtzagers
o Nederlands bosbouw tijdschrift 2002:
o mitst goed gecommuniceerd zijn dunningen geen groot
probleem bij het grote publiek. Als achtergrond voor ingrepen.
• De liefde tussen landgoed en publiek. W. Beekman,
o Vakblad natuurbeheer, 2003 nr 5, P 80/83:
o over de achtergronden voor het open stellen van
landgoederen, rol en houding van publiek en eigenaarbeheerder. Vooral positief met een enkele kritische noot, zoals
de hoeveelheid honden maar ook positief over grote
evenementen.
• Extra leuke excursies. M. de Kanter/ J. Eppink.
o vakblad natuurbeheer, 2003 nr 5, P84-86: achtergronden en
ideeën voor excursies, met het oog op de activiteit.
• Contacten met de pers en crisiscommunicatie, J. Kuiper
o vakblad natuurbeheer, 2003 nr 5, P115-116
o Tips en stelregels om te communiceren met de pers. Voor het
proces van belang omdat de pers/media belangrijk zijn om de
actoren te benaderen.
• Gestructureerde onzekerheid, raamwerk interactief beleid en
communicatie,
o Michel Buhrs, uitg. Rutten Communicatieadvies, 2005, 2e druk,
bewerkt door Roos van Doorn, 2008
o Een theoretische benadering van hoe communicatie
ondernomen moet worden. De randvoorwaarden waaraan
voldaan moet worden maar ook de stappen die gezet kunnen
worden.
Miscommunicatie of het ontbreken en de gevolgen ervan:
• Kappen met kappen, 3 voorbeelden. Marjel Neefjes
o februari 2007 Vakblad Bos, natuur landschap: 3
o voorbeelden van geen of gebrekkige communicatie tussen
beheerder en publiek en beheerders onderling. Vooral als
achtergrond hoe niet te doen.
• Leren van ervaringen met interactief beleid in het Drentsche Aagebied. Séverine van Bommel, Noelle Aarts, Niels Röling en Esther
Turnhout,
o Wageningen UR, maart 2009, Vakblad Bos, natuur landschap.:
o tips en ervaringen over hoe een participatief proces te starten,
vorm te geven en ook hoe bepaalde dingen zoals stelling name
en participatie ruimte, niet te doen.
• Het Edese Bos, over vadertje Cats en frustraties in de locaties
o Nederlands bosbouw tijdschrift 2000 Jan Lub, Gemeente Ede:
o les om duidelijk te communiceren en zorgen voor duidelijke
uitleg van je visie, doelen en motivatie voordat er iets gebeurt.
Het huidige communicatiebeleid van de gemeente Ede is terug
te vinden in het vakblad Natuur bos landschap, jaargang 6
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(2009) artikel: Participatieve aanpak bij opstellen bosbeheerplan
Ede loont de moeite, C. Naaijen.
o
Goed uitgevoerde communicatie (doel bereikt):
• Omgaan met de wensen van het publiek. J.Walter,
o februari 2007 Vakblad Bos, natuur landschap: 3
o ervaringen hoe om te gaan met de wensen van het publiek, de
goede resultaten die excursies en participatie opleveren in het
Goois natuurreservaat en de Haagse Gemeente bossen.
1.2.2. Artikelen
De artikelen uit vakbladen die vrij toegankelijk zijn via internet zijn niet
opgenomen in verband met de hanteerbaarheid van dit rapport. De website
waarop deze artikelen kunnen worden gevonden is wel vermeld. De artikelen
die niet via internet toegankelijk zijn, zijn wel opgenomen.
Dunning ter discussie. M.R. Houtzagers
te lezen via: http://www.vakbladnatuurboslandschap.nl, archief, jaargang 74
(2002) Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
Gestructureerde onzekerheid, raamwerk interactief beleid en communicatie,
Zie bijlage 1.4. Communicatiemodel Rutten.
Kappen met kappen, 3 voorbeelden. Marjel Neefjes
te lezen via: http://www.vakbladnatuurboslandschap.nl, archief, jaargang 4
(2007) Vakblad natuur bos landschap.
Het Edese Bos, over vadertje Cats en frustraties in de locaties
te lezen via: http://www.vakbladnatuurboslandschap.nl, archief, jaargang 72
(2000) Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
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De liefde tussen landgoed en publiek. W. Beekman,
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Extra leuke excursies. M. de Kanter/ J. Eppink.
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Contacten met de pers en crisiscommunicatie, J. Kuiper
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Omgaan met de wensen van het publiek. J.Walter,
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1.3.

Notulen gesprek J. Glissenaar en J. Voskuilen

13 november 2009
Jeroen Glissenaar is beheerder van park Sonsbeek en werkt al 15 jaar bij de gemeente
Arnhem. Jeroen Voskuilen is directeur van het bezoekerscentrum. Een aantal jaar geleden lag
park Sonsbeek er slecht bij, het was slecht onderhouden en de voorzieningen waren in slechte
staat. De bedoeling was om het park op te knappen maar dit riep veel weerstand op bij de
omwonenden en recreanten. Er was een strijd tussen natuur en cultuurhistorie.
Jeroen Glissenaar is begonnen met het geven van rondleidingen door het park. Zo ontstond
een goede relatie tussen de recreanten en de beheerder. Dit praten heeft drie jaar lang
plaatsgevonden voordat er begonnen werd met ingrijpen in het park. Samen met de mensen
die bij het park betrokken zijn is er een visie opgesteld, alle mensen zijn er door
vertegenwoordigers bij betrokken. De vertegenwoordigers noemt men stakeholders.
Voordat er ingegrepen werd is er dus heel veel gecommuniceerd over wat ze wilden gaan
doen met het park. Daarnaast is er voor gezorgd dat het park op basisniveau was (schoon,
heel en netjes). De eerste maatregel die toen genomen werd, was het vrijzagen van een
zichtlijn. Deze maatregel werd uitgevoerd in samenwerking met de Vrienden van Sonsbeek.
Deze stichting is opgericht in de tijd dat er veel te doen was rondom het park en inmiddels
wordt er een keer per maand met hen overleg gevoerd, waarbij ze een adviserende rol
hebben. Er werd aan de Vrienden van Sonsbeek gevraagd hoe zij met behulp van het plan en
de visie de maatregelen uit zouden voeren. De Vrienden van Sonsbeek hebben vervolgens de
zichtlijn gemaakt. Op deze manier ontstond vertrouwen in de beheerder. Opmerkelijk was dat
de Vrienden van Sonsbeek de maatregel nog rigoureuzer hebben uitgevoerd dan de
beheerders van het park voor ogen durfden.
Nadat de visie was opgesteld en goedgekeurd werd er een schouwgroep opgericht, hierin
zaten o.a. de vrienden van Sonsbeek, mensen van Staatsbosbeheer en de gemeente. De
schouwgroep heeft een sturende en leidende functie, zij kunnen een maatregel van de
beheerder tegenhouden. Ze komen 2x per jaar bijeen.
Het bezoekerscentrum is een onafhankelijke instantie en hier kunnen mensen terecht om hun
klachten en meningen te geven. Wanneer er nu grote protesten worden verwacht tegen een
bepaalde maatregel wordt er een Groencafé gehouden. Dan worden de voor- en
tegenstanders uitgenodigd, en ook onafhankelijke deskundigen die een lezing geven. Een
Groencafé vind plaats bij alle groene projecten in Arnhem die problemen opleveren. Ook de
gemeente kan hiervoor uitgenodigd worden, maar de activiteit wordt door niet door hen
georganiseerd. Doordat het niet door de gemeente georganiseerd wordt, werkt dit voor
bewoners drempelverlagend. Mensen zullen eerder bereid zijn te komen, omdat het minder
formeel is.
Deze Groencafés zijn in principe openbaar, maar de uitnodigingen gaan naar de mensen die
al betrokkenheid hebben getoond door bijvoorbeeld een handtekening op een lijst te
plaatsen. Er wordt geen verdere ruchtbaarheid aan gegeven. Journalisten worden ook niet
uitgenodigd, want zij kunnen de zaak gigantisch opblazen. Bovendien kunnen mensen die
ergens tegen zijn zich overdreven gaan uiten wanneer er pers aanwezig is.
De mensen die tegenstander zijn van een bepaalde maatregel, zoals bijvoorbeeld het kappen
van de kastanjes langs de Zijpendaalse weg, worden voor zo’n Groencafé ondersteund door
vrijwilligers bij het voorbereiden van hun presentatie. Dit zorgt ervoor dat er op gelijk niveau
gepresenteerd wordt. Daarnaast zorgt dit ervoor dat mensen zelf al veel verder gaan
doordenken over wat ze willen en wat de consequenties daarvan zijn. Op deze manier wordt
de mening in feite omgezet van iets gebaseerd op emotie naar iets dat op ratio gestoeld is.
emotionele sfeer naar rationele sfeer. Ook dit zorgt voor een gelijke communicatie. Wanneer
mensen hun mening in rationele sfeer kunnen uiten kan de beheerder daar op antwoorden
door bijv. gebruik te maken van zijn kennis. En zo, door mensen informatie te geven, kunnen
mensen hun mening nuanceren en begrip krijgen voor een bepaalde maatregel. Een
opmerking daarbij is dat je nooit moet zeggen: als we dit niet doen, dan… maar je moet
zeggen: als we dit doen, dan… Anders geef je mensen nog een andere optie en ontstaat ook
daar weer discussie over.
Een aantal tips van Jeroen Glissenaar en Jeroen Voskuilen:
• Experts hebben aanzien bij de burger, wanneer je een expert overtuigd van een maatregel
kun je hem inzetten om burgers te overtuigen. Gemeentes denken vaak de expertise in huis
te hebben, maar dat is niet altijd zo, houdt daar rekening mee. Door (lokale) deskundigen in
te huren bespaar je bovendien kosten. Neem deskundigen serieus.
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• Laat stakeholders meedelen in een overwinning of laat hen de overwinning vieren. Toen
Arnhem de groenste stad werd is dit gevierd met de vrijwilligers. Gun een ander de eer.
• Je kunt niet alles aan de burger overlaten, deskundigheid van beheerders en experts blijft
altijd noodzakelijk. Met deskundigheid kun je mensen overtuigen of informeren. Zo kan het
goed werken om iemand uit te nodigen die heel veel verstand heeft van een bepaald
onderwerp, bijvoorbeeld orchideeën. Mensen nemen dan vaak eerder van die expert aan
wat er moet gebeuren, dan van de beheerder zelf. Dit kun je ook gebruiken door
bijvoorbeeld goed contact te houden met de vleermuizenvereniging. Als zij dan vertrouwen
hebben in jouw beleid, kunnen zij andere mensen daar weer van overtuigen.
• Houdt het contact warm en laagdrempelig, op deze manier houd je mensen betrokken en
behoud je het draagvlak. Zo weten veel bezoekers Jeroen Voskuilen te vinden, omdat hij
vaak zijn gezicht laat zien in het bezoekerscentrum en niet altijd op kantoor zit.
• Als je luistert naar anderen moet je je in het begin neutraal opstellen en goed luisteren. Ga
dus niet meteen overal tegenin, maar probeer de ander te begrijpen. Je hebt twee oren en
een mond, dus luisteren is belangrijker dan praten.
• Zoek uit wie in het proces degene is waar de rest tegen opkijkt. Als je deze mensen kunt
overtuigen, overtuig je meteen een grote groep.
• Doe je huiswerk goed, zoek dus uit wie er allemaal belangen hebben en vergeet nooit
iemand.
• Creëer eerst een nulsituatie, waarbij oud zeer is opgeruimd. Geef mensen dus eerst de tijd
om te klagen.
• Onderschat mensen nooit, zij kunnen bijvoorbeeld een groot netwerk hebben en zo meer
bereiken dan jij in eerste instantie denkt.
• Nooit liegen, dat is een doodzonde en wat je belooft moet je ook doen.
• Wanneer je ergens met mensen niet uitkomt kun je een pauze inlassen, om vervolgens op
een later tijdstip verder te gaan. Of je kunt een afspraak maken met de persoon die lastig
doet. Wanneer een bepaalde maatregel echt niet begrepen wordt voer hem dan niet uit.
• De meeste mensen bereik je door persoonlijk contact. Je kunt jongeren bereiken via IVN,
daar zijn de jongeren die geïnteresseerd zijn al vaak bij aangesloten.
• Vraag mensen ook hoe zij denken over een probleem en wat zij een goede oplossing
vinden. Op deze manier kunnen hele creatieve ideeën naar voren komen.
• Achteraf klagen moet je zo veel mogelijk voorkomen, dus als je problemen verwacht moet
je daar vooraf iets aan doen. Dit kun je doen door mensen uit te nodigen voordat de
maatregel plaatsvindt.
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1.4.

Communicatiemodel Rutten

Een participatiemodel toegepast op bosbeherende instanties.
Hand-out bij Participatie in Bosbeheer 2008-2009 BUF
Stap 1: In welke fase ben je in het proces?
•
Voorbereiding ( het probleem is nog onduidelijk, je wilt bij de betrokkenen kijken wat
precies het probleem is, als je oneens bent over het probleem, kom je nooit tot een
oplossing)
•
Ontwikkeling (je wilt de betrokken mensen met elkaar in contact brengen, ze moeten
niet alleen afzonderlijk van elkaar bij jou een verlanglijstje indienen, maar met elkaar in
gesprek. Je komt niet alleen voor het groepsbelang, maar ook voor het creëren van
compromissen en constructieve verhoudingen)
•
Besluitvorming (het besluit is genomen en je wilt dat de betrokkenen dat weten)
•
Uitvoering (meedraaien in aanleg, uitvoering, klankbordgroep)
In elke fase moet je deze hele beslisboom opnieuw doorlopen, omdat in elke fase de interactie
anders kan zijn.

voorbereiding

Stap 2 t/m 9

ontwikkeling

Stap 2 t/m 9

besluitvorming

Stap 2 t/m 9

uitvoering

Stap 2 t/m 9

Stap 2: Waarom wil je nu (in deze fase) interactief werken?
•
Beter beleid (inhoudelijke kennis van werkgroepen, inventarisaties, eventuele
problematiek die je zelf over het hoofd zag)
•
Meer armslag (meer daadkracht omdat partijen tijd, geld en ideeën inbrengen)
•
Vergroting draagvlak (steun voor het beheer bij relevante partijen, optelsom van
onderstaande redenen)
-Beter proces (betere communicatie gedurende het proces)
-Beter imago (beeldvorming van de organisatie naar buiten toe wordt beter door het
proces zelf of de uitkomsten ervan)
-Betere relaties met externe partijen (manier om relaties aan te gaan en te versterken)
Stap 3: Voldoe je aan de randvoorwaarden om een interactief proces aan te gaan?
•
Voldoende beleidsruimte ( er is nog ruimte voor nieuwe ideeën en of aanpassingen)
•
Openheid in communicatie met externen (je bent bereid om openheid te geven en je
hebt de middelen tijd en geld om de openheid te verwezenlijken, en de betrokken
partijen ook. Iedereen heeft tijd nodig om kennis te maken met elkaar, verwacht van
de eerste bijeenkomsten geen concrete resultaten. Voorzie tijd en ruimte om stoom af
te blazen.)
•
Binnen je eigen organisatie staat iedereen achter de participatieve aanpak wat
betreft inbreng participanten.
•
Duidelijkheid over gewenste rol van eigen organisatie versus de deelnemers
•
Er wordt een meerwaarde verwacht (kennis of draagvlak) ten opzichte van een meer
autoritair proces
•
Er is een goede relatie tussen de organisatie en de deelnemers (huur anders een
bemiddelaar in)
•
De problematiek zelf (er is voldoende tijd, onderhandelingsruimte, het is relevant en
interessant voor alle betrokkenen, het is hanteerbaar)
Stap 4: Welk niveau van participeren kies je nu?
Meeweten (bij weinig tijd en weinig toegevoegde waarde)
De organisatie bepaalt het beleid
Je zorgt voor voorlichting naar de betrokkenen over achtergronden en motieven en probeert
de betrokkenen te overtuigen van je eigen keuze
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Voordelen: snelle voortgang en inhoud in eigen hand
Nadelen: weinig kans op draagvlak, zelfverzekerd en vastbesloten bestuur vereist
Meedenken
Organisatie legt plan met meerdere mogelijkheden en ruimte voor aan een groep
betrokkenen.
Organisatie stelt open vraag en wil zoveel mogelijk ideeën of meningen los te krijgen
Voordelen: Grotere kans op draagvlak en betere inhoud
Nadelen: Draagvlak in uitvoeringsfase in onzeker
Meebeslissen en meedoen (bij eigen woonomgeving)
Op basis van gelijkwaardigheid wordt met betrokkenen samengewerkt.
Voordelen: Meeste kans op draagvlak en meeste ideeën,
Nadelen: kost veel tijd, discussie is met veel mensen moeilijk te sturen en kans op behoudend
beleid. Niet geschikt voor problemen die acuut moeten worden opgelost.
Stap 5: Breng kenmerken van de belangengroepen verder in beeld:
•
Omvang
•
Geografische ligging/ spreiding
•
Leeftijd
•
Land van herkomst
•
Beeld dat ze van de organisatie hebben
•
Kennisniveau van het onderwerp
•
Betrokkenheid bij het probleem
•
Welke media gebruiken ze?
Stap 6: Hoe organiseer je de dialoog met de betrokkenen? Kies je een vaste groep of
wisselende samenstelling?
•
Parallelle structuur (een paar werkgroepen zoeken gelijktijdig oplossingen)
•
Trechterstructuur (breed en globaal ideeën verzamelen, in kleine groep verder
uitwerken)
•
Diabolostructuur (als trechter, maar dan aansluitend uitwerking weer toetsen aan
breed publiek)
•
Brede structuur (alle vormen van interactie zijn steeds mogelijk, tussentijdse resultaten
worden in breed verband gepresenteerd)
Stap 7: Weet je waar communicatie nodig is tijdens het proces?
•
Inhoudelijk: hebben alle deelnemers voldoende relevante informatie en is het
informatieniveau van de deelnemers gelijk? Hebben de betrokkenen ondersteuning
nodig?(deskundigheidsbevordering aanbieden)
•
Procesmatig: weten alle deelnemers en de mensen uit de eigen organisatie steeds
wat er van hen op welk moment verwacht wordt? Hebben de betrokkenen
ondersteuning nodig? (met het bereiken van doelgroepen bv website aanbieden,
vergaderzaaltjes aanbieden, secretariaat voeren)
Stap 8: Welke communicatiemiddelen kies je?
Massamedia middelen voor een grote groep:
Zenden: huis aan huis krant, folders, brochures, posters, bewonersbrief, internet, informatielijn.
Betrekken: voorlichtingsbijeenkomsten, rondleidingen, tentoonstellingen, radio.
Persoonlijke communicatie voor een kleinere groep
Zenden: persoonlijke bewonersbrief, powerpointpresentatie, e.d.
Betrekken: tweegesprek, groepsgesprek, wijkbezoek, expertmeetings, workshops,
discussieavonden
Interne communicatie binnen je eigen organisatie:
Zenden: personeelsblad, intranet, nieuwsbrief, prikbord, email, regulier werkoverleg,
personeelsbijeenkomsten
Betrekken: workshops, trainingen, overleggen, persoonlijke gesprekken.
Stap 9: Leg in een communicatieplan vast welke keuzes je gemaakt hebt en waarom.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beantwoordt in een communicatieplan o.a. de volgende vragen:
Voor welk model van participatie heb je gekozen? Wat zijn doelstellingen,
randvoorwaarden en kaders in dit proces?
Wie zijn de relevante actoren intern en extern? Denk zowel aan inhoudelijke experts als
eindgebruikers.
Wie zijn de sleutelfiguren bij deze actorengroepen? Wie kan er eventueel een
intermediaire rol spelen?
Zijn de meningen over het onderwerp bekend van de actoren? Hebben de actoren
eenzelfde probleem? Indien onbekend: hoe ga je erachter komen?
Wie kunnen er deelnemen en hoe groot mag de groep zijn?
Hoe mobiliseren we zoveel mogelijk belanghebbenden?
Is het nuttig en mogelijk om met de betrokkenen een overeenkomst te tekenen over
de procedure?
Welke communicatie-instrumenten zet je in voor de verschillende actoren?
Hoe worden de actoren betrokken en geïnformeerd over de voortgang?
Worden de media actief benaderd? Is er aandacht van de pers te verwachten?
(nieuwswaarde) Zijn de media een belangrijke succes- of faalfactor?
Vraagt dit proces nog om andere interne communicatiemiddelen dan de
gebruikelijke?
Is het de mensen duidelijk hoe het onderwerp met hen te maken heeft?
Maak je goede afspraken met aannemers of andere derden, wiens werk beïnvloedt
wordt door het proces?

Kijk of de participerende groepen voldoende divers zijn en of de belangrijke groepen
voldoende vertegenwoordigd zijn. Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst nodig je
iedereen uit, of vraag je om een vertegenwoordiger van elke groep. Kies een
vertegenwoordig die communicatief is en goed ligt in de groep van zijn achterban. Dat hoeft
niet noodzakelijkerwijs degene met de grootste mond te zijn.
Gedeelde opvattingen uit literatuur rondom participatie in bosbeheer:
•
•
•
•

De wens om het vertrouwen van burgers in de organisatie te vergroten.
Ontbreken van draagvlak leidt tot vertraging in processen
Verwachtingen moeten goed worden gecommuniceerd, op elk moment in het
proces.
Het is altijd weer anders, de uitkomst is onzeker

Dat een interactieve benadering in de regel tot goede resultaten leidt, wil niet zeggen dat
daarvoor altijd moet worden gekozen. Participatie is geen doel op zich.
Wel moet altijd overwogen worden of en in welke mate en op welke wijze de
belangengroepen inbreng hebben in het proces.
Als er maar matig aan de randvoorwaarden voor participatief beleid wordt voldaan, kan de
mate van participatie het beste beperkt gehouden worden.
Bron:
Gestructureerde onzekerheid, Raamwerk interactief beleid en communicatie, Michel Buhrs,
uitg. Rutten Communicatieadvies, 2005, 2e druk.
Bewerkt door Roos van Doorn, 2008
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1.5.

Schematische weergave communicatiemodel Rutten
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1.6.

Voorbereiding organisatoren

Duur: maximaal 60 min.
Inhoud: doelen van de dag
Globaal programma
Opstelling naar de actoren
Doelen van de dag
1 mening van de actoren over het gevoerde beheer in kaart brengen.
2 ZHL op de kaart zetten als serieuze terreinbeheerder die luistert naar de meningen van haar actoren.
3 kennismaking tussen de actoren en Maarten v/d Valk als nieuwe regiohoofd.
Globaal programma van de dag
Algemeen
Bij het opstellen van het programma is rekening gehouden met de komst van 200 bezoekers. De
actoren die via hun werk en/of organisatie verbonden zijn met het landgoed worden persoonlijk of per
organisatie uitgenodigd. In deze uitnodiging worden ze gevraagd om bij de aanvang van de dag
aanwezig te zijn. Voor deze actoren (die zich opgeven) worden lijsten gereserveerd, voor de rest van
de lijsten geldt op = op. Omwonenden, individuele experts en bezoekers worden uitgenodigd door het
ophangen van posters en het plaatsen van een persbericht in de lokale krant. Er zullen 40 lijsten
beschikbaar zijn om te plaatsen op het landgoed in het kader van het inlijst project. Voor de
lijstengalerie worden 7 lijsten geplaatst met ‘afmaak’ zinnen daarin. Per lijst zijn 100 (helft aantal
bezoekers) kaartjes beschikbaar waarop aanwezigen de zin kunnen afmaken. Een 8e lijst wordt
geplaatst met de ‘spelregels’.
Het inlijsten
De actoren en bezoekers van de dag kunnen een lijst plaatsen, op het landgoed, op een plek die hen
het meeste aanspreekt. Bij deze lijst schrijven zij een korte toelichting waarin staat waarom juist die plek
zo bijzonder is voor hen. Door deze methode ontstaat een gevarieerde expositie van de mening van
de actoren over het landgoed.
De lijsten worden vooraf genummerd zodat per lijst enkele persoonsgegevens12 genoteerd kunnen
worden, maar de lijst toch anoniem op het landgoed kan staan. De organisatie en beheerder kunnen
deze gegevens later gebruiken voor evaluatie en eventueel het zoeken van contact met de
bezoekers.
Door de lijsten na de actorendag te laten staan, bijvoorbeeld een week, krijgen mensen die niet in de
gelegenheid waren om te komen de kans om een kijkje te komen nemen naar de resultaten.
Bijkomend effect is dat bezoekers kunnen zien dat ZHL luistert en openstaat voor de mening van haar
bezoekers/actoren.
De lijsten kunnen worden geplaatst door de actoren zelf, eventueel met hulp van ZHL of de
projectgroep. Bij het uitdelen van de lijsten moet tegen iedereen gezegd worden dat hun mening
meegenomen zal worden in de evaluatie maar dat niet op iedere mening gereageerd kan worden.
Met andere woorden, het beheer kan niet worden aangepast op elk punt dat de actoren aandragen.
Lijstengalerie
Het ter plekke bedenken van een mooie locatie en het schrijven van een toelichting kan voor een
deel van de bezoekers/actoren een belemmering zijn voor het geven van hun mening. Hiervoor is de
lijstengalerie bedacht. Deze galerie komt in een kleine wandeling op een centrale plek op het
landgoed. Op iedere lijst komt een eigen vraag. Bezoekers kunnen hierop, tijdens de dag, antwoord
geven door de zin op de lijsten af te maken. Op deze manier kunnen de actoren op meer dan 1 vraag
antwoord geven maar voelen ze zich daar niet toe gedwongen.
De volgende lijsten kunnen worden geplaatst. (presentie/absentie en top/flop zijn gecombineerde
lijsten)
•
Presentielijst: ik kom graag op het landgoed omdat …
•
Absentielijst: ik kom weinig op het landgoed omdat…
•
Mededelingenlijst: ik wil (ZHL/de beheerder) graag vertellend dat…
•
Rode-lijst: het meest bijzondere stuk van het landgoed is voor mij…
•
Toplijst: de beste verandering op het landgoed vind ik…
•
Floplijst: een minder geslaagde verandering op het landgoed vind ik..
•
Verlanglijst: ik zou op dit landgoed (als beheerder) graag…
•
Cijferlijst: ik geef dit landgoed een …
•
Contactlijst: ik zou graag contact met ZHL hebben op het moment dat…
12

De organisatie of de postcode
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Op ieder papier is ruimte vrijgehouden voor het invullen van de postcode van de schrijver. Dit kan later
gebruikt worden voor het verwerken van de gegevens
•
Puntenlijst: De volgende punten zijn van toepassing (spelregels)
ZHL hoort graag uw mening, maar
- ZHL gaat niet op alle meningen het beheer aanpassen
- U mag alle lijsten invullen, maar dat hoeft niet
- U mag met de beheerder praten
Programma
9.00 opbouwen actorendag
11.00 start actorendag opening
12.30 Lunch
15.00 afsluiting einde actorendag, start opruimen
16.00 opruimen klaar
Opstelling naar de actoren
Beheerders en experts gebruiken vaak kennis als argument of als onderbouwing voor maatregelen. De
gewone recreant of omwonende praat meer uit emotie, beleving of waarde. Natuur of een terrein
heeft ook een waarde voor de beheerder of een expert. Juist de waarde is wat de beheerder verbindt
met de actoren, de inhoud of de feitelijke waarde van het landgoed in dit geval kan verschillen.
Belangrijk is om de actor serieus te nemen met zijn of haar beleving. Bijvoorbeeld iemand die niet blij is
met de kap van een laan kan beter te woord worden gestaan met: ja meneer/mevrouw, ik vindt het
zelf ook niet fijn of prettig om die bomen om te zagen, dus.... door vragen naar de reden van de
emotie (beleving of waarde) is een hulpmiddel om mensen uit het emotionele te trekken, naar het
rationele. Het woord waarom, wat in een logische vervolg vraag zou kunnen zitten, wordt als
bedreigend of neerbuigend ervaren, gebruik daarom een zin als: wat maakt dat u dit zo ervaart?
Het idee om actoren/bezoekers vragen te stellen over wat zij vinden van het beheer/het gebied is niet
nieuw. De manier waarop de meningen gevraagd worden is wel vernieuwend. De vraagstelling is
daarbij cruciaal, een open vraag (zo min mogelijk sturend) geeft de mensen de mogelijkheid datgene
te delen wat ze echt voelen. Een meer gesloten vraag als: wat vindt u van dit punt... dwingt de
bezoeker al in een bepaalde richting, hij/zij moet nadenken over dat specifieke punt. Misschien was
dat punt helemaal geen probleem, maar als er over na gedacht gaat worden, kan er maar zo iets
bedacht worden. . Juist door de keuze van de ‘bijzondere’ plek helemaal vrij te laten krijg je als
beheerder de meest echte reacties.
Bij het in gesprek gaan is het naast de doelen van de dag in het achterhoofd houdend dus belangrijk
open te staan voor meningen. Jezelf proberen te verplaatsten in de mening van de bezoekers, ook al
staat die haaks op de visie van ZHL of je eigen mening. De dag is primair bedoeld om de mening van
de actoren in kaart te brengen. Open vragen zijn daarbij het beste middel. Een gesloten vraag kan
duidelijkheid geven, maar moet een bezoeker van de dag niet in een hoek drukken. Bijvoorbeeld:
iemand vraagt of de lanen zo blijven als ze nu zijn. Een uitleg over het beheer zou hier kunnen, maar
probeer eerst te achterhalen waarom iemand die vraag stelt.
Tips:
Iedereen serieus nemen.
Eigen gevoel en emotie gebruiken om in te leven in de actor
Niet alleen praten vanuit kennis (tenzij daar specifiek een beroep op wordt gedaan) maar
vanuit beleving en waarde.

Open vragen stellen, als iets echt een ‘probleem’ is komt dat naar boven, anders niet.
Als er gevraagd wordt wat er gebeurt met de gegevens die verzameld worden, is dit het antwoord.




- Lijstengalerie
Per lijst worden de kaartjes verzameld, gecategoriseerd en wordt er een conclusie getrokken zodat de
mening van de mensen inzichtelijk is.
Deze conclusie worden verwerkt in het rapport, de uitspraken en postcodes worden in de bijlage
toegevoegd zodat deze later terug gelezen kunnen worden. De conclusies vormen voor ZHL een
kader waarin toekomstige beheermaatregelen afgewogen kunnen worden.
- In-lijst-lijsten
Van alle locaties en meningen/toelichtingen wordt een conclusie getrokken per actorengroep.
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- Vervolg
De conclusies die getrokken worden vormen een afspiegeling van de mening van de
actorengroepen. De hoofdvragen die beantwoord kunnen worden door deze dag is of de
conclusies/meningen aansluiten bij de huidige- en de toekomstige beheersmaatregelen en of het
beeld dat de beheerder heeft van de actorengroepen klopt. In het kort vormen de conclusies dus een
kader waarin de toekomstige beheersmaatregelen afgewogen kunnen worden.
- Samengevat
- 7 conclusies, gebaseerd op de 7 wensenlijsten.
- Een overzicht van de gegeven meningen per lijst als onderbouwing voor de
conclusies
- Van de 40 inlijst-lijsten een overzicht zodat hier later in terug gekeken kan worden.
- Een conclusie over de plaatsen waar de lijsten geplaatst zijn en de motivatie voor de plaatsing.
Duidelijk moet zijn dat ZHL geïnteresseerd is in de mening van alle actoren, dat ZHL naar die mening wil
luisteren, maar dat het onmogelijk is om met elke mening concreet iets te doen.
Afsluiting

1.7.

Oorspronkelijke opdracht

2) Warmond13
Het landgoed Warmond wordt al geruime tijd door Zuid-Hollands Landschap beheerd. Wij werken hier
aan het herstel van het landgoedkarakter waarbij de inzet van diverse vrijwilligersgroepen van groot
belang is. Helaas is er in de streek desondanks geen helder beeld van ZHL als organisatie en de
aanwezige deskundigheid wat betreft natuur en landgoederen. In dat kader zijn wij het beheer van de
eendenkooi Thylingen misgelopen en komen er maar zelden nieuwe gebieden in deze regio bij. De
betrokkenheid met de lokale omgeving en het lokale bestuur komt voor verbetering in aanmerking. De
vraag is alleen hoe je dat doet.
•

Vraag: stel een plan van aanpak op hoe het draagvlak voor het Zuid-Hollands Landschap in
de regio bollenstreek concreet versterkt kan worden met de aanwezige capaciteit qua
personeel en financiële middelen.

Begeleider: Roos van Doorn
Opdrachtgever:
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368, 3063 NE Rotterdam
Tel: 010 272 22 22 Fax: 010 242 06 50
Naam begeleider via Roos van Doorn

13

Studiehandleidingmajorproject buf2009, Raggers, J. 03-09-2009
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1.8.

Draaiboek actorendag Warmond

Draaiboek actorendag Huys te Warmont

Datum: 05-01-2010
Inhoud:
• Basis informatie
• Opzet van de dag
• Planning
• Checklist benodigdheden op datum
• Begroting
• Inzet personeel
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Basis informatie
Locatie:

landgoed ‘Huys te Warmont’
Herenweg Warmond

Aantal genodigden:
Verwachte aantal bezoekers:

200
200

Datum:

zaterdag 16-01-2009

Opbouwen:

9.00

Start:

11.00

Einde:

15.00

Contactgegevens:
Maarten v/d Valk
Tel:
06-20542010 ; (010) 2722227
Email:
m.vandervalk@zhl.nl
Roos van Doorn
Tel:
026-3695826
Email:
roos.vandoorn@wur.nl
Renee van Wanrooij
Tel:
06-13373597
Email: renee2.vanwanrooij@wur.nl

Paul Kah
Tel:
Email:

06-13208783
paul.kah@wur.nl

Gerard van Looijengoed
Tel:
06- 29254316
Email:
gerard.vanlooijengoed@wur.nl
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Opzet van de dag
Het inlijsten
Naar aanleiding van de doelen van de opdrachtgever is het plan ontstaan
voor het organiseren van een expositie van plekken op het landgoed met
een verhaal.
De actoren en bezoekers van de dag kunnen een lijst plaatsen, op het
landgoed, op een plek die hen het meeste aanspreekt. Bij deze lijst
schrijven zij een korte toelichting waarin staat waarom juist die plek zo
bijzonder is voor hen.
Door deze methode ontstaat een gevarieerde expositie van de mening
van de actoren over het landgoed.
De lijsten worden vooraf genummerd zodat per lijst enkele
persoonsgegevens14 genoteerd kunnen worden, maar de lijst toch
anoniem op het landgoed kan staan. De organisatie en beheerder kunnen
deze gegevens later gebruiken voor evaluatie en eventueel het zoeken
van contact met de bezoekers.
Door de lijsten na de actorendag te laten staan, bijvoorbeeld een week,
krijgen mensen die niet in de gelegenheid waren om te komen de kans om
een kijkje te komen nemen naar de resultaten. Bijkomend effect is dat
bezoekers kunnen zien dat ZHL luistert en openstaat voor de mening van
haar bezoekers/actoren.
De lijsten kunnen worden geplaatst door de actoren zelf, eventueel met
hulp van ZHL of de projectgroep. Bij het uitdelen van de lijsten moet tegen
iedereen gezegd worden dat hun mening meegenomen zal worden in de
evaluatie maar dat niet op iedere mening gereageerd kan worden. Met
andere woorden, het beheer kan niet worden aangepast op elk punt dat
de actoren aandragen.
Lijstengalerie
Het ter plekke bedenken van een mooie locatie en het schrijven van een
toelichting kan voor een deel van de bezoekers/actoren een belemmering
zijn voor het geven van hun mening. Hiervoor is de lijstengalerie bedacht.
14De

persoonsgegevens die worden genoteerd zijn organisatie of
motivatie komst en postcode

Deze galerie komt in een kleine wandeling op een centrale plek op het
landgoed. Op iedere lijst komt een eigen vraag. Bezoekers kunnen hierop,
tijdens de dag, antwoord geven door de zin op de lijsten af te maken. Op
deze manier kunnen de actoren op meer dan 1 vraag antwoord geven
maar voelen ze zich daar niet toe gedwongen.
De volgende lijsten kunnen worden geplaatst. (presentie/absentie en
top/flop zijn gecombineerde lijsten)
•
•

Presentielijst: ik kom graag op het landgoed omdat …
Absentielijst: ik kom weinig op het landgoed omdat…

•

Mededelingenlijst: ik wil (ZHL/de beheerder) graag vertellend dat…

•

Rode-lijst: het meest bijzondere stuk van het landgoed is voor mij…

•
•

Toplijst: de beste verandering op het landgoed vind ik…
Floplijst: een minder geslaagde verandering op het landgoed vind
ik..

•

Verlanglijst: ik zou op dit landgoed (als beheerder) graag…

•

Cijferlijst: ik geef dit landgoed een …

•

Contactlijst: ik zou graag contact met ZHL hebben op het moment
dat…

Op ieder papier kan op de achterkant de volgende gegevens genoteerd
worden:
•
Leeftijd
•
Beroep
•
Postcode
Verdere uitwerking
Bij het opstellen van deze ideeën is rekening gehouden met de komst van
200 bezoekers. De actoren die via hun werk en/of organisatie verbonden
zijn met het landgoed worden persoonlijk of per organisatie uitgenodigd. In
deze uitnodiging worden ze gevraagd om bij de aanvang van de dag
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aanwezig te zijn. Voor deze actoren (die zich opgeven) worden lijsten
gereserveerd, voor de rest van de lijsten geldt op = op. Omwonenden,
individuele experts en bezoekers worden uitgenodigd door het ophangen
van posters en het plaatsen van een persbericht in de lokale krant.
Er zullen 40 lijsten beschikbaar zijn om te plaatsen op het landgoed in het
kader van het inlijst project.
Voor de lijstengalerie worden 7 lijsten geplaatst met ‘afmaak’ zinnen
daarin. Per lijst zijn 100 (helft aantal bezoekers) kaartjes beschikbaar waarop
aanwezigen de zin kan afmaken.
Verwerking gegevens
Vooropgesteld moet worden dat het streven tijdens de actorendag niet
het verzamelen van gegevens is, maar het informeel met elkaar in contact
brengen van de verschillenden actoren groepen, inclusief het ZHL.
De gegevens die vergaard worden tijdens de actorendag via de lijsten,
zowel prik- als inlijstlijsten, worden samengevat in een rapport bestaande uit
5 pagina’s met conclusies. In gedachten moet worden gehouden dat er
voor 1 individuele mening van een actor weinig tot geen ruimte is in de
conclusies. Uitzondering hierop zijn de “basis actoren” (iedereen behalve
bezoekers/omwonenden) deze kunnen apart wordt vermeldt in de
conclusies.
Lijstengalerie
Samen vormen de lijsten in de galerie een ‘enquête’ met open vragen.
Deze kunnen ook als zo danig verwerkt worden. Tijdens de actorendag zijn
op de lijsten kaartjes vastgeprikt waarop de mening van de actoren en hun
postcode staan. Aan het einde van de dag worden de kaartje verzameld
en gebundeld per priklijst. Al de uitspraken worden samen met de
postcode gedigitaliseerd in de week na de actorendag, bij het digitaliseren
worden deze per lijst in categorieën verdeeld, dit om het trekken van een
conclusie makkelijker te maken. De categorieën worden tijdens het
digitaliseren vastgesteld.
Per lijst kan dan een conclusie getrokken worden, oftewel wat is de mening
van de mensen over het landgoed in het kader van de gestelde vraag.

Deze conclusie worden verwerkt in het rapport, de uitspraken en postcodes
worden in de bijlage toegevoegd zodat deze later terug gelezen kunnen
worden.
Het inlijst project
De lijsten die de mensen zelf gaan plaatsen worden vooraf genummerd.
Per actor die een lijst plaatst wordt op een formulier ingevuld voor welke
organisatie ze werken. Later wordt hier de locatie van de lijst en de
uitspraak aan toegevoegd. De gegevens worden niet op de lijst geplaatst
om de uitspraken neutraal te houden voor de bezoekers die in de week na
de actorendag het landgoed bezoeken. Nadat de lijsten zijn geplaatsts en
de uitspraak/mening er aan bevestigd is wordt van het geheel een foto
gemaakt en een detailfoto van het A4tje voor de verwerking. In
tegenstelling tot de lijstengalerie worden de lijsten die zelf te plaatsen zijn
per actoren groep verwerkt, zo kan er een conclusie getrokken worden per
actorgroep.
Toepassen conclusie in beheer
De conclusies die getrokken worden vormen een afspiegeling van de
mening van de actorengroepen. De hoofdvragen die beantwoord kunnen
worden door deze dag is of de conclusies/meningen aansluiten bij de
huidige- en de toekomstige beheersmaatregelen en of het beeld dat de
beheerder heeft van de actorengroepen klopt. In het kort vormen de
conclusies dus een kader waarin de toekomstige beheersmaatregelen
afgewogen kunnen worden.
Samenvatting verwerking en toepassing
- 7 conclusies, gebaseerd op de 7 wensenlijsten.
- Een overzicht van de gegeven meningen per lijst als onderbouwing voor
de conclusies
- Van de 40 inlijst-lijsten een overzicht zodat hier later in terug gekeken kan
worden.
Een conclusie over de plaatsen waar de lijsten geplaatst zijn en de
motivatie voor de plaatsing.
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Planning

Datum Tijd
Activiteit
17-12-09 8.00 Inlijst lijsten maken

Deelactiviteit / locatie
Demonteren
Zagen
Beugels monteren

21-12-09 n.v.t. Persbericht uitsturen

n.v.t. Bestellen lijsterbes
22-12-09 n.v.t. Drukwerk posters
n.v.t. Drukwerk flyers
n.v.t. Brieven versturen

23-12-09 n.v.t

Verspreiden posters

Opstellen
Controleren
Versturen
Aantal doorgeven
Bestelling doorgeven
Ontwerpen
Printen
Printen
Opstellen
Controlen
Versturen
Landgoed
Prominente plaatsen

30-12-10 n.v.t. Maken purlijsten

Gerard thuis

04-01-10 n.v.t. Verspreiden flyers
05-01-10 n.v.t evt. verspreiden posters

straten selecteren
Landgoed
Prominente plaatsen
Plaatsen boompalen

9.30 Voorbereiding lijstengallerie

Materiaal
Schragen

Beugels
Schroeven

Materieel
Schroevendraaier
nijptang
Zaag
Boormachine + boor
Schroevendraaier

Posters
Tape
punaises
Pur
Canvaslijsten

Kranten
Handschoenen

Grondboor
Schep
Boompalen
(voor)hamer
10.30 Voorbespreking
13.00 Flyers verspreiden

Wijken rondom landgoed
Flyers
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Datum Tijd
Activiteit
06-01-10 n.v.t. kaartjes presentjes maken

Deelactiviteit / locatie
ontwerp & tekst
printen

n.v.t. bestellen routevlaggetjes

07-01-10

bestellen bamboestokken
8,00 schilderen lijsten

8,00 materiaal verzamelen

Materieel

15X blauw
15X geel
aantal lijsten X2
priklijsten
inlijst lijsten

voorbereiding lijstengallerie
n.v.t. drinken en eten bestellen

15-01-10

Materiaal

goudverf
goudverf

gaatjes boren in postbakjes

inlijst lijsten
catering
aankleding
inlijst lijsten
aankleding
catering
catering
catering
catering
priklijsten
bevestiging

chocolademelk
kartonnen bekertjes
koekjes
servetten
lunch
bamboestokken
soepketels
stervuren
lijsten
vlaggen VHL
chocolademelk
bekertjes
koekjes
verlengsnoeren
spelden
schroeven
tape
touw
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kranten
kwasten
Kranten
Boormachine + boor

auto + aanhanger
auto
auto
auto + aanhanger

accuboor
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Datum Tijd
Activiteit
16-01-10 9.00 opbouw

Deelactiviteit / locatie
inrichten cetrale punt

entrée
catering
plaatsen afvalbakken
9.30
10.00

priklijsten
routevlaggetjes plaatsen
lanen afzetten voor auto's

10.45 "Finishing touch"
11.00 Start actorendag
11.05 opening actorendag
11.10 uitdelen inlijst lijsten

openingslijst ophangen
kaartjes bij lijsten leggen
inlijst lijsten afdekken

gegevens noteren
uitdelen

uitdelen chokolademelk
uitdelen presentjes
15.00 einde actorendag

27-01-10

opruimen lijsten

fotograferen inlijst lijsten
afval opruimen
verzamelen kaartjes priklijsten

Materiaal
kraampje
PR materiaal
tent
statafels
stervuren plaatsen
brandblusser
beachvlaggen
inrichten kraam/tafels
snoeren uitrollen
afvalbakken
choco opwarmen
ophangen
bakjes plaatsen

Materieel

accuboor
accuboor

afzetlint
pionnen?
kaartjes
doek

pennen

papier
pen
geplastificeerde A4tjes
watervaste stiften
inlijst lijsten

fototoestel
prikkers o.i.d.
paperclips
7 ijsdozen (zonder ijs)
schep
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Checklist benodigdheden op datum
Datum
17-12-2009

benodigdheden door:
Zagen lokaal, zaag VHL
Schroevendraaier, breekijzer VHL
Steunen VHL
Staanders schroeven VHL
Goudverf VHL
Opzet persbericht, VHL
Tekst bedankkaartje ZHL

18-12-2009

Drukken posters ZHL
Drukken Brieven ZHL
Tape ZHL
Adressen actoren, postzegels ZHL

04-01-2009

Tape punaises VHL
Flyer ontwerp VHL
Bamboe stokken VHL
Kabels regelen ZHL
Gereedschappen regelen ZHL
Posters ZHL
Persbericht ZHL

08-01-2010

Pur,lokaal, kranten VHL
Drukken kaartjes presentje ZHL

11-01-2009

Spuitbussen verf VHL

06-01-2010

Boompalen, paalhamer grondboor ZHL
Kleine paaltjes ZHL
Flyers ZHL

14-01-2010

Aanhanger VHL
Bamboestokken VHL
Warmhoudkar VHL
Chocolade melk 50L ZHL
Kartonnen bekertjes 300 stZHL; Servetten ZHL
Lunch bestellen ZHL

15-01-2010

VHL Vlaggen VHL
Lijsten VHL
Tape, schroeven, spelde, accuboor VHL

16-01-2010

Lijsten, schroeven, bamboestokken VHL
lijsten schroeven tape VHL
WarmhoudP. VHL
Vlaggen VHL VHL
Routevlaggetjes VHL
Vuurpot, aansteker, olie, BrBl, plaat VHL
Postbakjes, pen, schroeven VHL
Spelden, doek VHL
ZHL stand ZHL
Tent ZHL
ChocM. stroom ZHL
Stroomkabels ZHL
Pylonen ZHL
Servetten, lunch ZHL
Lijsterbes, kaartje ZHL
Gator, afvalbakken ZHL
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Begroting
aantal personen
artikelen
catering
chocomelk bezoekers
Vooraf
flyers voor h-a-h
posters landgoed
posters dorp
brieven
persbericht
Inrichting
kraampje
statafels
partytent
electriciteit
kabels
Uitvoering
Inlijst-lijsten
Plastificeerde A4
priklijsten
doosjes spelden
invul kaarten lijsten
uitleglijstjes
pennen
presentje (lijsterbes)
kaartjes presentje
route vlaggetjes
douglas vuurpotten
ringetjes presentje
gereedschap
nietpistool
grondboor
paalhamer
Gator
accuboor
portofoons
Vervoer
aanhanger

aantal
50
300
3
200

12

liter
stuks
stuks
stuks

200
hoeveelheid
€ 195,00
200
€
45,00
400
10
15
25
5
€ 125,00
1
3
2
ZHL
3
€ 439,97
40
40
8
5
700
3
20
100
100
25
10
100
ZHL
1
1
1
1
2
4
dagen
2

kosten/stuk

totaal

€

0,98

€ 195,00

€
€
€
€
€

0,05
0,50
0,50
0,50
-

€
€
€
€
€

20,00
5,00
7,50
12,50
-

€
€
€

20,00
5,00
45,00

€
€
€

20,00
15,00
90,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

ZHL

ZHL

4,51
0,10
18,29
1,00
0,02
6,43
0,50
0,25
0,20
0,30
1,00
-

€ 180,36
€
4,00
€ 146,32
€
5,00
€ 10,50
€ 19,29
€ 10,00
€ 25,00
€ 20,00
€
7,50
€ 10,00
€
2,00

€
€
€
€
€
€
per dag
€
25,00

€
€
€
€
€
€

-

€

50,00

artikel
glazen chocomelk
bekertjes
warmhoud-iets
koekjes

flessen chocomelk

aantal lijsten
40
artikel
per lijst verpakt
schragen
0,5
1
schroeven
22
300
verf
0,025
1
klemmen
4
100
staanders
2
100
Totaal
Totaal per lijst
catering
Vooraf
Inrichting
electriciteit
Uitvoering
gereedschap
Totaal:

prijs/verp. aantal
€
4,99
20
€
6,00
880
€ 20,00
1
€
4,99
160
€ 41,22
80

€
195,00
€
45,00
€
90,00
ZHL
€
439,97
ZHL
€
769,97

kosten
aantal
kosten totaal:
€
0,22
200 €
53,21
3,15
6*58
€
18,90
€
20,00
€
0,35
200 €
70,00
€
afronding: €
€ 13,30
4

162,11
165,00
4

Prik-lijsten
aantal lijsten
8
artikel
per lijst nodig verpakt per prijs/verp. aantal kosten
Pur
1
1 €
6,79
8 € 54,32
canvas
1
1 €
5,00
9 € 45,00
stift
1
1 €
1,00
8 €
8,00
spuitbus verf
0,5
1 €
8,50
4 € 34,00
touw
0
0 €
0
0
lat
0,125
1 €
5,00
1 €
5,00
Totaal
€ 146,32
Totaal per lijst
€ 18,29
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€ 99,80
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€
9,98
€ 32,98
€ 180,36
€
4,51
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Inzet personeel
Datum
Tijd
16-01-2009 9,00

Activiteit
opbouw

Deelactiviteit / locatie
inrichten centrale punt

entrée/ Beatrixlaan
catering
plaatsen afvalbakken
9,30
10,00

priklijsten
routevlaggetjes plaatsen
lanen afzetten voor auto's
strooien zand paden/lanen
openingslijst ophangen

10,30
10,45
11,00
11,05
11,10

ontvangen gasten
"Finishing touch"
Start actorendag
opening actorendag
uitdelen inlijst lijsten

kaartjes bij lijsten leggen

gegevens noteren
uitdelen

uitdelen chocolademelk
uitdelen presentjes
15,00 einde actorendag

Materiaal
kraampje
PR materiaal
tent
statafels
stervuren + platen
brandblusser
beachvlaggen
fietsenrekken
inrichten kraam/tafels
snoeren uitrollen
afvalbakken
choco opwarmen
ophangen
bakjes plaatsen

Materieel

accuboor
accuboor

afzetlint
zand

pionnen
gator

kaartjes
potloden
sierlijst
papier
pen
geplastificeerde A4tjes
watervaste stiften
inlijst lijsten

pennen
spelden

nietapparaat

personen
VHL ZHL klaar VHL ZHL Vrijw
0,5
1
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
0,5
0,5
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
3
3
3
3
1
1

4
fotograferen inlijst lijsten
afval opruimen
verzamelen kaartjes priklijsten

fototoestel
prikkers o.i.d.
paperclips
7 ijsdozen (zonder ijs)
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1.9.

Publiciteit voor de actorendag

1.9.1. Poster & Flyer
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1.9.2. Uitnodigingsbrief actoren
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1.9.3. Persbericht
Themadag ‘Huys te Warmont; een landgoed om in te lijsten’
Op zaterdag 16 januari 2010 organiseert de Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein de
themadag: ‘Huys Te Warmont, een landgoed om in te lijsten’. Tijdens deze
dag krijgt u de kans om uw mening te geven over landgoed ‘Huys Te
Warmont’ en kunt u kennis maken met beheerder Maarten Laming en het
nieuwe regiohoofd Maarten van der Valk.
Tijdens de themadag zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening over
het landgoed te geven. Zo zijn er lijsten beschikbaar die bezoekers op een
plek kunnen neerzetten waar ze iets over kwijt willen. In de lijst kunt u
beschrijven waarom u dat beeld wilt inlijsten. Is het uw favoriete plekje of
stoort u zich juist ergens aan? Daarnaast is het mogelijk een route te
wandelen waarop al een aantal lijsten staat. In deze lijsten staat het eerste
deel van een zin. Het is vervolgens aan u om deze af te maken.
Beheer evalueren
Tijdens de dag is er een stand van het Zuid-Hollands Landschap aanwezig,
waar u meer informatie kunt krijgen over de organisatie. Er is tevens
gelegenheid om onder het genot van een gratis consumptie te praten met
de medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap. De themadag is
onderdeel van een project waarin het Zuid-Hollands Landschap samen met
studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein het beheer op het
landgoed evalueert.
De dag duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Parkeren kan op de parkeerplaats van
het landgoed aan het Oosteinde in Warmond of in de Beatrixstraat, nabij het
landgoed. De toegang is gratis.
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1.9.4. Overzicht uitgenodigde media
AD Rotterdams Dagblad
Weizigt Natuur- en milieucentrum
De12 Landschappen
AD De Dordtenaar
Agrarisch Dagblad
ANP
AVRO
DAG
Dagblad De Pers
De Noordwijker
De Rijnsburger
de Teylinger
de Volkskrant
De Wassenaarder
Hart van Holland
Hart van Nederland
Het Op Zondag
Het Parool
Holland Combinatie
Leidsch Dagblad
Metro Rotterdam
Milieufederatie Zuid-Holland
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Oegstgeester Courant
Radio Midvliet
Radio Schiedam
RTV Gouwestad
RTV Katwijk

RTV NENS
RTV Rijnmond
RTV West
Spits B.V.
Staatscourant
Streekblad Sijthoff Pers
Trouw
Unity FM
VARA's Vroege Vogels
Verhagen Weekbladen
Wandelkrant 'Te Voet'
Wassenaars Nieuwsblad
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
Zicht Op Albrandswaard
AD Groene Hart
AD Rotterdams Dagblad
AD Algemeen
Milieucentrum Rotterdam
Witte Weekblad
Reformatorisch Dagblad
Witte Weekblad
AD Algemeen
Noordwijkerhouts Weekblad
De Telegraaf
Buijze Pers
het Financieele Dagblad
Provincie Zuid-Holland
Persbureau Parole
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1.10.

Kaart routes op landgoed‘Huys te Warmont’
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1.11.

Uitgebreide resultaten van de actorendag

1.11.1. Resultaten inlijst-lijsten
Gegev ens deelnemers in-lijsten
Nr. Actor / postcode locatie I k lijst dit beeld in omdat:
1 2224DR

1 de historie v at zich honderde jaren geleden hier heeft afgespeeld mij intereseerd.
Alleen de gedachten hoe de mensen hier leefde, hoe naar deze mensen w erd gekeken,
de locatie aan de plassen, het geheel v ind ik zeer intressant.

2 7391EW

2 dit is een mooie plek met oude mooi gev ormde bomen in 'open' landschap

3 3849BC

3 deze plek zow el zomer als in de w inter iets moois uitstraalt

4 Docent

4 het v rijheid sugureert

5 2361SE

5 zonde, dit uitzicht zal v erdw ijnen als het aan de gemeente Teylingen & de project
ontw ikkelaars ligt, dure appartementen

6 2341NT

6 er ooit een man w as in de jaren '30 (?) met stenen sleepte en v er buiten het dorp zijn
zonnehuys bouw de. De bev olking v erklaarde hem v oor gek.
Nu het mooisste huis aan de Leede.

7 2341HK

7 dit een prachtig stukje natuur is, wat altijd bew aard moet blijv en!

8 2202JD

8 w e solitaire bomen zo mooi v inden en nu goed zichtbaar zijn.

9 Docent

9 het w ater, de bomen en het huis zo'n mooie combinatie is. Vroeger v oor de eigenaar,
nu v oor v eel meer mensen.

10 A. v an der Steur

10 De Droomw eide een heerlijke beschutte plek w as, omgev en door mooie bomen.
Hier was ruimte v oor rust en beslotenheid dat is nu té transparant.

11 2628AH

11 op deze plek de (recente) geschiedenis zichtbaar is geblev en en omdat het een
markante plek is in het landgoed: combinatie open en besloten

12 2342AJ

12 Het is een fantastisch mooi landgoed gew orden/met al dit soort schitterende

13 Docent

13 deze boom een bijzondere v orm heeft, die goed past op een droomw eide. En omdat

doorkijkjes allemaal!
zo'n boom onv erv angbaar is (duurt lang en moet w eer zo groeien)
14 2361SJ

14 Omdat deze melkschuur het toonbeeld is v an jarenlang koeien melken door w eer en
w ind, v oor dag en douw ! Eigenaar v an deze schuur: w ijlen Jan v an der Voort!
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1.11.2. Locatie geplaatste inlijst-lijsten
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1.11.3. Resultaten lijstengalerie
Presentie- & absentielijst:
Ik kom graag op het landgoed omdat…
Nr Post
1 2343AB
2 6717LB
3 2312LC
4 2361HA
5 XX
6 2451
7 2342AJ
8 2215ET
9 2361ST
10
11
12
13

2251MS
2171EL
2171MS
2361SE

Tekst
naar opa's bos! (opa eric!)
1 verrassende plek in het polder landschap 2 mooi park met water
wij zijn hier nooit eerder geweest en zijn aangenaam verrast door het mooie huis
Het is onze achtertuin, die zeker de laatste jaren er een stuk mooier op is geworden onze complimenten. Wij genieten al meer dan 50 jaar van dit bos
een rustgevende omgeving is. Jammer dat er in de omgeving geen koffiehuis is,
het rustig is in een zeer drukke omgeving
Het geeft je een ontspannend PRACHTIG vakantiegevoel altijd maar hier! Schitterend!
we hier het dichtst bij huis rust en stilte bij groen en vogels kunnen vinden.
Vroeger als kind was het bos spannender, alleen je ouders wisten hoe je op de grote open plek kon komen.
Nu zijn de bosjes weggehaald en is het voor kinderen een minder spannend bos denk ik. Nog 'n tip: een spannende speurtocht voor kinderen organiseren?
wij erg van de natuur konden genieten en dit niet zo erg ver van huis huis is.
ik gids hier mee met IVN wandelingen. Blijft een v.d. mooiste plekken in de buurt.
het een mooie plek is om rust te vinden in moeilijke tijden.
Heerlijk nog wat groen en rust i/d drukke Randstad. Wel is het te open geworden na al het werk wat door ZH landschap is verzet

Ik kom weinig op het landgoed omdat…
Nr Post
1 2341HK
2 5554ER
3 6708JC
4 2224DR
5 8495JJ
6 3849BC
7 2341NT

Tekst
wij een drukke baan hebben, in het weekend rusten en slapen. Vaak is het dan al te laat voor het bos, maar wat is het mooi en heerlijk hier.
te ver weg woon. Vind het leuk om genieten te hebben vind het mooi kasteel + natuur + cultuur bij elkaar.
ik hier niet in de buurt woon (maar als ik hier woonde kwam ik hier vast vaker omdat het een plek is die natuur en allure uitstraalt)
dit voor de eerste keer is. De interesse voor het verleden is altijd bij mij aanwezig geweest.Toen ik het in de krant las, besloot ik hierheen te gaan.
in Friesland woon. Anders zou ik hier wel vaker zijn.
het ver bij ons vandaan is. Onze zoon heeft aan dit project meegewerkt.
omdat dit de eerste keer is in 34 jaar dat ik hier weer ben. Ik was 4 jaar en vond vooral de kaartjesautomaat als kind zeer interessant.
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Mededelingenlijst:
Ik wil (ZHL/de beheerder) graag vertellen dat…
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Post
2224DR
7391EW
2361SE
4156JG
XX
2451CB
2341NT
3849BC
6717LB
2342AJ

11
12
13
14

XX
5554ER
2341HK
2361ST

Tekst
zij een mooie locatie in hun bezit hebben
dit een mooi initiatief is
We enorm hebben genoten van het landgoedconcert + picnic. Gezellig. Maak er een jaarlijkse happening van!
U goed werk doet met 't beheer v/h park. Veel bomen zien er slecht uit, onderhoud is nodig.
de paden in de winter niet begaanbaar zijn
klein uitleg bordje bij de raketbaan. RUIM DE HONDENSTRONT ZELF OP
dit een heel leuk initiatief is en de aandacht voor culturele aspecten van landgoeden positief is.
hij een bijzonder stukje natuur onder zijn beheer heeft en er trots op mag zijn
dat ik de "ruime blik"in het terrein erg mooi vind
dit soort dagen organiseren zijn goed voor de bekendheid, zeker voor de mensen uit de buurt,
die op deze manier ook meer betrokken raken over onze enthousiastelingen die hier wekelijks bezig zijn!
Maarten, jullie hebben het geweldig opgeknapt. Bep
Dat er niet alleen aan natuur wordt gedacht maar ook aan cultuur in samengang met natuur
dat het bos er heel mooi bij ligt. Een mooi stukje groen tussen alle hectiek in de randstad!
Een paar eekhoorns uitzetten? Die heb ik hier nog nooit gezien. Leuk voor de kinderen.
Het "bos weer wat dichter laten groeien. Leuk dat er regelmatig goede initiatieven zijn v.h. ZH landschap.

Communicatietraject landgoed ‘Huys te Warmont’
0

82
Rode-lijst:
Het meest bijzondere stuk van het landgoed is voor mij…
Nr post
1 2361ST

Tekst
De vogels, ransuilen, vleermuizen. Paddenstoelen in de herfst. Soms mooi wit bos in de winter.
Kortom het hele stukje natuur en het "kasteeltje" is ook erg mooi.
2 2224OR Het kasteel
3 2341HK Het uitzicht met de woonboten, weilanden enz….
4 2361SE Ingang bij het bruggetje en dan wandelpad langs de buitenkant met het uizicht op de polder. Heerlijk dat wijde met het bos aan je linkerzijde.
5 2361SE Het uitzicht over het water en de polder koeien op de actergrond bij de bramen struiken
6 4156JG Het kasteel + directe omgeving, het zicht door de bomen
7 XX
uitzicht over het water
8 2342AJ Héérlijk om als ZHL-vrijwilliger/medewerker iedere 2 dagen in de week lekker bezig te zijn en het steeds mooier te maken en te houden natuurlijk!
Schitterende locatie met z'n allen!
9 2341NT Het kasteel (de cultuur)
10 5554ER Het kasteel en de prachtige bomen
11 2451
Jammer dat het kasteel nu niet te bezichtigen is.
12 4156JG De rand met het open landschap en het uitzicht
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Top- en floplijst:
De beste verandering op het landgoed vind ik…
Nr
1
2
3
4
5
6

Post
2361ST
2361ST
2342AJ
XX
6717LB
XX

Tekst
Goed dat de kale bomen er nog zijn voor de vleermuizen
Het concert + picknick erg leuk, volgende keer iets meer marktkraampjes??
Het Zuid-Hollands Landschap is goed bezig; meer oude, dode bomen weg en daarvoor mee voor weer jonge aanplant zorgen.
het 'nieuwe' oude karakter
ruimte maken (doorzicht) is goede keuze. Majestueuze bomen komen goed tot hun recht
De openheid!! En de diversiteit v/d natuur

Een minder geslaagde verandering vind ik…
Nr Post
1 XX
3 2361ST

Tekst
Waar zijn de hazen, uilen, vossen etc gebleven!
Op 't moment iets teveel open, mag weer wat dichter groeien

Overig / niet in te delen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Post
2341HK
2341NT
3849BC
2361ST
4156JG
XX
XX
2224DR

Tekst
We weten niet zo goed wat er veranderd is… kunnen we helaas niet over oordelen.
ik weet niet wat er veranderd is… als het meer culuur is vind ik dat HIER goed
niet mooi die kale stammen van bomen
Het huisje waar prive bij staat openstellen en kruidentuin die daar was herstellen
Het onderhoud v/d bomen en het kasteel. Plus weghalen van niet-oorspronkelijke planten en bomen (zoals bamboe)
het verwijderen van overtollige opslag
openheid
de afgetopte bomen
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Verlanglijst:
Ik zou op dit landgoed (als beheerder) graag…
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Post
2341NT
3849BC
2341HK
2224DR
2341EP
2361SE
XX
2251MS
XX
4156JG
XX
XX
6717LB
2342AJ

Tekst
het kasteel restaureren. Pleisterwerk
Een mooi gerenoveerd kasteeltje willen hebben
dat het net zo mooi bijgehouden wordt zoals nu gedaan wordt.
zien dat het kasteel toegankelijk is van binnen en opgeknapt van buiten
restaureren buitenkant en open dagen binnen
houden zoals het is met misschien meer bos en minder park
Meer beplating onder de banken
veel van die hoge kale, afgezaagde bomen weg willen hebben
koffie drinken en even zitten (warm)
Een gerestaureerd kasteel hebben
a.u.b. geen camping
De "vrijgekomen"boerderij (burg. Ketelaarstr.) naast het landschap erbij betrekken. Daar een kleine natuur camping maken en plek voor koffie e.d.
Nu heel mooie machtige bomen, allemaal even oud? Hoe/wanneer verjonging? (Met zo min mogelijk schade aan het beeld.
veel oude bomen weg halen en zo gauw mogelijk weer herplaten/ om het bos zo vooral mooi te houden!
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Cijferlijst:
Ik geef dit landgoed een…
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Post
3849BC
XX
5554ER
XX
2251MS
2451
2361HD
7391EW
2342AJ
2341HK
XX
XX
2361SE
XX
2224DR
8495JJ

gem.

cijfer toelichting
8
8
7
8
8
9
8
7,5 combinatie water en bos is positief
9,5 iedereen is hier héél goed bezig allemaal! Ga zo door dus!
een mooie grote pluim!!
7,5
8 Waarom open landschap?
8
8
7 ruim voldoende
6 vanwege het achterstallige onderhoud waardoor rommelig beeld
(het opschot dat wel erg door aan het schieten is. De (half) dode bomen en stronken vind ik juist mooi)
7,8
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Contactlijst:
Ik wil graag contact met ZHL hebben op het moment dat…
Nr
1
2
3

Post
XX
2361SE
2342AJ

Tekst
mooie glijbaan
bij een volgende zomer concert met picnic
af en toe wat leuks hier op het landgoed te doen is ook omdat het zo prachtig ligt!
Net buiten de randstad, met zoveel rust en ruimte hier om je heen! Steeds! Houden zo!
4 2224DR 1 Het kasteek wordt gerenoveerd. 2 het kasteel kan worden bezichtigd
5 6717LB 1 voorjaarsactiviteit? 2 zomerconcert?
6 2341NT Er dit soort excursies zijn
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Uitgebreide resultaten van de actorendag

1.12.1. Artikel in het Witte Weekblad
Landgoed Huys te Warmont vanuit een ander perspectief15
Redactie - 19 januari 2010
WARMOND - Echt storm liep het niet, maar de tientallen belangstellenden die
zaterdag 16 januari het landgoed Huys te Warmont bezochten, reageerden vrijwel
unaniem enthousiast. Ondanks het gure winterweer en soms onbegaanbare paden
vanwege restanten sneeuw en ijs, vonden de bezoekers heel wat plekjes 'om in te
lijsten'. De themadag was georganiseerd door Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap(ZHL) in samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein. De dag was
onderdeel van een project waarin ZHL samen met de studenten het beheer op het
landgoed evalueren. Om dat goed te kunnen
doen, wil men graag weten wat de bezoekers
vinden van het landgoed en het beheer ervan.
Ligging
Bij de Oranjerie op het terrein konden
bezoekers een lijst ophalen die ze vervolgens
konden neerzetten op een plek die hen
bijzonder getroffen had of waar ze iets over
Figuur 13 Op de verlanglijst laten
kwijt wilden. Iemand had een lijst gezet bij het
bezoekers wensen voor het gebied
kasteel vanwege de historie en de mooie
achter. (Foto: Tineke Bos)
ligging. Bij een mooi doorkijkje met hoge
bomen en bij de vijver waren ook lijsten geplaatst met een lovende opmerking: 'Wij
vinden dit een mooie plek, in de zomer en in de winter.'
Ook was er een korte wandelroute uitgezet, waarlangs lijsten stonden waarop
bezoekers een briefje met het antwoord op een bepaalde vraag konden
ophangen. Op vragen als: 'Waarom komt u graag op dit landgoed en waarom
specifiek vandaag? Wat vindt u bijzonder hier en wat vindt u van de veranderingen
die hebben plaats gevonden? Wat vindt u van het beheer?', kwamen veel positieve
reacties over het open landschap met ruime doorkijkjes, de natuur, de
paddenstoelen en de dieren.
Pleisterwerk
Bij de enkele negatieve opmerkingen stond dat de bomen zo lelijk afgetopt waren
en zo kaal erbij stonden. Op de 'verlanglijst' had iemand geschreven: 'Er moeten hier
wat eekhoorns worden uitgezet, want die zie ik nooit.' Ook vond men dat het
pleisterwerk van het kasteel wel eens gerestaureerd mocht worden. Velen vonden
deze dag een goed initiatief en men was ook enthousiast over de concert- en
picknickdagen die in de zomer plaatsvonden.
Cijferlijst
De studenten vertelden dat ze de reacties gaan samenvoegen en rapporteren aan
het ZHL. Aan de hand daarvan kan bekeken worden hoe het beheer van het
landgoed door bezoekers ervaren wordt. Op de 'cijferlijst' kreeg het landgoed
allemaal dikke voldoendes.

Bron: http://www.echo.nl/wwnh/buurt/lees/964642/landgoed.huys.te.warmont.vanuit.een.ander.perspectief/ 21-01-2010
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1.12.1. Artikel in de Resource

Bron:
http://epub01.publitas.nl/wageningen_ur/resource0411/magazine.php?spread=0#/s
preadview/28/ 21-01-2010
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