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Roy Korpel
Algemeen

m e d e w e rk e r e n v o o r m a n v a n d e

Roy Korpel, 28 lentes jong, geboren en getogen in
Schiedam (bij Rotterdam) en vanaf 1 april 2014 als
algemeen medewerker werkzaam op het landgoed.
Al op achtjarige leeftijd tijdens een trekkersvakantie
door Nederland wist hij dat hij boswachter wilde worden. Zijn ouders waren verbaasd. Uiteindelijk werd
natuurbeheer zijn passie.
Roy stelt zich aan u voor en vertelt over zijn eerste
jaar op Den Treek-Henschoten.

“Mijn middelbare school heb ik gevolgd op de landen tuinbouwschool in Maasland. Dat was iedere dag
een flinke fietstocht. Tijdens deze opleiding kwam ik
voor een snuffelstage terecht bij De Vlietlanden in
Vlaardingen, één van de terreinen van
Natuurmonumenten. Hier zat ik meteen op mijn plek
als natuurbeheerder. Daaropvolgend heb ik de
bosbouw- en natuurbeheerschool gedaan bij
‘Helicon’ in Apeldoorn. Hier heb ik de opleiding
assistent beheerder en beheerder afgerond.”
“Momenteel woon ik samen met mijn vriendin Femke. Zij volgt een opleiding tot dierenartsassistente.
Femke is betrokken bij Den Treek-Henschoten.”
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Treeker Vrijwilligers

“Ze komt zo nu en dan helpen bij activiteiten van
de vrijwilligers en moreel is ze een grote steun voor
me.”
“In het laatste jaar van mijn studie heb ik stage
gelopen bij Remco Jousma, beheerder op landgoed
De Boom. Remco ging het landgoedbeheer
digitaliseren met behulp van de software applicatie
‘Betula Beheer’. Met deze software kan het landgoed met alle elementen die er voorkomen digitaal
in kaart worden gebracht. Deze informatie kan
worden gebruikt voor het beheer van het landgoed
en voor de SNL certificering. Destijds werd mijn
school benaderd door de ontwikkelaar van dit
systeem met de vraag of er een stagiair beschikbaar
was om inventarisaties te verrichten. Deze stagiair
moest enerzijds affiniteit hebben met natuurbeheer
en anderzijds met ICT.
Voor het verrichten van inventarisaties is kennis
noodzakelijk van de soortenrijkdom aan houtige
gewassen, flora en fauna. Ik durfde die uitdaging wel
aan en ben gestart op landgoed De Boom. Daarna
waren er nog inventarisatieklussen op twee andere
landgoederen: de Bannink bij Deventer en
Leuvenum nabij Harderwijk.”

“De totale inventarisatie op landgoed De Boom nam
een jaar in beslag. De oplevering van dit project
vond plaats op ’t Schoutenhuis en daar vertelde
Remco Jousma over een vacature op Den TreekHenschoten. Dezelfde dag in december 2013
schreef ik mijn brief; ik wilde namelijk heel graag op
gesprek komen. Maar ik bleek 139 ‘concurrenten’ te
hebben. Na een eerste gespreksronde op
’t Schoutenhuis volgde een gesprek met onze
beheerder Martin Nolsen en per 1 april 2014 werd ik
aangenomen als algemeen medewerker.“
“Mijn functie is breed zoals de omschrijving al doet
vermoeden. Ik ben werkzaam op het gebied van
bosbouw, natuurbeheer en onderhoud: van gras
maaien tot planten en bomen zagen, van vennen tot
heidevelden onderhouden, van onderhoud aan
gebouwen tot het besturen van machines. Geen dag
is hetzelfde en dat maakt het werken afwisselend.
Bovendien heb ik een prachtige werkplek! Wat ook
tot mijn taken behoort, is het begeleiden van de
nieuwe groep Treeker vrijwilligers die bij mijn
indiensttreding in opbouw was. Ik had al wat
ervaring opgedaan met het begeleiden van
vrijwilligers en ik ga graag met mensen om. Onze
groep Treeker vrijwilligers bestond toen nog maar
uit een paar man, maar groeide snel. Nu zijn we met
meer dan 40 mensen. We werken een dag per week
met elkaar in het veld, afwisselend de ene week
op woensdag en de andere week op donderdag.”

“Op werkdagen verzamelen we in de ochtend bij de
Veldschuur aan de Vieweg en drinken eerst koffie
met elkaar. Na een korte uitleg vertrekken we naar
de klus van die dag. De klussen verschillen wekelijks. Dat houdt het werk afwisselend. Iedere week
weer genieten de mensen van de lunch die wordt
aangeboden door het landgoed en wordt georganiseerd door familieleden.”
“Toen ik een wervingsfoldertje voor nieuwe vrijwilligers ophing op het informatiepaneel bij het
landgoedkantoor, werd ik aangesproken door een
hardloper die belangstelling had om vrijwilliger te
worden. Dat gesprek herinner ik mij nog steeds.
Hij wilde graag iets terug doen voor alle fijne momenten die hij doorbracht op het landgoed. Hij heeft
zich aangemeld via de site en is inmiddels al weer
een jaar bij ons. We noemen hem Jos 1, want later
meldde zich nog een Jos aan: Jos 2. We hebben
zelfs drie ‘Jannen’ in ons gezelschap.
De werkdag met de Treeker vrijwilligers is een
welkome afwisseling in mijn werkweek. Er wordt
bikkelhard gewerkt. Deze mannen en vrouwen
zetten zich belangeloos voor 200% in. Klussen
worden altijd afgemaakt en er wordt niet geklaagd.
Tijdens het werk en in de pauzes is het gezellig.
Iedereen doet zijn ding, op eigen tempo en met
respect voor elkaar. Ik vind dat telkens bijzonder
om te ervaren. De betrokkenheid is groot en alles is
handwerk.”

Een deel van de buitenploeg van de Treeker vrijwilligers - MvH
L a n d g o e d D e n T r e e k -H e n s c h o t e n

23

“De kettingzaag wordt niet gebruikt; iedereen is aan
het werk met een handzaag. Op dagen wanneer de
regen of de sneeuw horizontaal over vlakte waait en
we nat worden tot op het bot, wordt er niet geklaagd.
Meestal werken we door tot half vier en dan is er
ook echt flink productie gedraaid. Indrukwekkend.”
“De werkzaamheden zijn heel divers, van toekomstbomen opsnoeien tot wilgen knotten, van poelen
schoonmaken tot het vrijstellen van de heide. In een
jaar tijd zijn we met elkaar enorm gegroeid, in
mankracht, in gereedschap en vooral in kennis. Ik
vind het ook belangrijk om tijdens werkdagen kennis
te delen. Iedere werkdag vertel ik iets anders. Dat
varieert van kennis over het natuurbeheer, over de
flora en fauna die we tegenkomen, de levensloop
van het bos of over het nut van het snoeien van
toekomstbomen. Dat delen van kennis wordt
gewaardeerd en het maakt iedereen nog meer
betrokken bij het landgoed.”

“Niet alleen tijdens werkdagen. Sommigen zijn ook
echt ogen en oren geworden voor wat er op het
landgoed gebeurt. Ik word regelmatig door
vrijwilligers getipt over onregelmatigheden.
Ook dat is waardevol.”
“Iedere dag ga ik met het grootste plezier naar mijn
werk. Een acht tot vijf mentaliteit is mij vreemd. Dat
past niet bij mijn functie. We werken intensief met
elkaar samen in een klein, hecht team onder leiding
van Martin. De lijnen zijn kort en toegankelijk, ook
met de opwonenden. Dat is plezierig samenwerken.
Den Treek-Henschoten is fantastisch mooi.”

“De mensen in onze groep zijn hoog opgeleid,
hebben interessante banen of zijn nog niet zo
lang met pensioen. Ik vind het bijzonder dat deze
mensen zich met plezier laten aansturen door een
“broekie” van 28 jaar. Dat voelt goed.
Gaandeweg leer je de mensen ook persoonlijk
kennen en waarderen. Onze Treeker vrijwilligers
zetten zich in voor het landgoed en er wordt goed
voor ze gezorgd, maar ze geven ook zoveel terug.”

Poelen schoonmaken - MvH
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