Achter de schermen
bij het Recreatieschap Rottemeren

Wat zijn de ontwikkelingen waar het Recreatieschap Rottemeren mee te maken heeft? Elk half
jaar lichten we een of twee onderwerpen uit en
bieden zo een kijkje achter de schermen.

Nieuwe website online >
Recreatieschap Rottemeren heeft een nieuwe website gekregen: recreatieschaprottemeren.nl. Hierop vind je onder meer nieuwtjes over het schap en
informatie over de vergaderingen van het bestuur. Antoinette van Heck is
teamleider redactie en productie bij Staatsbosbeheer. Ze vertelt over de overstap van heerlijkbuiten.nl naar de nieuwe site.
“Jarenlang was heerlijkbuiten.nl het platform van recreatieschappen in Zuid-Holland. Het was verouderd, daarom werd het hoog tijd voor iets nieuws. Recreanten
die willen weten wat er te doen is in de Rottemeren, kunnen terecht op staatsbosbeheer.nl/rottemeren. Ze vinden er recreatieve informatie over de deelgebieden,
over fiets-, wandel- en vaarroutes en over projecten die het recreatieschap uitvoert.”

Nieuwe site over schapszaken
“De informatie over het bestuur en het beleid van het schap hoort niet op de site
van Staatsbosbeheer thuis. Het schapsbestuur is daar echt de afzender van. Daarom is er nu een nieuwe site recreatieschaprottemeren.nl. Je vindt er de vergaderdata en stukken van het bestuur, informatie over het beleid en de organisatie en
nieuws over schapszaken. Speciaal voor de nieuwe site hebben we een foto van
het bestuur en van het beheerteam laten maken.”

Boswachtersblog
“Nieuwtjes over het Recreatieschap Rottemeren delen we nu vaak nog op de
facebookpagina van Heerlijk Buiten. Ook die pagina verdwijnt. Wil je via sociale
media op de hoogte blijven van wat er in de Rottemeren gebeurt, dan kun je de
blogs en het twitteraccount van de boswachters Dick van Stegeren en Jonathan
Leeuwis volgen. Je vindt ze op boswachtersblog.nl/zuid-holland en op twitter via
@boswachterDick en @bosw8erJonathan. Echt een aanrader!”

Mo van de redactie werkt aan de nieuwe website

“De vergaderdata en -stukken van
het bestuur vind je op
recreatieschaprottemeren.nl”

Redactieteam
“Na Pasen is de nieuwe website online gegaan. De redactie van Staatsbosbeheer
is druk bezig geweest om de site te ontwikkelen en te vullen. Maar daarmee stopt
ons werk niet. We plaatsen, ook nu de nieuwe site in de lucht is, berichten online.
Zo blijven we meteen op de hoogte van wat er speelt in de Rottemeren.”

“De boswachtersblogs zijn een
echte aanrader”

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren

Ook dit is de Rotte
“Het schap doet ook mee met het promotieplatform OokditisdeRotte.nl. Je vindt er
een schat aan gegevens over recreatie in het
stroomgebied van de Rotte van bron tot dam.
Ondernemersvereniging de Rotte(meren)
beheert de site en de sociale media. Dat doet
ze vanuit een mooie en succesvolle samenwerking met gemeente Rotterdam, Stichting
Plezierrivier de Rotte en Recreatieschap
Rottemeren. We gaan niet alle evenementen
en recreatieondernemers ook nog eens
op staatsbosbeheer.nl
zetten, maar verwijzen
daarvoor liever naar
OokditisdeRotte.nl.
Dat is wel zo efficiënt.“
Het beheerteam Rottemeren-Bentwoud

De wijkagent van het bos >
Boswachters publiek met boa-taken zorgen in de Rottemeren voor toezicht en
handhaving van de regels. Bert de Zeeuw is één van hen. Hij doet het werk al
22 jaar, samen met zijn collega boa’s uit het team Rottemeren-Bentwoud. Met
veel plezier biedt hij een kijkje achter de schermen.
“Omgaan met een verwarde persoon, een meisje helpen dat van een paard gevallen is, achter een stroper aan gaan, een foutparkeerder beboeten: mijn werk is
ontzettend veelzijdig. Het is altijd weer spannend wat de dag, avond of nacht gaat
brengen. Vaak gaan we er met de auto of de boot op uit om te surveilleren. Dan
kom je van alles tegen. Piepschuim van een bouwplaats dat in het bos is gewaaid,
een omgewaaide boom op het dak van een huis, mensen in het donker op de
parkeerplaats of de bekende doekjes met gemengd DNA die ze er achterlaten.”
“Als de roodborstjes aan de waterlijn zitten, vind je de jongeren op de dagcamping. Het haantjesgedrag is er van alle tijden. Vaak ga ik er gewoon tussen
zitten om het ijs te breken. Als ze rotzooi trappen, laat ik altijd de jongen met de
grootste mond opruimen. En ik spreek met ze af dat ze de buren geen overlast
bezorgen, dat ze geen kampvuur maken en niet gaan crossen. Dat werkt over het
algemeen goed.”
“In mijn werk moet ik omgaan met agressief gedrag. Maar ik heb zelden ruzie. Als
je rustig bent, heb je over het algemeen geen gezeur. Ik vraag wel eens: ‘Hoor je
jezelf praten?’ Maar ja, als je mensen terecht wijst, vinden ze dat niet leuk. Dan
vinden ze je niet aardig. Heeft iemand een ongelukje gehad en je helpt, dan zijn
ze juist blij met je. We merken dat we in een recreatiegebied aan de rand van de
stad zitten. Snorders, prostitutie, drugsafval, we komen het allemaal tegen. Bijzondere gebeurtenissen blijven me bij. Zoals de grote brand bij Outdoor Valley vorig
jaar. Het geeft een goed gevoel om in zo’n situatie iets te kunnen betekenen.”
“Ik heb een enorm netwerk opgebouwd in al die jaren. Veel mensen weten me
te vinden als er iets is. Dat werkt geweldig. Met het interregionale milieuteam
Rotterdam hebben we een paar keer per week contact. We werken veel samen
met de politie en boa’s uit omliggende gemeenten. We horen van ze wat er speelt
in de wijken en de politie kan ons via hun C2000 alarmsysteem bereiken als er
een calamiteit is. We zijn vaak snel ter plaatse als er in het recreatiegebied iets gebeurt. We plannen samen nachtelijke visserijcontroles en gaan langs bij hangplekken. Ik heb ook een rol als faunabeheerder, ik help bijvoorbeeld bij het prikken
van de eieren van ganzen, want er zijn gewoon echt teveel ganzen.”

Bert de Zeeuw, Boswachter met BOA-taken bij Staatsbosbeheer

“Het geeft een goed gevoel iets te
kunnen betekenen”

“Wij zetten ons in om de recreanten een veilige plek te bieden om te recreëren,
om overlast en schade te voorkomen en mensen in noodsituaties te helpen. Dat
doen we in opdracht van het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Om ons
werk goed te kunnen doen, volgen we permanente bij- en nascholing over kennis
van wetten en recht, bevoegdheden, praktisch optreden en sociale vaardigheden.
Zelf leiden we ook mensen op, we zijn een erkend leerbedrijf. Ik vind het geweldig
om mijn kennis en ervaring aan aanstormend talent mee te geven.”

“Het is altijd weer spannend
wat de dag gaat brengen”
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Ook dit kan gebeuren

