Aan de Statenleden van Provincie Utrecht
p/a Statengriffier mevrouw mr. C.A. Peters

Datum
Onderwerp

17 juni 2019
Uitnodiging zomerstage Statenleden 2019

Behandeld door
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagen

Geachte Statenlid,
Staatsbosbeheer zet zich als groen nutsbedrijf in om de natuur en recreatiegebieden te beheren in Nederland
met als bakermat de provincie Utrecht waar ons hoofdkantoor al 120 jaar gevestigd is.
Om u beter te leren kennen en met u van gedachten te wisselen hoe Staatsbosbeheer kan bijdragen aan het
realiseren van maatschappelijke doelen, bieden wij u graag de mogelijkheid aan om een zomerstage bij ons
te volgen. Tijdens deze stage nemen wij u natuurlijk mee naar buiten. Wij willen daar aan de hand van een
aantal actuele thema’s met u van gedachten wisselen over het landschap, recreatie en natuur in de provincie
Utrecht en hoe Staatsbosbeheer U kan helpen hier een bijdrage aan te leveren.
In heel Utrecht beheert Staatsbosbeheer ruim 7.600 hectare bos, natuur en landschap. Dit werk is in goede
handen van onze 40 medewerkers. Elke dag zorgen zij met veel passie voor de natuur- en recreatie gebieden,
forten en landgoederen, geholpen door bijna 400 vrijwilligers.
Tijdens de zomerstage laten wij u zien en ervaren wat er bij beschermen, beleven maar ook duurzaam
benutten van onze terreinen komt kijken. Welke maatschappelijke opgaven kunnen wij in samenwerking met
anderen helpen realiseren en welke dilemma’s maken dat er som lastige keuzes gemaakt moeten worden.
Hoe, zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling van forten of het oogsten van hout. Ook maakt u kennis met de
vele samenwerkingen die Staatsbosbeheer heeft in en rond de natuurgebieden waar u de zomerstage volgt.
Aanbod
Het aanbod is om een middag samen op pad te gaan met een van onze boswachters. Wij bieden u de keuze
uit twee thema’s en data:
1. 15 augustus : Fort bij Rijnauwen en recreatiegebied Nieuw Wulven bij Houten: Herontwikkeling
erfgoed en recreatie om de stad.
2. 29 augustus : Baarnse bos en Kasteel Groeneveld in Baarn: Balans tussen cultuurhistorie, bos- en
landschapsbeheer
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Aanmelden
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u mailen naar mevrouw Stroop via n.stroop@staatsbosbeheer.nl
In overleg met u, afhankelijk van uw interesses, komen we tot een exact programma zodat deze zomerstage
optimaal aansluit bij uw werk en belangstelling.
Mede namens Kees de Lange, accountmanager Utrecht, kijken wij er naar uit u te ontmoeten deze zomer!

Met vriendelijke groet,

Jasper Kuipers
hoofd Staatsbosbeheer Utrecht
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