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Staatsbosbeheer 

 

1. Beter beschermen 

 

2. Meer beleven 

 

3. Duurzaam benutten 

 

4. Een excellente publieke 
organisatie 

De maatschappelijk onderneming 
Staatsbosbeheer heeft zijn missie en 
visie vertaald naar vier 
resultaatgebieden voor de dagelijkse 
praktijk in 2020 



Beter beschermen 

Beter beschermen van bos, natuur, 
landschap en cultuurhistorische 
waarden. Het ontwikkelen en 
versterken van biodiversiteit in 
kenmerkende hoofdsystemen van het 
Nederlandse landschap. 



Meer beleven 

Meer beleven door uiteenlopende 
bezoekersgroepen uit de samenleving 
actief te betrekken bij het beheer. 
Samen met de streek willen we 
agrarische, recreatieve, toeristische, 
maar ook sociale, educatieve en 
zorgfuncties betrekken bij het dagelijks 
beheer van de terreinen.  



Duurzaam benutten 

Duurzaam benutten van producten en 
diensten uit onze terreinen zoals hout 
en biomassa. Ook dragen onze 
terreinen bij aan verbetering van lucht, 
bodem en water. Door meer eigen 
inkomsten te genereren, samen met 
ondernemers en samenleving op 
marktconforme wijze, streven we naar 
kostenneutrale exploitatie van 
Staatsbosbeheer. Door samenwerking 
met andere terreinbeheerders en 
particulieren en door het strategisch 
inzetten van de vastgoedportefeuille 
vergroten we het bedrijfsmatig en 
maatschappelijk rendement. 



Excellente publieke organisatie 

Staatsbosbeheer wil een excellentie 
publieke organisatie zijn om voor en 
met de Nederlandse samenleving het 
kenmerkende groene erfgoed te 
beheren en te ontwikkelen. 





Uitgangspunten 

 

• Staatsbosbeheer 
rechtspersoon met een 
wettelijke taak (RWT) 

• Aanbestedingswet 

• Landelijk 1 eenheid 

• Groen, weg en waterwerken 

• RAW-bestek 

• Raamcontracten 

• Hout, Biomassa 

• EMVI 

 

Wet en regelgeving 

Beleid Staatsbosbeheer 



Uitgangspunten 

• Algemene werkzaamheden 

– Opsnoeien singel 

– Maaien picknickterrein 

– Rasteren 

 

• Soort gevoelige 
werkzaamheden 

– Bosrandbeheer slaapmuizen 

– Opslag verwijderen 
hellinggrasland 

– Beheer paddenpoel 

 

 

 In het terrein 





Zoeken naar … 

Wet en regelgeving 
Beleid Staatsbosbeheer 

• Staatsbosbeheer 
rechtspersoon met een 
wettelijke taak (RWT) 

• Aanbestedingswet 

• Landelijk 1 eenheid 

• Groen, weg en waterwerken 

• RAW-bestek 

• Raamcontracten 

• Hout, Biomassa 

• EMVI 

 

 In het terrein 

• Soort gevoelige 
werkzaamheden 
– Bosrandbeheer slaapmuizen 

– Opslag verwijderen 
hellinggrasland 

– Beheer paddenpoel 

 



Zoeken naar … 



Vragen ? 


