
De gemeente Tilburg heeft het bosbeheer en -onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 2018 uitbesteed aan de firma Weijtmans uit Udenhout. Het 

gaat om maar liefst 25 gemeentebossen met in totaal zo'n 600 hectare bos. Het doorgewinterde bedrijf weet de neuzen van alle stakeholders dezelfde 

kant op te krijgen door sublieme informatieverstrekking.

Boomrooierij Weijtmans creëert 
optimaal draagvlak voor 
onderhoud Tilburgse bossen
Aannemer betrekt bosbezoekers bij plannen met ambitieuze 
voorlichtingscampagne

Het onderhoud is zeer omvangrijk en divers, 
aangezien de bossen variëren van productiebos, 
recreatiebos, wandel- en parkbos naar Springer-
ontwerp tot ontginningsbos met heide. Weijtmans 
zorgt ervoor dat de bossen veilig, vrij en toegan-
kelijk blijven door onveilig hout te verwijderen, 
houdt het bosbeeld aantrekkelijk door markante 
bomen te selecteren en vrij te stellen, voert hak-
houtbeheer uit onder hoogspanningskabels en 
onderhoudt lanen, singels en houtwallen. Tevens 

neemt Weijtmans het ‘verzorgend beheer’ op zich, 
zoals het legen van prullenbakken en het ruimen 
van illegale dumpingen. Deze werkzaamheden 
zijn in het kader van sociaal ondernemen onderge-
bracht bij de lokale werkvoorziening.

Burgerparticipatie
De laatste jaren was er voor het onderhoud van 
de Tilburgse bossen een summier budget beschik-
baar. Gelukkig is het bosbeheer vorig jaar weer 

op de politieke agenda gezet. Weijtmans voert 
veldinventarisaties uit voorafgaand aan de werk-
zaamheden in het kader van de Flora- en faunawet 
en reageert op klachten en meldingen. De beheer-
plannen kennen enkele prioriteiten, waaronder 
burgerparticipatie. 

Informatieverstrekking
Weijtmans spaart kosten noch moeite om zijn 
belofte waar te maken om zo veel mogelijk draag-
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vlak te creëren. Het bedrijf heeft een website vol 
informatie over het beheerplan per bos en de 
actualiteiten wat betreft het onderhoud; deze 
heeft maandelijks 200 tot 300 unieke bezoekers. 
Deze website geeft de bezoeker ook meer inzicht 
in de cultuurhistorie per bos. Sommige bossen 
zijn speciaal ontworpen parkbossen, zoals het bos 
naar een ontwerp van Springer. Andere bossen zijn 
van oorsprong heide. Weer andere liggen op de 
vloeivelden die een lokaal waterzuiveringsbedrijf 
tot 1972 als waterbassins gebruikte. Sommige 
bossen herbergen open stukken die begrensd 
worden door oude houtwallen. In het productie-
bos wordt van oudsher grove den, Douglas en 
Corsicaanse den geoogst. De website legt uit hoe 
de cultuurhistorie in stand wordt gehouden door 
gerichte onderhoudswerkzaamheden. ‘Wij zijn van 
oorsprong een echt Brabants bedrijf en kennen de 

omgeving op ons duimpje. We hebben kennis van 
en affiniteit met alle terreinomstandigheden in de 
Tilburgse bossen’, legt Weijtmans uit. 

Meedenken stakeholders
Ook stuurt het boomverzorgingsbedrijf mailings 
naar bezoekers van de informatiebijeenkomsten 
genaamd ‘boscafé’, en plaatst het berichten op de 
website en op Facebook. ‘Ook iemand die eenmaal 
in de week door het bos naar zijn oma fietst, is 
een gebruiker van het bos. Iedere gebruiker is een 
stakeholder. Die willen we bereiken voordat er 
wordt ingegrepen in het bos, in “hun” recreatiebos.’ 
Het beoogde resultaat is dat iedereen in de wijde 
omgeving wordt geïnformeerd over de werkzaam-
heden van Weijtmans in de bossen. ‘Een dunning 
kan soms als een “tsunami” ervaren worden. Het 
verstrekken van informatie aan de voorkant met 
mondelinge bijeenkomsten en wandelingen kan 
paniek voorkomen. Als mensen snappen waarvoor 
maatregelen dienen, steunen ze wat jij doet als 
bedrijf’, legt Weijtmans uit. ‘Maar wij geven niet 
alleen inzage en inspraak aan de voorkant. Na het 
gepleegde onderhoud geven we een rondleiding 
om te laten zien wat we hebben gedaan. Soms 
een jaar later nog een keer, zodat men ziet dat wat 
eerst een kaalslag leek, nog steeds een vol bos is. 
Men ziet dan met eigen ogen dat het bomenbe-
stand beter in balans en vitaal is.’ Weijtmans vat 
samen: ‘Het is een hele uitdaging om recreatie, 
ecologie, natuurwaarde, biodiversiteit en veiligheid 
naar een hoger plan te tillen, naar tevredenheid 
van de burger én binnen het beschikbare budget.’

Eerste boscafé
In november 2015 gaf de wethouder de aftrap 
voor het eerste boscafé, een periodiek terugkeren-
de informatiebijeenkomst. Niet alleen bosbezoe-
kers, maar ook andere, particuliere boseigenaars 
komen hierop af. ‘Prettig, want de natuur kent 
geen grenzen en door elkaar te spreken, kun je 

beheerzaken met elkaar afstemmen’, aldus Kees 
Weijtmans. Het derde boscafé vond plaats rond 
de ’stamtafel’ van Weijtmans: een lange tafel op 
wielen, speciaal voor het boscafé vervaardigd 
uit de stam van een Sequoiadendron giganteum, 
die helaas niet voorkomt in de Tilburgse bossen. 
Met een groep van 40 geïnteresseerden maakte 
Weijtmans een fietstocht langs werklocaties; hij gaf 
antwoord op vragen over dunningen, houtrillen en 
de bestrijding van exoten zoals Japanse duizend-
knoop. Na afloop kreeg men koffie, thee of een 
borrel met een brabantse broeder aan de stamta-
fel. Begin september houdt Weijtmans alweer het 
vierde boscafé, ditmaal in het Tilburgse café Peerke 
Donders. Weijtmans: ‘We gaan dan iedereen infor-
meren over het bosbeheer in de komende herfst 
en winter. Daarna maken we een rondwandeling 
door het Noorderbos. Het vooruitzicht dat er tel-
kens weer een volgend boscafé komt, geeft rust bij 
het publiek. Het is een plaats waar de betrokkenen 
bij het bos gehoord en geïnformeerd worden. Op 
deze manier zijn kritische groepen en het publiek 
een prettige bondgenoot van ons als aannemer.’
Door deze geweldige input zijn er geen klachten 
gemeld bij Weijtmans of bij de gemeente. En dat 
ondanks de ingrepen langs ontsluitingswegen, 
waar burgers konden zien dat er behoorlijk wat 
bomen wegvielen. Dit communicatieconcept 
rond bosbeheer zet Weijtmans ook in bij andere 
gemeentes, waar het bedrijf bossen beheert op 
kleinere schaal. Weijtmans is een heuse draag-
vlakspecialist geworden!

Stamtafel die Weijtmans speciaal heeft gemaakt voor het 
houden van een boscafé.

Het wagenpark van Weijtmans.

www.boomrooierijweijtmans.nl


