
ARGUS 2 / 201416

De dag start bij het Bezoekerscentrum 

Oisterwijk. Kapteijns neemt vaak mensen 

mee de natuur in; communicatie en voor-

lichting ziet hij als kerntaken: ‘Mensen 

vinden het vaak maar niets dat we dode 

bomen laten liggen in het bos. Dan leg 

ik uit dat dat goed is voor de biodiversi-

teit.’ Voor karkassen geldt hetzelfde. ‘In 

Afrika vindt iedereen het normaal als ze 

kadavers zien liggen, maar Nederlanders 

schrikken van een dood dier. Maar dood 

doet leven. Veel diersoorten zijn voor hun voort-

bestaan afhankelijk van dode dieren. Dood hout 

en dode dieren zijn belangrijke onderdelen van 

een mooi bossysteem. Kijk, en daar doen we het 

voor hè, als mensen het na zo’n uitleg begrijpen. 

Dat is nu mooi!’ 

Parels
Op het programma staan vennen: het Schaaps-

ven, het Galgeven en het Putven, de ‘parels’ van 

Brabant. Kapteijns vertelt over hun geschiedenis 

en wijst op alles wat onderweg te zien en te 

horen is. ‘Ik hoor spechten achter ons. Ja kijk, een 

bonte en een groene!’ Bij het Voorste Goorven 

twittert hij eerst een foto van een weerspiegeling 

aan zijn volgers. 

Takenpakket
Kapteijns is al bijna 25 jaar boswachter. ‘Het 

beroep is in die tijd enorm veranderd. Kijk al-

leen maar naar de taken van een boswachter. 

Die worden niet meer uitgevoerd door door één In
te
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Op pad met 

Frans Kapteijns

MARIA SALLEMANS

V
eel natuurliefhebbers op Twitter kennen 

Natuurmonumentenboswachter Frans 

Kapteijns en zijn passie voor de natuur. Iets 

wat hij graag wil uitdragen, want zegt hij: ‘Veel mensen weten 

niet meer wat natuur is.’ Faunabeschermer Maria Sallemans 

gaat een dag met hem op pad en vraagt hem onderweg het 

hemd van het lijf.

Frans Kapteijns bij het Voorste Goorven 

(Foto’s: Maria Sallemans)
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persoon. Elke boswachter heeft nu een eigen 

takenpakket,  zoals de kwaliteitszorg, monitoring, 

contacten met de buren, extern beleid, draagvlak 

bewerkstelligen en uitleg geven over onze mooie 

natuur. De nieuwe lichting boswachters heeft de 

specialisatie Recreatie en communicatie. Dat 

doe ik voor Natuurmonumenten in Brabant en 

Limburg. Ik ben de vliegende kiep.’ Boswachters 

hebben tegenwoordig minimaal mbo of hbo of 

zelfs een universitaire studie gedaan.

Wildenquête
Mensen willen meer wilde dieren zien, zo bleek 

uit de wildenquête die Natuurmonumenten (NM) 

vorig jaar liet uitvoeren; nu zijn ze schuw door 

de jacht. ‘Natuurmonumenten wil laten zien dat 

de jacht geen primaire oplossing is: geen jacht, 

mits...’, vertelt Kapteijns. De organisatie kent wel 

‘beheermaatregelen’, bij wildschade waarbij 

eerder genomen preventieve maatregelen niet 

werken. Ook in gevallen van dominante, niet-

inheemse soorten, grijpt NM soms in. Kapteijns: 

‘De jacht is onze uiterste keuze en dan alleen als 

beheermaatregel.’

Pretboswachter
Boswachters zijn niet ‘verplicht’ om te jagen. 

Kapteijns: ‘Persoonlijk ben ik helemaal tegen de 

jacht en ik zou nooit een wapen oppakken. Ik wil 

het ook niet eens leren! Ook toen ik toezichthou-

der was, heb ik nooit een wapen in mijn hand 

willen hebben. Ik ben dus ook dienstweigeraar. 

Ik heb niets met geweld, en dus ook niets met 

de jacht.’ Zijn instelling leidt soms tot discussie 

met (jagende) collega’s: ‘De meeste collega’s 

zijn niet echt vóór de jacht, maar zien het wel 

als onderdeel van beheer. Er zijn er die de jacht 

eerder inzetten dan anderen. Persoonlijk vind ik 

dat als er iemand bij ons komt solliciteren en die 

zegt “ik ben jager”, wij als organisatie moeten 

durven zeggen “sorry dan is er voor jou bij ons 

geen plek”.’ Dat er mensen zijn die hem als ‘pret-

boswachter’ betitelen deert hem niet. ‘Ik kijk naar 

de natuur als zijnde één geheel, waarvoor wij 

respect moeten hebben en waar we niet met een 

geweer in rond moeten lopen.’ 

Kampina

Een van Kapteijns’ meest geliefde natuurgebieden is Kampina. Een natuurgebied met bos, heide 

en beekdalen in de provincie Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk en onderdeel 

van ‘Het Groene Woud’. Een omvangrijk Nationaal Landschap in de driehoek Tilburg, Eindho-

ven en Den Bosch, waarin bijvoorbeeld de Beerze stroomt. ‘Dieren kunnen hier via faunapassa-

ges droog en nat oversteken naar andere natuurgebieden’, aldus Kapteijns. Er ligt een prachtig 

korenveld vol korenbloemen en klaprozen naast. ‘Kijk, dat is nu genieten hè; zo hoort een 

korenveld te zijn. En dan komt het vanzelf goed met de bijen.’ Vanaf een uitkijktoren midden op 

een oude vuilstortplaats is het goed vogels kijken. Op de heuvel liggen drie grote keien, eentje 

voor iedere gemeente van de Stichting Duurzame Driehoek.* Op drie keien staan gedichten 

gegrift. Een gedenkteken voor duurzaamheid en het goed omgaan met de natuur. ‘De stichting 

heeft niet alleen tot positieve veranderingen voor de natuur in de gemeentes zelf geleid, maar 

ook daarbuiten. Geweldig toch?’ Wandelaars kunnen Kapteijns overigens zomaar tegenkomen 

in Kampina. Hij zit er vaak, op een bankje onder twee grote beukenbomen. ‘Hier zit ik erg 

graag’, vertelt hij. ‘Luister… hier hoor je echt helemaal niets. Dit is mijn plek, waar ik helemaal 

tot rust kom.’

* De Stichting De Duurzame Driehoek is een samenwerkingsverband van verschillende Brabantse 
 gemeenten in de driehoek tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, die tot doel heeft om meer aandacht te 

vestigen op milieu en duurzaamheid.
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WBE’s
Kapteijns vindt dat plezierjagers niet in de na-

tuur thuishoren. ‘Ik zou graag zien dat WBE’s 

aangestuurd en gecontroleerd worden door na-

tuurbeschermingsorganisaties. ‘Door mensen met 

veel kennis van de natuur. Dat kan regionaal of 

provinciaal gebeuren. Zij geven aan of er wel of 

niet gejaagd moet worden. Zij controleren vervol-

gens of dit volgens de wettelijke regels en goed 

uitgevoerd wordt.’ 

Zelfregulatie
De nulstand voor wilde zwijnen hoeft voor hem 

niet: ‘Het zou geweldig zijn als zwijnen zich vrij 

door Nederland kunnen verspreiden. Door het 

aanleggen van natuurbruggen zullen we het ooit 

normaal vinden dat de big five (everzwijn, wolf, 

lynx, edelhert, Europese bizon) weer door Neder-

land kan trekken!’ Kapteijns vindt het niet kunnen 

dat zwijnen buiten de natuurgebieden De Veluwe 

en De Meinweg worden afgeschoten. 

‘Ik geloof in zelfregulatie. Zonder jacht explo-

Frans Kapteijns is met zijn acht-

duizend volgers, dé Twitterbos-

wachter van Natuurmonumenten 

(@BoswachterFrans). Hij start elke 

dag met een tweet. Over vier jaar 

gaat hij met pensioen. Geen pro-

bleem vindt hij: ‘Het is goed voor 

de organisatie dat er een nieuwe 

generatie komt, met een frisse 

kijk op de natuur. Natuurlijk blijf 

ik wel als vrijwilliger verbonden 

met Natuurmonumenten en ik blijf 

voorzitter van het Biodiversiteits-

team Oisterwijk.’ Andere – niet 

‘natuurlijke’ – plannen heeft hij 

ook: ‘Ik ben een groot muziek-

liefhebber. Ik vind het heerlijk om 

me daarin te verliezen. Ik ben al 

mantelzorger en als ik met pen-

sioen ben ga ik ook meedoen 

aan de “soepdienst” binnen onze 

gemeente. Dus nee, vervelen ga 

ik me zeker niet.’

deert de populatie eerst door de vrijheid en rust. 

Maar uiteindelijk krimpt deze weer door voedsel-

tekort. Jagen werkt averechts. Door het afschieten 

van zwijnen worden er juist meer jongen gewor-

pen.’

Wolf 
De terugkeer van de wolf zou hij toejuichen. 

‘Het zou betekenen dat er weer natuurgebied 

klaarligt waar de wolf zich thuis voelt, een mooie 

beloning voor al het werk dat natuurorganisaties 

doen. Met de wolf als toppredator kunnen we 

onze eigen natuur op een nog natuurlijker manier 

laten ontwikkelen. De bevers zijn ook in opmars 

en vormen misschien ooit een voedselbron voor 

de wolf, een voordeel voor de wolf.’ Over de 

natuur maakt hij zich sowieso geen zorgen: ‘Ik 

ben ervan overtuigd dat het helemaal goed komt 

met de natuur in Nederland. Ik heb vertrouwen in 

de mens; ik heb vertrouwen in oplossingen.’


