
 
 
Om verwarring te voorkomen…..dit is een oud stukje!!!!!! 
 
Uit het NIEUWSBLAD DORST van januari 1993 
 
De kranten staan dagelijks vol over concentratie en bezuinigen maar er is eigenlijk 
niet nieuws onder de zon als we onderstaand stukje lezen. Sterker nog het ging 
steeds verder. De voormalige Boswijzer werd verkocht en de schuur staat leeg. Is de 
sloper soms al in aantocht? 
 

 
 
ALLES ONDER EEN DAK  
 
Deze maand kunnen, na een kleine face-lift, het kantoor en de werkschuur van 
Staatsbosbeheer aan de wethouder Van Dijklaan 19 weer in gebruik worden 
genomen. Hoewel het kantoor pas in het voorjaar officieel wordt geopend, kunt u 
eind deze maand voor al uw vragen met betrekking tot de boswachterij op dit adres 
terecht.  
 

 
 
In deze oude landbouwschuur uit 1929 hebben nu alle medewerkers van 
Staatsbosbeheer onderdak. Allereerst opzichter André Muller en meewerkend 
voorman Jos Pelkmans, inclusief de twee bos reservaat arbeiders Jos en Piet  
Halters. Deze vier mensen hadden al jaren hun domicilie in dit gebouw.  



Echter tot nu toe had de boswachter zijn kantoor, dat tevens als bezoekers -
ontvangstcentrum fungeerde, aan de andere kant van de boswachterij, in de 
Boswijzer.  
 
De laatste jaren is er veel veranderd bij Staatsbosbeheer. Niet alleen het beheers 
areaal is flink uitgebreid -vanuit Dorst wordt namelijk zo'n 1500 ha bos en 
natuurgebied, gelegen tussen de A27 Breda/Tilburg en de Maas beheerd - maar ook 
dat beheer is behoorlijk gemoderniseerd.  
 
Door de gezamenlijke huisvesting komen de twee losstaande kantoren te vervallen 
en kunnen we efficiënt gebruik maken van elkaars kennis en van moderne middelen, 
zoals kopieerapparaat en de computer.  
 
Een modern beheer, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, brengt ook veel administratie 
met zich mee, ten behoeve van werkplannen, houtverkoop, inventarisatie, 
uitbesteding enzovoort.  
 
Teneinde deze papierstroom goed te kunnen verwerken, is het belangrijk alles onder 
één dak te hebben, om zo één team te vormen.  
 

 
 
Helaas heeft deze samenwerking ook een keerzijde; zo moeten we afscheid nemen 
van het bezoekers - ontvangstcentrum 'De Boswijzer'. De afgelopen 15 jaar zijn veel 
scholen en andere groepen in dit centrum ontvangen, voordat ze, onder leiding van 
de boswachter, een rondleiding door de boswachterij kregen. Echter door het 
wegvallen van de kantoorfunctie en een heroverweging van de recreatieve 
voorzieningen gaat dit gebouwtje dit jaar dicht. Hiervoor in de plaats komen, zoals ik 
vorige maand al schreef, nieuwe informatiepanelen.  
 
Wat het Staatsbosbeheer in de boswachterij Dorst betreft zijn wij er in dit nieuwe jaar 
weer klaar voor om u als bosbezoeker van dienst te zijn. Voor de goede orde hebben 
wij 2 telefoonnummers, waar  U met uw vragen terecht kunt:  
1270: als u brandhout of groen wilt kopen.  
1217: voor.alle overige zaken, zoals vergunningen of vragen over bosbeheer, 
flora/fauna enzovoort.  



 
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon even bij ons aan de wethouder Van Dijklaan 19. 
binnen stappen.  
 
Theo Bakker: de boswachter.  

 
 
Groeten uit Dorst 
Jos van Alphen 
 

 


