
In oktober, bij de onthulling van een oorlogsmonument in Herwen zou een Brits
jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, een Spitfire, over het monument
vliegen. Ik wilde dit niet missen en ben er naar toe gefietst. Daar sprak ik toevallig
collega Koen aan die daar op excursie was met Staatsbosbeheer. Het viel me
gelijk op dat hij heel toegankelijk was dus toen het gesprek, dat spontaan begon
serieuzer werd, vertelde ik hem dat ik altijd open sta voor een nieuwe baan waar
landschapsontwikkeling een belangrijke rol speelt. Inmiddels werk ik sinds een
paar weken als projectleider gebiedsontwikkeling. 

“Ik vind het belangrijk dat we creërend bezig zijn”

Ik ervaar dat we bij Van Nieuwpoort ons werk goed en integer willen doen. Dit zie
ik ook terug in de aanpak bij projecten. Door samen te werken met diverse
stakeholders zoals bijvoorbeeld gemeente, Rijkswaterstaat en archeologen
ontwikkelen we een breedgedragen plan met meerwaarde. Ik vind het belangrijk
dat we creërend bezig zijn. Als je over een langere periode kijkt dan produceren we
niet alleen belangrijke bouwgrondstoffen voor de markt, maar  ontwikkelen we
gebieden en mooie natuurlandschappen. We geven iets blijvends terug.

“Integraal werken geeft mij energie”
 

"Nooit gedacht dat mijn bezoek aan
de onthulling van een monument zou 
leiden tot een nieuwe baan."

Ik houd van de natuur. In mijn vrije tijd fiets, wandel en kajak ik graag. Ik kijk ernaar uit om
samen te werken met ecologen en met elkaar het veld in te gaan. In ons werk hebben we te
maken met veel dieren zoals bijvoorbeeld bevers, dassen en aalscholvers. Soms moeten we
werkzaamheden op een andere manier uitvoeren of vooraf maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat we de dieren die in een projectgebied leven niet hinderen. Ik leer tot nu toe elke
dag. Laatst vertelde iemand mij dat een stobbe, een boomstronk, van meerwaarde kan zijn
voor de natuur wanneer we deze niet afvoeren maar herplaatsen in een gebied omdat het
bepaalde diersoorten aantrekt. Het integraal werken, één gezamenlijk plan en aandacht voor
de natuur, geeft mij energie. 

Mijn inwerkperiode heb ik als zeer positief ervaren. Koen heeft me bij alle overleggen
betrokken waardoor ik veel informatie kreeg en nieuwe indrukken op deed. De eerste twee
weken vlogen voorbij. Ook stond er een veiligheidsdialoogsessie gepland en daar leerde ik
andere collega’s kennen. Ik merk dat ik bij Van Nieuwpoort kan zijn wie ik ben en dat voelt
goed. 

Foto: één van de eerste werkzaamheden is het verbreden 
van de doorvaart die Christian hier aanwijst.

Maak kennis met 
Christian 


