
 
 
 
 
 

 

 
 
Beekzichter in Beeld | Jan Ooijman 
Wie wonen, werken en recreëren er op Landgoed Beekzicht? Maak deze keer kennis met Jan Ooijman, jachtopzichter 
en tevens BOA op Landgoed Beekzicht.  
 
 
 
Man van het buitengebied 
Jan Ooijman is op landgoed Beekzicht en in de omgeving een bekende verschijning rijdend in zijn Rode Suzuki Vitara, 
vaak met hond Willem aan zijn zijde. Altijd alert op het wel en wee van het wild en op de naleving van de 
landgoedregels. Ruim 30 jaar vervult hij nu de functie van jachtopzichter en tevens BOA op Landgoed Beekzicht. Op 
de vraag hoe zijn carrière op Beekzicht is begonnen gaat hij terug naar de jaren 90. “De Kruijff, toentertijd fulltime 
jachtopzichter ging met pensioen. Onze familie had altijd al contact met de familie Bosch van Rosenthal. Mijn vader 
ging mee als drijver voorman op de jachten op het landgoed. Ik had intussen de nodige diploma’s voor 
jachtopzichter en BOA en werd gevraagd om deze functie voor 50% dienstverband in te vullen”. Jans’ ogen beginnen 
te glimmen op de vraag wat hij zo mooi aan zijn werk vind. “Ik ben opgegroeid in het buitengebied, met de jacht, 
visserij en boeren. De natuur heeft zoveel te bieden, van het werk op het land door de boeren tot een specht in het 
bos. Ik heb dan niet zoveel mensen om mij heen nodig om daar echt van te kunnen genieten”.  
 



 
 
De natuur beleven en begrijpen  
Jan is verantwoordelijk voor het wildbeheer op het landgoed. Daarvoor heeft hij goed zicht op de stand van het 
aanwezige wild, het afschot vindt plaats op basis van tellingen en in afstemming met de heer Bosch van Rosenthal in 
het verleden en de heer De Beaufort in het heden. 
 
Jan heeft goed contact met de grondgebruikers en -eigenaren als er een jacht plaatsvindt. “Door de jaren heen zie je 
het aanwezige wild veranderen, door allerlei omstandigheden. Vroeger waren er bijvoorbeeld heel veel konijnen, 
zoveel het was bijna een ramp. Door een ziekte vond er een grote uitsterving plaats, waardoor ze er nu haast niet 
meer zijn. Nu is het beheer van de te grote ganzenpopulatie een uitdaging. Als jacht en natuurbeheerder zie ik graag 
het midden, variatie van meerdere dieren. Dan leeft het landschap meer. Op de vraag wat zijn favoriete dier is 
antwoord hij, enigszins geroerd, dat dit het ree is met een kalf. “Mensen snappen dat soms niet, dat ik geniet van de 
natuur, maar dat ik ook jaag”. Jan geeft aan dat de ree populatie in Nederland gegroeid is van 5.000 naar 100.000 
stuks vanaf de Tweede Wereldoorlog. De populatie groeit met 30% als je niets doet. Dan krijg je te maken met veel 
verkeersslachtoffers en onrust onder de reeën. “We proberen de populatie op niveau te houden, zodat het gebied 
het aan kan en dat er genoeg rust is onder de reeën. De natuur beleven en begrijpen, dat vind ik een mooi aspect 
van mijn werk”. 
 
 
… “Ik ben opgegroeid in het buitengebied, met de jacht, visserij en boeren. De natuur heeft 
zoveel te bieden, van het werk op het land door de boeren tot een specht in het bos. Ik heb 

dan niet zoveel mensen om mij heen nodig om daar echt van te kunnen genieten” ... 
  
 
Opsporing verzocht 
Een andere belangrijke taak van Ooijman is handhaving van de algemene en landgoedregels. Het gaat daarbij vooral 
om het toezicht op het naleven van wetgeving zoals diefstal van hout, vernieling, crossen in de bossen, loslopende 
honden, illegale visserij en vuilstort. Waar eerder Jan vooral druk was met het tegengaan van stroperij, is de laatste 
jaren de vuilstort en houtdiefstal de meest voorkomende criminele activiteit. “Samen met de politie proberen we 
dan de dader op te sporen. Soms is dit een hele speurtocht van het uitpluizen van het gestorte vuil op zoek naar 
aanwijzingen tot het bezoeken van de mogelijke daders om verhaal te halen. Mijn oproep is dan ook, geniet van het 
landgoed en houd je aan de spelregels. Als iedereen dat doet kunnen we het langst genieten van de schoonheid van 
het landgoed”.  
 
Mooiste plek op het landgoed 
Op de vraag welk plekje volgens Jan het mooiste is van Beekzicht begint hij bij de omgeving van de grafheuvels, met 
de ontwikkeling van de heide en de wespenorchissen, een bijzondere orchideeën soort.  “Beekzicht vind ik een mooi 
landgoed”, sluit Jan af. “Het zorgt voor behoud van hagen en bomen. Door de landgoedeigenaren hebben we dit 
gevarieerde landschap met veel wild en biodiversiteit”.   
 


