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Zijn jachtige leven in de Randstad heeft cultuurtechnicus Marc Wilborts verruild voor een 
relaxter en rijker bestaan in de Achterhoek. ‘Dit voelt zoveel beter’, zegt hij. Op zijn boerderij 
De Kovel in Wichmond kunnen mensen overnachten in zijn Bed&Breakfast, maar vooral is 
hij bezig met zijn nieuwe bedrijf voor projectmanagement én wildsignalering.

‘�Als�je�maar�hard�genoeg�
wilt,�kom�je�er�wel’

Marc�is�aan�het�werk�in�zijn�moestuin.�

‘Op�Larenstein�leer�je�hoe�je�moet�

werken�bij�anderen.�Hier�doe�ik�alles�

zelf.�400�meter�meidoornhaag�heb�ik�

aangeplant�en�knotwilgen�en�beuken-

hagen.’�Hij�loopt�naar�de�schapenwei�

met�het�fonkelnieuwe�schapenverblijf.�

Zelfgebouwd�met�een�nestkast�erin.�Ook�

zelfgebouwd.�Er�broedt�een�steenuil�

in.�‘Die�steenuil�vindt�op�de�mest�van�

de�schapen�mestkevers;�voer�voor�de�

uilskuikens.�Zo�help�je�de�natuur�een�

handje.’�Dan�volgen�het�theehuis�waar�

gasten�hun�ontbijt�krijgen,�het�kippen-�

en�konijnenhok�en�nog�meer.�‘Ik�heb�

twee�rechterhanden.�In�vier�jaar�heb�ik�

alles�opgebouwd.�Heel�veel�werk,�maar�

ik�hoef�niet�meer�naar�de�sportschool.��

Ik�ben�topfit.’

Eigenlijk�zou�iedereen�parttime�moeten�

werken,�vindt�hij,�voor�een�beter�leven�

en�om�zelf�groenten�en�fruit�te�telen.�

‘Heel�goed�voor�je�gezondheid.�Door�

alleen�maar�te�werken�op�kantoor�neemt�

je�weerstand�af.�Hoe�vaak�collega’s�wel�

niet�ziek�waren!�Waarom�zou�je�vijf�

dagen�op�kantoor�zitten?�Voor�je�hypo-

theek?�Als�je�na�je�40e�nog�zoveel�moet�

werken,�heb�je�iets�verkeerd�gedaan’,�

prikkelt�Marc.�‘Je�moet�nu�leven,�niet�

later.�Wat�veel�mensen�uitstellen�tot�

na�hun�pensioen,�bijvoorbeeld�buiten�

wonen,�doe�ik�nu,�want�later�kan�het�

misschien�helemaal�niet�meer.’

Over grenzen
Hij�zegt�het�niet�zomaar,�het�is�levens-

ervaring.�Acht�jaar�geleden�ging�het�

roer�om.�Omdat�het�moest.�Om�dat�toe�

te�lichten�schetst�Marc�zijn�carrière.�

Een�leven�dat�naadloos�aansluit�bij�het�

thema�van�de�Carrièredag.�Hij�over-

schreed�diverse�grenzen,�te�beginnen�

in�zijn�opleiding.�Hij�doorliep�in�Velp�

de�Middelbare�Bosbouw�en�Cultuur-

technische�School�(MBCS)�en�vervol-

gens�de�IAHL�(voorloper�van�Van�Hall�

Larenstein),�eerst�Internationale�Land�

en�Watermanagement�en�vervolgens�

Natural�Resources�Management.�Door�

veel�doorzettingsvermogen�lukte�het�in�

de�jaren�negentig�uitgezonden�te�wor-

hij�het�laatste�jaar�aan�had�gewerkt�mee-

nemen�om�zijn�bedrijf�mee�op�te�zetten:�

een�wildwaarschuwingssysteem�dat�au-

tomobilisten�waarschuwt�voor�overste-

kend�wild.�‘De�provincie�Overijssel�had�

mij�als�inhuurprojectleider�van�Tauw�

gevraagd�om�het�systeem�te�installeren.�

De�kennis�haalde�ik�uit�Duitsland.�Daar�

bestond�al�een�‘Wildwarnanlage’,�maar�

hier�is�het�verder�ontwikkeld.�Ik�heb�er�

een�jaar�aan�gewerkt�van�planvorming�

tot�aan�het�lintje�doorknippen.�Vorig�

jaar�heeft�een�onafhankelijke�partij�het�

systeem�op�de�zeven�plekken�gemoni-

tord.�De�conclusie:�het�werkt,�het�werkt�

heel�goed.’

Marc�zette�de�afgelopen�tijd�alles�op�alles�

om�zelfstandig�ondernemer�te�worden.�

‘Ik�ben�in�te�huren�als�projectleider�voor�

ruimtelijke�inrichting�van�het�buiten-

gebied,�maar�vooral�bezig�met�wildsig-

nalering.�Een�nichemarkt�waarmee�ik�

me�kan�onderscheiden.�In�juli�heb�ik�

nog�een�veldbezoek�georganiseerd�voor�

ambtenaren�van�de�provincie�Gelder-

land�en�de�Utrechtse�Heuvelrug,�waar�

het�systeem�in�de�toekomst�ook�geschikt�

is�voor�valwilddetectie.�Provincie�Over-

ijssel�is�zeer�tevreden�over�het�functio-

neren�van�de�aangelegde�wildwaarschu-

wingssystemen.’

Het�wildwaarschuwingssysteem�dat�

met�infrarood�aankomend�overstekend�

wild�detecteert�en�met�een�oplichtend�

bord�automobilisten�attendeert,�is�

kosteneffectief�voor�provinciale�wegen.�

Daar�is�het�veel�te�duur�om�ecoducten�

aan�te�leggen.�Marc:�‘De�gemiddelde�

autoblikschade�bedraagt�€�2.500,-�per�

ongeval.�Dan�hebben�we�het�nog�niet�

over�letselschade,�trauma’s�en�mannen�

van�de�wildbeheereenheid,�die�elke�keer�

hun�bed�uit�moeten.�Bij�een�hotspot�met�

bijvoorbeeld�veertig�aangereden�reeën�

per�jaar�verdient�het�systeem�zich�in�een�

paar�jaar�terug.’�

Voor�de�elektronica�van�het�detectie�

systeem�is�Traffic2000�marktleider�

en�voor�de�wildrasters�en�-roosters�

heeft�Arfman�veel�ervaring.�Het�liefst�

werkt�hij�net�als�bij�de�gemeente�Hattem�

met�een�turnkey�overeenkomst.�‘Ik�kan�

het�hele�projectmanagement�aanbie-

den�inclusief�het�regelen�van�vergun-

ningen�en�omgevingscommunicatie.�

Mijn�kracht�zit�in�dingen�realiseren�met�

mensen�van�een�plan�tot�iets.’

den�naar�Egypte�als�adviseur�irrigatie�en�

drainage.�‘Als�je�maar�hard�genoeg�wilt,�

kom�je�er�wel,�links-�of�rechtsom.’�In�

Cambodja�werkte�hij�met�veel�voldoe-

ning�als�adviseur�infrastructuur.�‘Die�

mensen�willen�vooruit.’�Na�een�kleine�

tien�jaar�buitenland�wilde�zijn�vrouw�

terug�naar�Nederland�om�bij�te�tanken�

na�de�geboorte�van�hun�tweede�kind.�

Marc�kon�gelijk�aan�de�slag�bij�Arcadis�

als�projectleider.�‘We�kwamen�terug�voor�

een�‘normaal’�leven.�Het�pakte�totaal�an-

ders�uit.�Mijn�vrouw�kreeg�de�diagnose�

van�uitbehandelde�kanker.�Ik�stond�met�

één�been�in�het�ziekenhuis,�één�been�

thuis�en�één�been�op�kantoor,�terwijl�

je�je�als�projectleider�honderd�procent�

moet�kunnen�geven.�Zoetjes�aan�ging�ik�

richting�een�burnout.’�

Marc�ging�op�advies�één�dag�in�de�week�

minder�werken.�Zijn�vrouw�leefde�nog�

een�jaar.�Op�zijn�39ste�was�hij�weduwnaar�

met�twee�jonge�kinderen.�‘Gelukkig�

ben�ik�een�optimist.�Ik�was�op�het�punt�

gekomen�dat�ik�dacht:�wat�wil�ik�met�de�

tweede�helft�van�mijn�leven?’

Nieuwe start
Het�begon�door�in�2009�weg�te�gaan�

uit�het�volle�westen,�om�bij�Tauw�in�

Deventer�te�gaan�werken�en�boerderij�

De�Kovel�te�kopen.�Eind�vorig�jaar�werd�

hij�weggereorganiseerd.�Marc�kreeg�een�

ontslagpremie�mee�en�kon�datgene�waar�

De boer op gaan
De�cultuurtechnieker�voelt�zich�hele-

maal�thuis�in�het�groen.�‘In�het�buiten-

land�hielp�ik�mensen�op�het�platteland�

verder�met�infrastructuur�en�hield�ik�

me�totaal�niet�bezig�met�groen.�Terug�

in�Nederland�ontstond�een�motivatie-

probleem.�Ik�kon�nog�wel�een�fietspad�

aanleggen,�echter�hier�is�geen�tekort�

aan�infrastructuur�maar�aan�groen.�De�

balans�tussen�groen�en�rood�is�zoek.�

Aangezien�ik�altijd�vecht�voor�de�zwak-

ste,�wil�ik�me�inzetten�voor�natuur,�maar�

daar�zit�wel�altijd�een�recreatief�element�

aan.’�Zo�heeft�hij�voor�Arcadis�vier�jaar�

aan�de�Groene�Jonker�gewerkt,�een�na-

tuurgebied�die�de�Nieuwkoopse�met�de�

Vinkeveense�Plassen�verbindt,�waar�hij�

best�trots�op�is.�Het�ging�niet�alleen�om�

veel�geld,�maar�ook�om�mensen�‘mas-

seren’.�Omgevingscommunicatie�noemt�

hij�dat.�Deze�competentie�zet�hij�nu�in�

voor�de�Achterhoekse�samenleving,�bij�

de�herinrichting�van�de�buitenruimte�

van�de�basisschool,�het�realiseren�van�

’t�Klompenkeerls�pad�in�Wichmond,�

enzovoort.�‘De�uitdaging�is�om�mensen�

mee�te�krijgen.�Zonder�draagvlak�krijg�

je�niets�voor�elkaar,�dat�heb�ik�in�het�bui-

tenland�geleerd.�Je�moet�naar�mensen�

toe�gaan�en�niet�alleen�vanachter�je�

computer�mailtjes�sturen.�Met�mensen�

in�gesprek�gaan,�naar�buiten�gaan,�dat�

doe�ik�nu�ook�met�de�provincies�voor�

mijn�wildsignaleringssysteem.’
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in bedrijf

Bij Diepenheim werden in 2011 veertig reeën 
aangereden, in 2012 na aanleg van het wild-
waarschuwingssysteem nog maar één. 
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