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Marc zat in mijn team, en met mij en een aantal collega's in één kamer. Om u een beeld te 
geven, we zitten met 10 man op een zaal, Marc helemaal in de ene hoek en ik helemaal in 
de andere hoek. We zaten ver van elkaar. Dat was niet om persoonlijke reden, we hadden 
elk een andere keuze gemaakt.!!
Marc is in 2004 bij ons gekomen om de organisatie rond flora en fauna quick scans op poten 
te zetten, en mij daarmee te ontlasten. Dat laatste is niet helemaal gelukt. Natuurwetgeving 
bleek namelijk booming business, het aantal projecten steeg sterk en Marc pakte in dat 
verband nieuwe onderwerpen op. Hij was daarbij steeds opvallend goed op de hoogte van 
de wetgeving rond natuur en nieuwe uitspraken bij de Raad van State en andere rechters.!!
Naast wetgeving pakte Marc de vleermuizen voor werk en hobby op. Voor de niet biologen, 
dat zijn obscure beestjes die je ’s avonds opzoekt door naar een doosje te luisteren waar 
allerlei gekraak uit komt. Dat gekraak kun je ook als plaatje weergegeven. En als je de 
levendige discussies op kantoor zag tussen Marc en andere vleermuis-collega’s over over 
welke soort bij het kleurige plaatje hoorde, dan besefte je dat er ook lol aan te beleven is. 
Inmiddels doe ik het zelf dan ook alweer een paar jaar.!!
Vleermuizen en windturbines liggen elkaar niet zo. Marc bracht dit in, en waar wij 
aanvankelijk sceptisch reageerden, pakte Marc deze problematiek serieus op. Inmiddels 
behoort dit tot een van de vaste thema’s van ons werk.!!
Marc was een gewaardeerde collega, niet alleen over zijn kennis over natuurwetgeving en 
over vleermuizen en windturbines. Ook de klanten waardeerden zijn inzet. Toen hij ziek werd 
en ik enkele projecten van hem moest overnemen, reageerden de klanten geschokt en 
spraken direct hun waardering voor hem uit. Dat bleef niet bij woorden, ze stuurden ook een 
attentie naar het ziekenhuis. !!
Toen ik Marc enkele dagen na zijn operatie bezocht, was een van zijn eerste vragen of ik 
dinsdag nog bij de Raad van State was geweest. Een afspraak die ik van hem had moeten 
overnemen. Het was me direct duidelijk dat wat ze bij de operatie ook hadden verwijderd, er 
was genoeg achter gebleven.!!
Zoals bekend heeft Marc zijn werk niet kunnen hervatten en hebben wij als bureau een jaar 
geleden afscheid van hem genomen middels een minisymposium over vleermuizen. Een 
echt afscheid was het echter nooit. We hebben nog regelmatig informatie uitgewisseld over 
projecten en over de kwaliteitsborging van ons werk. Ook een thema dat hem na aan het 
hart ging. In november heeft Marc zelf nog een presentatie gegeven op de landelijke 
vleermuisdag. !!
Marc was bij ons hèt aanspreekpunt voor natuurwetgeving, ook na zijn operatie en na zijn 
vertrek. We hadden Marc twee jaar lang nog als troefkaart achter de hand. Hoe prettig het is 
om binnen een organisatie één aanspreekpunt te hebben voor een gevoelig thema als 
natuurwetgeving, dat merk je pas als deze persoon er echt niet meer is. !!
Onze troefkaart is nu definitief uitgespeeld. !!
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