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BOMEN

Is een boom gezond ofi s het veiliger die uit voorzorg om te
hakken? Bijvoorbeeld dit soort vragen beantwoordt Ronald
Wobben uit Raalte bijkans dagelijks.

HIER IN SALLAND

Merel

K

an dat wel, een duif die
bijna vijftig jaar oud is?
Dat vroegen wij ons af
toen we van Diene hoorden, de stokoude duif van Anton
en Rikie Wellenberg uit Wijhe.
Het echtpaar is binnenkort vijftig
jaar getrouwd en duif Diene is
bijna even lang hun trouwe huisgenoot ook al woont ze in een
hok buiten. Duiven kunnen erg
oud worden, op Wikipedia staan
voorbeelden van duiven die de
veertig zijn gepasseerd. Hoe dan
ook: het is een aandoenlijk verhaal en mooi opgeschreven door
onze correspondent Anja Klein
Wassink. Het echtpaar Wellenberg kreeg de nodige reacties op
het artikel hoorde Anja van Rikie
Nijkamp die haar over de duif had
getipt. Na publicatie in de Stentor
werden Anton en Rikie benaderd
door een landelijke krant en een
tv-zender die duif Diene ook interessant vonden. Het Wijhese echtpaar vindt het mooi, die belangstelling, maar het is ook bang dat
het teveel wordt voor Diene. Die
wordt er onrustig van. Ze kan ook
niet hebben om vastgepakt te worden, daar wordt ze kortademig
van. Diene kan het einde, dat ongetwijfeld nabij is, rustig afwachten in haar kooi. Hoe anders gaat
het eraan toe in de natuur. Die is
hard, zag ik onlangs weer op ons
terras thuis. Daar hangt aan de
pergola zo’n voercontainer voor
hongerende vogels nu er sneeuw
ligt. Koolmezen en pimpelmezen
zijn gek op pinda’s en zo lang die
in het gemengde voer zitten,
gooien ze de rest op de grond. De

graankorrels worden opgepikt
door mussen, roodborstjes en merels, net als de broodkruimels die
we op de grond strooien. Maar
niet alle merels zijn welkom bij
de voederplek. Eéntje wordt
voortdurend door zijn soortgenoten weggejaagd en dat gaat er
knetterhard aan toe. Die merel is
al zo toegetakeld dat hij rondloopt met een lamme vleugel en
een manke poot en amper kan
wegvliegen als hij weer wordt belaagd. Onlangs ‘zat’ een andere
merel, die blijkbaar de baas is bij
ons in de tuin, er bovenop. En
maar pikken in dat angstige, zwarte kopje. Kleine veertjes vlogen in
het rond, hartverscheurend om te
zien. Je moet de natuur z’n gang
laten gaan, maar ik kon het toch
niet aanzien. Naar buiten gerend
en de baasmerel verjaagd. Ik heb
nog overwogen om het slachtoffer met een welgemikte klap uit
zijn lijden te verlossen, maar dat
is ook zo wat. Dus toch maar een
stukje brood bij de mankepoot
neer gelegd die zich onder een
heg verschool. Werkt ook niet,
want even later zag ik er een mus
mee wegvliegen. De lamme merel
is ten dode opgeschreven, het is
niet anders. Het zou me niet verbazen als het dezelfde, haveloos
uitziende vogel is die me afgelopen zomer ook al opviel met die
afhangende vleugel. Dan is Diene
toch beter afi n haar kooitje waar
altijd genoeg voer is en Anton lieve woordjes tegen haar zegt. Hoewel, bijna vijftig jaar in een kooi
lijkt me ook geen pretje.
Gerard Potijk

Reageren? Bel 0572-356666 of mail salland@destentor.nl

Booijink ‘Stöppelkater van het jaar’
RAALTE – Carnavalsvereniging de
Stöppelkaters heeft de onderscheiding ‘Stöppelkater van het Jaar
2013’ toegekend aan de firma Booijink. Booijink kreeg de onderscheiding gisteravond tijdens het Gein
Gala Bal. ,,De firma Booijink wist,

in navolging van Beaphar en de
Zuiveringsinstallatie, de rioolpers
te behalen toen ze ongewild ruim
10.000 liter sojaolie in het Raalter
riool loosde’’, zo was de motivatie.
,,Het begrip rioolpers heeft een hele andere lading gekregen.’’
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„Collega’s noemen mij wel ‘Wob de Bomendoc’ en
sommige klanten kunnen de bedrijfsnaam niet
uitspreken. Maar ik ben voor hen gewoon Ronald.”
Ronald Wobben, over de naam van zijn bedrijf: Expedio Arbori

Nuchtere liefhebber ‘leest’ elke boom
Gekscherend wordt hij wel
eens ‘Wob de Bomendoc’
genoemd, maar feit is dat
geen enkele boom een geheim kan bewaren voor Ronald Wobben uit Raalte.
doorMatthijs Oppenhuizen

I

n zijn kantoor aan de Boeierstraat in Raalte pakt hij uit
een koffertje een zichtbaar
veelgebruikte houten hamer.
Samen met een prikstok zo ongeveer zijn een belangrijkste instrument. „De akoestiek van een
boom zegt veel. Aan de buitenkant is vaak wel te zien of hij is
aangetast of er een holte zit, met
de hamer bepaal ik in eerste instantie hoe groot die holte is of
hoe ver de boom is aangetast.”

Toch opvallend voor een man die
bijvoorbeeld ook apparatuur met
geluidsgolven gebruikt om te
‘zien’ hoe rot een boomstam is.
Hoe dan ook: voor Ronald Wobben uit Raalte heeft eigenlijk geen
enkele boom een geheim. Hij
heeft zijn onafhankelijke adviesbureau ‘Expedio Arbori’ en mag zichzelf boomtechnisch adviseur, gecertificeerd boomcontroleur en geregistreerd boomtaxateur noemen.
Om bij dat laatste te blijven: in het
land zijn ongeveer vijftig van deze
taxateurs. „Netjes aangesloten bij
een vereniging. Maar voor dat taxeren rij ik veel door het land, ja. De
waarde van een boom hangt ook
af van waar hij staat. Hoe drukker
de omgeving, hoe intensiever het
beheer. De ‘boomwaarde’ begint
vanaf aanschaf en aanplant, en er
zijn beheerskosten. Daarna is er
ook afschrijving, omdat een boom
niet oneindig blijft staan. Als een
boom onherstelbaar wordt beschadigd en er ook een risico voor de
veiligheid van de omgeving ontstaat, is de boom ‘total-loss’. Om

maar in auto-termen te spreken.”
In Raalte-dorp kunnen mensen
Wobben overigens kennen van de
overlastgevende roeken aan de
Hartkampweg en Acacialaan. Hij
maakte samen met zijn collega die
meer gespecialiseerd is op het ecologisch vlak het plan om deze vogels te verhuizen.
Het meeste werk doet Wobben
voor (semi-)overheid. Dan brengt
hij meestal in kaart waar de bomen staan en wat hun conditie is.
„Een bomenpaspoort.” Afmetingen, conditie, zwakke plekken, aandachtspunten. Alles wordt verwerkt in een digitale kaart en met
één druk op de knop kan de ambtenaar zien welke bomen bijvoorbeeld moeten worden gesnoeid
omdat er dood hout in zit. Dat
zijn grote klussen. „De gemeente
Lochem heeft 40.000 bomen,
Olst-Wijhe 24.000, Kampen
18.000...” En via de mappen in de
kast in zijn kantoor - waar uiteraard een stuk van een boomstam
bovenop staat - wordt duidelijk
dat zijn werkgebied zo ongeveer
Overijssel, Gelderland en Drenthe
beslaat. „Ik heb geen nieuw beroep”, zegt hij eerlijk. „Maar er
zijn er niet veel van.”
Hoewel hij er zeker van houdt, is
hij geen ‘bomenknuffelaar’. Is het
niet meer verantwoord, dan moet

de boom om. Zijn oordeel wordt
naar eigen zeggen niet door emotie beïnvloed. Kan ook niet, want
in Nederland bestaat de zorgplicht. Iedereen met een boom
moet die goed verzorgen en dat
kunnen bewijzen. Zodat bij eventuele ongelukken nalatigheid kan
worden uitgesloten. Vooral verzekeraars hameren daar op. Zo gaf
Wobben laatst een negatief advies
over oude kastanjeboom aan de
Pluimstraat in Olst. „Ik kwam
laatst die ambtenaar tegen, de
boom is al weg.”
Boomeffectanalyses doet hij ook;
wat is bijvoorbeeld het effect van
een bouwproject op de bomen in
de buurt? En dan maakt hij een beheerplan, zodat de bomen tijdens
en na de bouw gezond blijven.
Wobben is geboren in Eesveen en
‘heeft altijd in het groen gezeten’.
Via de tuinbouwschool in Frederiksoord kwam hij in de wereld
van snijbloemen, hoveniers. Maar
toen hij aan de slag ging bij een
tuinontwerpbureau, vond hij dat
hij te veel binnen zat. Dus werd
het de bosbouwschool in Velp.
„De boomverzorging trok mij wel.
Ik zocht het letterlijk hogerop, in
de bomen.” Via cursussen en werken bij een bedrijf vergaarde hij
kennis in de ‘boomexpertise’.
Maar het bedrijf waar hij bij werkte, legde zich steeds meer toe op
het machinepark om bomen te
snoeien en rooien. „Die machines
Cursussen
vind ik heel mooi, maar als ik er
één in elkaar moet zetten, hou ik
Ronald Wobben geeft ook work- onderdelen over.”
shops en cursussen. Zoals ‘planten Dus begon hij voor zichzelf. En
en verplanten’ en ‘Zorgplicht en vi- kwam met de bedrijfsnaam ‘Expesuele boomveiligheidscontrole’.
dio Arbori’, Latijn voor ‘verklaar
Hiermee begon hij toen hij merkte bomen’. „Dat is wat ik doe. Ik ondat veel mensen wilden zien wat derzoek ze. Daarom heb ik als logo
hij voor werk deed. Een volgens
een boom met vergrootglas er op.
Wobben landelijk unieke cursus
Alle bomen- en plantennamen
die hij aanbiedt, is Mycological
worden in Latijn geschreven en
Tree Assessment; deze behandelt veel bedrijven hebben al een
het eigen ecosysteem van de
boom als naam. Voor mij bleven
boomsoort.
alleen de struiken over... Zo heb ik
Meer informatie op zijn website: dit bedacht.” Geen gebruikelijke
www.expedio-arbori.nl
naam. „Collega’s noemen mij daarom wel eens ‘Wob de Bomendoc’

OBS De Vogelaar in race Bij Stichting
voor predikaat ‘excellent’
vervolg vanpagina 25
RAALTE – OBS De Vogelaar kreeg

deze week dus twee positieve berichten binnen. ,,Beide nominaties
hebben wij te danken aan het concept waarin talentontwikkeling
van kinderen alle kansen krijgt’’,
aldus directeur Jan Hendriks.
Naast OBS De Vogelaar uit Raalte
zijn KBS Pax Christi uit Overdinkel en CNS Ommerkanaal uit Ommen genomineerd voor de Onderwijsprijs Overijssel. De winnaar
dingt mee naar de Nationale Onderwijsprijs.
Maar misschien nog wel belangrijker voor De Vogelaar is het predikaat ‘excellent’. Om hiervoor in

aanmerking te komen moet echt
alles goed zijn op school. Honderd
scholen van de ruim zevenduizend scholen in Nederland zijn,
na een uitgebreide voorselectie, in
de race voor het predikaat, waarvan circa tien het zullen krijgen.
Er wordt niet alleen naar de onderwijsopbrengsten gekeken, maar
ook naar prestaties die niet direct
tot uitdrukking komen in hoge cijfers voor leerlingen.
Hendriks: ,,We hebben uitgebreid
bezoek gehad op school. Een soort
inspectiebezoek, maar veel uitgebreider. De uitkomst was heel positief. Dat stemt mij heel blij. Het is
best bijzonder om genomineerd te
zijn.’’

Jos van den Born (rechts) overhandigt
Hiemstra. De gemeente subsidieert de
jaar.

De rode beuk aan het
Van Nahuysplein in Zwolle. Deze was afgeschreven, maar Wobben constateerde dat de boom
nog in goede conditie is.

Van Nahuysplein

Tot nu 160
stemmen
op dichters
RAALTE – De afgelopen week zijn al

ruim 160 stemmen uitgebracht op
Een bijzondere boom die Ronald de vier kandidaten die Dorpsdichter in de gemeente Raalte willen
Wobben afgelopen jaar onderzocht, is een kolossale rode beuk worden. Dat zijn Gerhard Zwolop het Van Nahuysplein in Zwolle. schen en Thijs Poelhekke uit HeiDat is bij de Sassenpoort, niet ver no, Leny de Kort uit Raalte, en de
nu in Wijhe woonachtige Pascal
van museum De Fundatie. De
boom is zeker twintig meter hoog Sander Dijkman, geboren en getogen in Luttenberg. Nog tot en met
en heeft een zeer grote ‘kroon’.
Volgens Wobben is die boom een 31 januari kan het publiek stemjaar of tien, twaalf geleden afge- men op het favoriete gedicht.
Op zaterdag 2 februari is de bekeurd. „Er zat een holte in, daar
kon iemand in kruipen.” Maar een kendmaking en beëdiging van de
bedrijf durfde het aan deze boom nieuwe ‘Dichter bij Raalte’. Wetonder handen te nemen en de hol- houder Gosse Hiemstra zal de
nieuwe dichter officieel installete groeide voor een groot deel
dicht. In 2009 werd deze zelfs uit- ren. De Gedichtendag start om
geroepen tot ‘Boom van het jaar’. 15.00 uur in de bibliotheek in het
Raalter Kulturhus. De genomineerMaar in 2009/2010 kwamen er
vruchtlichamen (paddenstoelen, de dichters dragen gedichten voor,
afgewisseld door liederen van trouzwammen) op de stam. Meestal
een slecht teken. In 2011 conclu- badour Henk Boogaart. Speciale
gast is Dorpsdichter Gert Katerdeerde een bedrijf weer dat de
boom op zijn eind was. Toen belde berg die het stokje zal doorgeven.
de gemeente Zwolle Wobben. Met Wie ook graag een gedicht ten gede vraag of hij een constructie kon hore wil brengen kan zich op die
bouwen waardoor de boom kon zaterdag 2 februari tot 14.30 uur opblijven staan. „Dan ben je bij het geven bij de bibliotheek. Luisteren, kijken en lezen van de gedichverkeerde bedrijf”, zei hij. Dat is
zijn vak niet en hij zag bovendien ten van de vier dichters kan op de
allerlei bezwaren. Zoals de zware site van de Stentor, waar vervolconstructie die nodig was op een gens ook gestemd kan worden.
kruispunt van twee wegen.
Wel wilde hij de boom uitgebreiBekijk en beluister de gedichder onderzoeken en dat mocht. De
ten en stem via www.destenvruchtlichamen werden in een labotor.nl/dorpsdichterraalte
ratorium onderzocht, met een camera bekeek hij de boom van binnen en deed een trekproef (simuleren van harde wind) met een lier.
Conclusie: „Het is helemaal niet zo
gevaarlijk, die kan wel blijven staan.
Er zit wel dood hout in, maar dat is
een kwestie van snoeien.”
Nu heeft Wobben de opdracht gekregen om de boom elk jaar te onderzoeken, om deze te blijven monitoren. „Dat heeft veel poespas gescheeld, want dit was een onderZWOLLE/RAALTE – De politie heeft
zoek van één dagdeel... En zo’n
constructie zou tienduizenden eu- donderdag drie jongens uit Zwolle
en Raalte aangehouden. Ze worRonald Wobben aan het werk met apparatuur waarmee hij met geluidsgolven kan ‘zien’ waar een boomstam rot ro’s
is kosten.”
den ervan verdacht bij tenminste
Eigen foto
en waar gezond. Toch zijn houten hamer en prikstok ook belangrijke instrumenten voor hem.
drie woningen in Zwolle te hebsprek mee te voeren. Er werd alboom. Maar dat is soms lastig
ben ingebroken.
boom. Dat hij die bijvoorbeeld
en sommige klanten kunnen de
leen maar geschreeuwd. Toen heb Donderdag rond 16.00 uur werd er
werk. Ik had het in Apeldoorn; de
naam niet uitspreken. Maar dat ne- moet taxeren. Dat levert af en toe
ik gezegd: ‘als het zo gaat, ben ik
melding gemaakt van een woningtaferelen op die zo uit het bekende advocaat zou er bij zijn, maar die
men ze voor lief, ik ben voor hen
inbraak aan de Van Rielstraat in
televisie-programma ‘De Rijdende belde een uur daarvoor af. Toen be- vertrokken’. Toen ging het wel,
gewoon Ronald.”
maar dan ben je de boeman voor
gon het bij mij al te kriebelen.
Zwolle.
Rechter’ lijken te komen. „Ik ben
Om zijn expertise wordt Wobben
twee partijen. Dat zijn trouwens
Stond ik alleen met de twee ruUit onderzoek bleek dat buurtbegeen jurist, maar weet wel wanook wel ingeschakeld als buren
ziënde buren, daar was geen gewoners het kenteken hadden genoneer je schade toebrengt aan een
wel de excessen.”
een geschil hebben over een
teerd van een auto die bij de woning had gestaan. Dit bleek een
huurauto te zijn die was gehuurd
door een 19-jarige jongen uit Zwolle. Later die dag zagen agenten deze auto rijden op de Lassuslaan en
ze lieten de bestuurder stoppen.
Bij onderzoek in de auto werden
ven. In Nederland zijn inmiddels in de vorm van goederen) die het sieraden aangetroffen.
doorGerard Potijk
zo’n 70 Stichtingen Leergeld actief naar eigen goeddunken inzet. Zo Deze waren afkomstig uit onder
RAALTE – In Raalte wonen circa en om te vieren dat Raalte er bij zijn er ook gezinnen waar wel veel meer de woning aan de Van Riel500 kinderen (4 tot 18 jaar) die in hoort reikte voorzitter Jos van den geld binnenkomt maar het be- straat.
aanmerking komen voor hulp Born gisteren, in het gemeente- steedbaar inkomen toch laag is om- Ook bleek dat er goederen in de
door de Stichting Leergeld. Ze kun- huis het eerste voucher uit aan dat er schulden moeten worden af- auto lagen uit woningen aan de
nen zich nu ook melden want wethouder Gosse Hiemstra. De ge- gelost. Voor de kinderen schiet er Zernikelaan en de Meester Koolensinds kort is in Raalte de Stichting meente subsidieert de stichting niets over om mee te doen in de weg. Bij deze woningen bleek later
Leergeld Salland actief. Dat bleef drie jaar lang met 75.000 euro jaar- maatschappij en de gemeente kan ook ingebroken te zijn.
niet onopgemerkt: de eerste 25 lijks. De stichting werkt met één ook niet helpen. ,,Als stichting In alle gevallen is binnen gekomen
vaste kracht (enkele uren per kunnen we dan wel wat doen. Dat door een raam te forceren. De
aanvragen zijn binnen en vrijwilligers zijn al op pad gegaan om te week), het meeste werk wordt ge- is waar we ons voor inspannen, agenten hebben de 19-jarige bebeoordelen of de aanvrager in aan- daan door vrijwilligers. Gemeente- kinderen niet de dupe laten wor- stuurder aangehouden en naar het
merking komt voor hulp in de lijk geld mag ze besteden aan ge- den van de armoede van hun politiebureau gebracht. In de auto
vorm van - bijvoorbeeld - het lid- zinnen met een inkomen niet ho- ouders’’, zegt Van den Born die zaten ook een 17-jarige jongen uit
maatschap van een sport- of mu- ger dan 110 procent van het bij- hoopt dat armoedegezinnen zich Zwolle en een 18-jarige jongen uit
de
stichting
melden: Raalte. Zij zijn ook aangehouden.
ziekvereniging, inclusief spullen. standsinkomen, zo luidt de wette- bij
of Alle verdachten zijn ingesloten
Dat is ook wat de stichting doet: lijke regel. De stichting heeft extra leergeldsalland@gmail.com
het eerste voucher aan wethouder
Stichting Leergeld met 75 mille per ze geeft geen geld maar deelt armslag in de vorm van eigen fond- 06-53862465 of (dinsdag van 10-13 voor verhoor en de politie maakt
proces-verbaal tegen ze op.
foto Gerard Potijk vouchers uit die ergens recht op ge- sen (gevuld via sponsoring, soms uur) op Marktstraat 65 in Raalte.

Drie jongens
gepakt voor
woninginbraak

Leergeld eerste 25 aanvragen binnen

