Mijn eerste maand als boominspecteur

Michiel Maat
Begin juni was het zover, ik begon aan mijn eerste opdracht als Data-inspecteur bij
De Boominspecteurs. Best spannend natuurlijk om voor het eerst echt zelfstandig op
pad te gaan. Eigenlijk hoef ik mij niet druk te maken, afgelopen half jaar ben ik
tenslotte intensief opgeleid in de Kweekvijveropleiding om elke boom met precisie te
kunnen inspecteren.
Met mijn kersverse rijbewijs in mijn bedrijfsauto ga ik op pad naar mijn eerste project
in Deventer, dat begint met een startoverleg. In het startoverleg worden alle
voorwaarden en wensen besproken met de opdrachtgever en het team en kunnen we
beginnen met het verkennen van het projectgebied. In dit project werk ik samen met
twee collega’s uit de opleiding, Rosanne en Chrisje, en worden we bijgestaan door
Erik, een ervaren collega.
Ondanks dat het inspecteren van de vele eiken, beuken en berken erg goed gaat voor
mijn gevoel, merk ik dat het toch erg prettig is mijn collega’s in de buurt te hebben.
We bellen elkaar met vragen over bijvoorbeeld de ernst van een gebrek bij een boom
of sturen foto’s door om een zwammensoort te bevestigen. Elke week komt Arie
langs in Deventer en met hem maak ik dan een rondje langs de zogenaamde
attentiebomen. Arie controleert of het boomadvies juist is beredeneerd en
gedocumenteerd.
Het vele buiten zijn bevalt erg goed. Door het prachtige bosrijke buitengebied van
Deventer bevind je jezelf in een mooi en gezond werkklimaat. De boeren op hun
trekker steken altijd vriendelijk hun hand op als ze langs je rijden, bewoners maken
geïnteresseerd een praatje over ‘hun’ bomen, en de schapen en koeien in de wei
lopen vaak nieuwsgierig een paar stappen met je mee als je je verplaatst naar de
volgende boom.
Alleen de regen, die is afgelopen maand toevallig enkele keren met bakken uit de
hemel gekomen, is wat minder. Soms schuil ik onder het bladerdek van een grote
beuk en soms ga ik even in mijn auto zitten en doe ik op mijn toughpad een
datacheck. Toch is regen helemaal niet zo vervelend als ik vooraf had gedacht, vaak is
het snel voorbij en geniet je daarna weer met volle teugen van de fris ruikende
werkobjecten om je heen: de bomen!
Erik, die verantwoordelijk is voor project Deventer, stuurt me zijn eerste steekproef
door van mijn eerste project, en YES, ik heb een ruim voldoende score, pfff, toch fijn
om te weten. Op naar mijn volgende boom!

