Liefde voor het vak

Ruim zestien jaar is Joop Huttinga
terreinmedewerker. Zijn territorium
is de regio Zuidwest-Veluwe
en Vallei. GLK heeft zo’n dertig
terreinmedewerkers in dienst die
het onderhoud van de terreinen
verzorgen. Maar wat houdt dat in
de praktijk in? Een dag op pad met
Joop. Tekst: Karlijn van Onzenoort – Fotografie: Dies
Goorman

07.45 uur – Onderweg vertelt Joop dat ze
vorige week de laatste snoeironde voor
de winterperiode hebben afgerond. “Op
Hoekelum, Scherpenzeel en Schaffelaar
hebben we de beuken- en taxushagen
geknipt. Ook zijn de zandwegen opgesnoeid,
dat wil zeggen dat we de bomen en struiken
aan de wegkant hebben ingekort. Verder
hebben we begeleidingssnoei uitgevoerd op
de beukenlaan van Hoekelum. Dat betekent
dat we de onderste takken en dubbele toppen
hebben verwijderd.”

Een dag

op pad met
Joop
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08.00 uur – Voor vandaag staat maaiwerk op
de Schaffelaar op het programma. “Dit is de
laatste keer dat we dit doen voor de winter”,
vervolgt Joop. Samen met Gerrit brengt hij
de klepelmaaier en de kleinere bosmaaier
naar het grasland. De motortjes worden
aangezwengeld, de mannen gaan van
start. Joop voorop met de klepelmaaier, die
tachtig centimeter in de breedte pakt, Gerrit
erachteraan met de bosmaaier voor het fijnere
werk rondom bomen en stroomrasters. Een
geoliede tweemansformatie.
09.30 uur – Schafttijd, met koffie uit de
thermosfles. Joop vertelt zijn stagiair iets
over de driedaagse cursus ‘Vitaliteit en
boomveiligheid’ die hij onlangs met zijn

De laatste keer maaien en snoeien voor de winter

collega’s volgde. “Het ging over hoe en waar
je op een boom moet kloppen om erachter te
komen of er rotting in zit. Dat gaan we vanaf
2019 elk jaar bij alle laanbomen en solitaire
parkbomen doen. Alle gegevens worden
genoteerd zodat we onze bomen door de
jaren heen nauwlettend kunnen volgen.”

struiken. In de winter kappen we de bomen
die handmatig gedaan moeten worden. Ook
gaan we het kapotte houten hek op Hoekelum
vervangen. In het voorjaar doen we het
verfwerk van de routepaaltjes en slagbomen,
en ander onderhoudswerk.” Nadat hij de
klepelmaaier en de ladder heeft opgeborgen,
is de werkdag ten einde. “Morgen gaan we
weer maaien, maar dan op Scherpenzeel.” Hij
kijkt er al naar uit.

12.30 uur – Het grasland ligt er inmiddels
strak geschoren bij. Het maaisel hoeft
niet bijeen geharkt te worden, omdat het
fijngehakte groen vanzelf vergaat. Na al die
gedane arbeid is een picknickbank een goede
rustplek. Vooral als je die zelf gemaakt hebt.
“Met een beetje regen werken we gewoon
door. Maar als het flink plenst, maken we in
de werkschuur picknickbanken, landhekken
en informatieborden. Ook verrichten we dan
onderhoud aan de machines.”

Bijzondere soorten spotten
Het mooie van buiten werken, vindt
Joop Huttinga, is dat hij af en toe op
bijzondere planten en dieren stuit. “Ik
ben niet zo van het wild, meer van het
kleine spul. Paddenstoelen, planten en
insecten. Een paar jaar geleden zag ik eens
een kammetjesstekelzwam, dat vond ik
echt geweldig. Ook heb ik pruikzwam,
sparreveertje en gestreepte leeuwenbek
gespot. En onlangs nog een eikenpage.
Ik heb een app op mijn telefoon waarmee
ik een foto van een mij onbekende soort
kan uploaden en zo kan determineren.
Dat maakt voor mij het werken in het
groen extra leuk.”

14.45 uur – Anderhalf uur maaien en een
korte pauze verder vertrekken we naar de
ijzertijdboerderij aan het Wekeromse Zand.
Bij een parkeerterrein stopt Joop even. “Ik
had doorgekregen dat een routepaaltje
verdwenen was”, licht hij toe, terwijl hij een
vervangend exemplaar uit de achterbak haalt
en in de grond tikt. Even later zijn we bij de
boerderij. Joop zet de ladder ertegenaan
en klimt naar de nok. Daar bevestigt hij een
nieuwe stok die de gelooide dierenhuiden
bovenin bijeenhoudt. Letterlijk een
topprestatie! De rest van de middag worden
de opstaande randen van de Celtic fields
gemaaid.
16.15 uur – Op de terugweg naar de
werkschuur. “Een dag meelopen geeft een
goede indruk van ons werk, maar geen
compleet beeld. Ons werk is heel veelzijdig,
elk seizoen kent zijn eigen werkzaamheden.
Binnenkort beginnen we met bladruimen
en het inplanten van dennen, beuken en
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Kammetjesstekelzwam

Foto: Patrick Harvey

07.10 uur – Dinsdagochtend, begin
september. In de werkschuur van GLK in
Wekerom verzamelen de medewerkers van
de regio zich. Ze drinken koffie. Sommigen
kijken op hun mobiele telefoon, anderen
praten na over het maandelijkse teamoverleg
van gisterochtend. Joop spreekt met een
collega een datum af waarop ze samen de
hedera gaan verwijderen van de muur langs
de parkeerplaats van landgoed Hoekelum.
Klokslag half acht staat iedereen op. Aan het
werk! Joop en zijn stagiair Gerrit Hulshof
rijden de grote klepelmaaier op de aanhanger.
Dan gaan we op weg.
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