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In juni raasde er een bijzondere zomerstorm over het
gebied rond Leersum. De schade was enorm, met overal
ontwortelde en afgebroken bomen. Binnen enkele uren na
de storm was Kemp Schalkwijk al met man en macht aan
het werk. Dat gaat nog steeds door, want de verwachting
is dat het opruimen nog maanden gaat duren.

WERKZAAMHEDEN:

THEO SNOEI, LOONBEDRIJF KEMP:

Opruimen stormschade, eerst voor de voet weg
wegen schoonmaken, ontwortelde bomen

“Twee uur nadat ik terug was van
vakantie was ik aan het werk om de

opruimen en bospaden begaanbaar maken.
Vervolgens alle omgewaaide bomen verwijderen
en opruimen

schade op te ruimen. Op tv en sociale
media kreeg ik met mijn naam vaak de
lachers op mijn hand.”
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Het hoogtepunt van de storm die over de omge-

‘HET IS
ONGELOOFLIJK DAT
IEDEREEN GELIJK
KLAAR STOND. DAT
BEWIJST DAT WE EEN
TOPTEAM HEBBEN’

‘EEN CALAMITEIT
MAAKT OOK VEEL
MOGELIJK, WANT DAN
KAN GELUKKIG WEER
BIJNA ALLES’
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ving van Leersum trok, duurde maar enkele minu-

dagen daarvoor was bij een dag met wat meer wind
gebleken dat ook deze boom ondergronds was los-

ten, maar het werk om alles op te ruimen, duurt

getrokken. Je zag er op het oog niets aan, maar bij

maanden, voorspelt Theo Snoei van Kemp Schalk-

een inspectie van de grond rond de boom bleek dat

wijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwer-

er toch scheuren te zien waren. “Dan weet je dat het

ken van hout. Niet voor niets luidt de slogan van

mis is, ook al zie van buitenaf niets. Omdat de boom

het bedrijf ‘Sterk in bomenwerk’. Zodra duidelijk

vlak langs de stenen tuinmuur van het landgoed
staat, wordt er geen risico genomen. Een klus waar

werd hoe groot de schade was, hingen verschillende opdrachtgevers aan de telefoon en dus was
Snoei twee uur na thuiskomst van vakantie al aan

Kemp de speciaal voor dit soort werk aangeschafte

het werk. “Ik was om drie uur ‘s middags thuis en
om vijf uur stond ik met een kettingzaag een paar

meter hoog takken van de boom afzagen en daarna
de boom bij het afzagen de juiste kant opduwen.

kilometer verderop en was ik aan het ruimen wat

De Sennebogen is bij dit werk sowieso een heel

je ruimen kunt. Tot twee uur ’s nachts zijn we bezig geweest. Heel bijzonder, want er waren wel
twintig brandweerkorpsen, die overal bezig waren. Het was niet nadenken of kijken waar je

dankbaar instrument, want direct na het vellen
van de beuk en omringende bomen gaat hij weer
richting Kampen. Ook daar heeft de storm grote
schade aangericht. Hier zijn het echter geen om-

moest beginnen, maar gewoon het dorp ingaan
en proberen wegen vrij te maken en voor de voet
uit gevaarlijke situaties wegwerken.”

gewaaide bomen, maar juist singels waar de toppen uit bomen zijn gewaaid. Vaak hangt die top
nog aan de boom en kan de machinist deze eerst

Eigenaar Bart Kemp kijkt met heel veel trots terug
op die periode. “Het is ongelooflijk dat iedereen
gelijk klaar stond toen het had gestormd en vrij-

verwijderen voordat de boom helemaal wordt
geveld. Omdat de singels op verschillende percelen staan, is de Sennebogen handig, omdat hij in

dagnacht en zaterdag continu in touw is geweest.
Het bewijst dat we een topteam hebben.”
De storm die de verwoesting aanrichtte, trok op
19 juni over het land en veroorzaakte in een strook

de graspercelen weinig schade aanricht.

van de Utrechtse Heuvelrug tot in de buurt van
Kampen grote schade. Met ontwortelde bomen,
hele stroken omgewaaide bomen, maar ook ge-

drijf juist in de rustige periode - in het broedseizoen en dus weinig werk in het bos - plotseling
een enorme impuls kreeg. Plotseling was iedereen

bieden waar juist alleen de toppen uit de bomen
waren gebroken. De allergrootste schade was bij
Leersum, waar een strook bos van veertig hectare

overal aan het werk om calamiteiten op te lossen.
“Dat ging in het begin zeker ten koste van het reguliere werk, maar daar was alle begrip voor”, be-

helemaal plat ging. Daar is Kemp op het moment
van deze reportage bezig met het vrij maken van
de paden. “We moeten nu eerst in het hele gebied
de paden en de directe omgeving vrij maken en

nadrukt Snoei. Inmiddels is het calamiteitenwerk
voorbij en wordt een deel van het reguliere werk
weer opgepakt. Eigenaar Bart Kemp is nu in gesprek met gemeenten, de provincie en Staatsbos-

zorgen dat er geen gevaarlijke situaties meer zijn.”
Als je het gebied ingaat, zie je pas hoe groot de
schade is en snap je ook de verzuchting van Snoei.

beheer hoe de rest van de schade wordt opgepakt.
“Daar maken we nu plannen voor, zodat het
overal weer veilig wordt en ook in het bos en op

“Als je hier net begint, lijkt het echt onbegonnen
werk”, zegt hij. “Vooral als je ziet dat zo’n heel gebied straks moet worden leeggezaagd. Gelukkig

de landgoederen alles weer netjes is.
Kemp roemt de manier waarop de overheid omgaat met kosten voor calamiteiten als deze. “Alle
partijen zijn blij dat je direct bijspringt en met

hebben we nog even de tijd, want als de paden
vrij zijn, gaat Staatsbosbeheer eerst alles inventariseren. Het is echter wel zeker dat we hier tot de
winter werk hebben.”

Sennebogen kan inzetten. Deze kan tot veertien

AFREKENEN
Voor Kemp betekende de junistorm dat het be-

man en macht aan het werk gaat. Dan maakt het
ze ook niet uit of het voor een particulier is, voor
de gemeente of voor een landgoedeigenaar. Als

Kemp Schalkwijk is sinds de storm met een groot
deel van het personeel bezig met het opruimen van
de stormschade. Het betekent dat er dagelijks 24

het maar opgeruimd wordt. Nu de rekening wordt
opgemaakt, gaan ze daar ook wel zo mee om. We
kunnen kijken wat we door particulieren betaald

medewerkers aan het werk zijn. De eerste drie weken was dat vooral calamiteitenwerk, dus het wegwerken van omgevallen bomen in de bebouwde
kom en langs doorgaande wegen. Pas daarna kwam

krijgen, maar de rest wordt door de gemeente,
Staatsbosbeheer en de provincie wel opgelost.
Samen kijken ze ook wel wat waar thuis hoort. Zo
gaat het ook nu alle restanten worden opgeruimd.

het opruimen van het bos, al komen er ook dan nog
regelmatig spoedklussen tussendoor. Zo ook deze
morgen, als er op landgoed Zuylenstein een dertig

Het werk wordt verdeeld en dan gaan we in overleg
weer verder. Daaraan merk je dat een calamiteit
ook veel mogelijk maakt. Dan kan gelukkig weer

meter hoge beuk moet worden omgezaagd. Enkele

bijna alles, als je je werk maar goed en eerlijk doet.”
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1 TOCH OMZAGEN
Deze ochtend wordt een beuk geveld die nog
wel overeind staat, maar door de storm toch is
losgetrokken. Om schade te voorkomen, gaat
ook deze gigant van ruim 35 meter hoog plat.

2 GRANAATSCHERVEN
Alle gevelde bomen worden direct in stukken
gezaagd. De bomen op dit landgoed gaan
allemaal naar de shredder, want omdat hier
in de Tweede Wereldoorlog zwaar is gevochten,
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zitten er veel granaatscherven in. Dat maakt
ze ongeschikt voor verdere verwerking.

3 BLIJVEN SLIJPEN
Door het vele ijzer in de bomen is het ook
regelmatig slijpen om de zagen scherp te
houden. In de werkbus is daarvoor een
speciale werkbank ingericht en er is een
medewerker die specialist slijpen is.

4 ONDIEP WORTELEN
Hele stroken met bomen zijn platgewaaid.
Vooral beuken zijn kwetsbaar, omdat ze
ondiep wortelen en dus in het zand relatief
weinig grip hebben.

5 SENNEBOGEN VOOR SNOEIWERK
De Sennebogen is speciaal voor het snoeiwerk
aangeschaft. Hij kan tot veertien meter hoog
takken beetpakken en afzagen. Daarnaast
zorgt hij ervoor dat bomen gegarandeerd
de goede kant opvallen.

6 PADEN VRIJ MAKEN
In het bos begint het werk met het vrij maken
van de paden om zo de schade te kunnen
opnemen. Daarna bepaalt Staatsbosheer
wat er met het gebied gaat gebeuren.

7 LANDGOEDMUUR
Op landgoed Zuylenstein bleef de schade aan
de gebouwen gelukkig beperkt tot een boom
die over de landgoedmuur viel.

8 TOPPEN OMGEWAAID
In de omgeving van Kampen waaiden vooral
toppen uit de bomen. Daar moet alles wat is
beschadigd worden gekapt of sterk worden
ingekort.
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