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Het échte verhaal 
achter de dingen

Bas Visscher. Zijn jarenlange vakkennis als boomverzorger en leider van projecten staat buiten kijf. Wat deze jonge, maar betrokken boomverzorger 

vooral kenmerkt, is zijn inlevingsvermogen in alles wat leeft. Door eigen onderzoek en aangeboren interesse opent hij gesloten deurtjes en deelt hij 

de gevonden kennis met iedereen om zich heen. Ook op menselijk vlak. Visscher, die als mens het klappen van de zweep kent, vraagt met gemeende 

betrokkenheid aan collega’s hoe het met ze gaat. Sinds mei vorig jaar werkt Visscher bij Cobra Boomadviseurs. 
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Visscher behaalde in 2007 zijn boomverzorgings-
diploma ETW en in 2010 zijn ETW-diploma boom-
technisch onderzoeker. Hij werkte bij Konijnenberg 
in de uitvoering als junior projectleider boomver-
zorging. Daar viel hij onmiddellijk op door zijn vro-
lijke en energieke leiderschap over de buitenploeg. 
Hij hield zich daar voornamelijk bezig met het aan-
sturen van de werkzaamheden bij het snoeien en 
verwijderen van bomen. Inmiddels werkt Visscher 
als vakspecialist bomen bij Cobra Boomadviseurs, 
waar hij boomtechnisch onderzoek doet en daar-
over rapporteert.  

Van uitvoering naar onderzoek
‘Elk project waarbij ik meetapparatuur inzet, vind 
ik interessant. Een technisch onderzoek met een 
Picus of een trekproef geeft een objectief resultaat. 
Het is concreet en daarmee is meteen duidelijk 
wat er aan de hand is. Uitvoerend werk en plan-
nen doe ik helemaal niet meer, maar dat vind ik 
niet erg. Ik vond leiding geven in de uitvoering bij 
Konijnenberg leuk, maar bij Cobra ligt dat anders. 
Het werk valt minder in te plannen, omdat je min-
der makkelijk kunt zeggen hoe lang iets duurt. Ik 
wil me steeds verder gaan bekwamen in technisch 
onderzoek. Zo is er een nieuwe ontwikkeling die 
bestaat uit een soort MRI-scan voor bomen. Bij 
Cobra ben ik bij het juiste bedrijf om al deze ont-
wikkelingen van dichtbij mee te maken.’
Doel: goede samenwerking groen en grijs
Visscher heeft nog genoeg ambitie die hij kwijt 
wil bij Cobra. ‘Ik zou het gevoel hebben dat ik 

mijn steentje bijgedragen heb, als we bij Cobra 
een optimale samenwerking met grijsspecialisten 
voor elkaar krijgen als het gaat om bomen in het 
stedelijk gebied. Er is de afgelopen jaren een nieuw 
soort bewustzijn ontstaan in de bomenwereld. 
Maar ik zie ook nog te vaak bomen in te kleine 
groeiplaatsen staan, of een nutsbedrijf dat zonder 
toezicht de grond opengooit rond stadsbomen. 
Hopelijk krijgen wij nog veel directie- en toezicht-
projecten uit te voeren, want aan de voorkant kun 
je winst boeken. Wij mogen windworpsimulaties 
uitvoeren, maar eigenlijk word ik daar droevig van, 
omdat het kwaad dan eigenlijk al geschied is.’

De natuur
Visscher is zich weliswaar aan het specialiseren 
in nader technisch onderzoek, waarmee hij de 
oorzaken achter de symptomen onderzoekt, maar 
hij is de affiniteit met de natuur nog niet kwijt. Hij 
woont tegen een bosrand en brengt veel tijd door 
in het bos. ‘Ik wil me in de toekomst ook verder 
verdiepen in de Flora- en faunawet, om goed 
inventarisaties te kunnen doen. Heel veel dieren 
zijn boomgerelateerd, zoals vleermuizen, marter-
achtigen, bosuilen en allerlei vogels.’

Veteraanbomen
Een andere grote passie van Visscher is die voor 
geschiedenis, onder meer in de vorm van veter-
aanbomen. ‘Amsterdam heeft een aantal prachtige 
oude platanen in het Leidse Bosje. Ook als ik in 
het buitenland ben, laat ik de kans niet liggen om 

oude bomen te bekijken. Ook bomen die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn ingekerfd door soldaten 
hebben mijn belangstelling.’

Bomen met WOII-inkervingen
Een paar jaar geleden vond Visscher tijdens VTA-
controles sporen uit de Tweede Wereldoorlog in de 
bomen, in de vorm van kervingen door soldaten. 
Altijd geïnspireerd door levensverhalen en ook 
door verhalen van bomen, bracht Bas Visscher de 
verhalen achter de kerven in beeld. Net als bij de 
technische onderzoeken van Cobra kijkt Visscher 
hierbij verder dan zijn neus lang is.

YOUNG GREEN PROFESSIONALS4 min. leestijd

Bas Visscher 

34 jaar

Rotterdam

Ongehuwd

Vakspecialist bomen

Cobra adviseurs

Sport, reizen, houtbewerking, imkerij

Bos en natuurbeheer aan hogeschool Larenstein, 

ETT, ETW

Politieagent of boswachter

Naam

LEEFTIJD

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

Opleidingen

Wilde vroeger worden

Prestatie 40%

Pijn 20%

Power 40%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Bas Visscher:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
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‘O’Neill, from Detroit.’ ‘Westra, uit Friesland.’ Hij 
startte een onderzoek naar de namen die in de 
bomen gekerfd waren en onderzocht namen-
lijsten van de regimenten die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vochten rond de boomlocaties. Hij 
bezocht nabestaanden van deze soldaten, tot in 
Amerika en Canada. Daarvoor zocht hij samenwer-
king met het Niod, het ministerie van Defensie en 
het Airborne Museum in Oosterbeek. 

Bevlogen geest
Dit vrijwillige bomenproject, dat hij naast zijn werk 
als projectleider bij Konijnenberg deed, tekent 
zijn bevlogen geest. In de toekomst wil Visscher 
ook nog een website voor veteraanbomen maken. 
Daarop kan met behulp van een rekenmodel met 
verdeelsleutels per land op een onderbouwde 
manier het exacte jaar van aanplant worden bere-
kend. Dit naar het voorbeeld van het rekenmodel 
voor Engeland van de Engelse onderzoeker John 

White. ‘Dat kan bijvoorbeeld door te meten hoe 
hard de boom nog groeit en door bodemanalyses 
te doen, omdat het type groeiplaats daarop van 
invloed is. Ook kan met het rekenmodel het ver-
loop van de verschillende levensstadia van diverse 
boomsoorten op uiteenlopende groeiplaatsen 
worden voorspeld en gemonitord’, aldus Visscher.

De vier P’s
Wanneer Visscher zijn werkdrift onderverdeelt in 
de vier P’s: passie, power, prestatie en pijn, conclu-
deert hij: ‘Mijn energie bestaat voor 40 procent uit 
daadkracht. Ik steek tijd en energie in het maken 
van afspraken. Ik houd ervan als mensen zich daar-
aan houden. Mijn drive bestaat voor 40 procent 
uit passie. Ik had meer kunnen verdienen in een 
andere baan, maar ik kan het niet over mijn hart 
verkrijgen om werk te doen dat ik niet leuk vind.  
Doorzettingsvermogen na tegenslag scoort 20 
procent bij mij. Ik kan het moeilijk hebben wan-

neer ik iets meemaak dat onrechtvaardig is. Kleine 
dingen, zoals een server die plat gaat, daar kan ik 
wel mee leven. Ik geloof niet dat ik prestatiegericht 
ben. Als ik iets heel leuk vind om te doen, wil ik er 
iets moois van maken. Maar dat doe ik dan voor 
mezelf, niet voor anderen.’
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