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Gelukkig is met die uitbesteding geen streep gezet 
onder de indrukwekkende kennis die in Zwolle 
aanwezig is op het gebied van groenbeheer. Tot 
een paar jaar geleden beheerde de gemeente nog 
een eigen professionele stadskwekerij. En dan niet 
een overhoekje in een uithoek van de gemeente, 
maar een professioneel gerunde kwekerij, die op 
zijn beurt weer leverde aan de andere, meer  
commerciële kwekers. Verantwoordelijk voor deze 
stadskwekerij was lange tijd Wim Dekker. Dekker 
weet dus als geen ander wat erbij komt kijken om 
een goede boom te produceren, maar weet ook 
feilloos de bokken van de schapen te scheiden als 
het gaat om kwaliteit.  

Nadat de eigen kwekerij werd afgebouwd en Rova 
de zaken overnam, werd Dekker verantwoordelijk 
voor de inkoop van plantmateriaal in de breedste 
zin van het woord. Dekker werkt inmiddels vier jaar 
voor Rova, maar was daarvoor 38 jaar in dienst van 
de gemeente Zwolle. Met recht en reden een oude 
rot, dus.  

Ik vraag Dekker wat de belangrijkste eis is die je 
kunt stellen aan een boomkwekerij. ‘Vertrouwen’, is 
zijn stellige antwoord. Het draait uiteindelijk  
allemaal om vertrouwen en het nakomen van 
afspraken. Wat dat betreft heeft Dekker goede 
ervaringen met M. van den Oever. De relatie met 
Arie Idema is al van jaren terug. Dat wil niet zeg-
gen dat er nooit iets misgaat. Voor Dekker is dat 
ook geen punt. ‘Als er iets misgaat, is dat niet erg; 
als het maar goed en snel wordt opgelost. Ik heb 
goede ervaringen met M. van den Oever. Als ik 
Idema bel dat er iets mis is, is er nooit discussie.  
Hij vertrouwt mij en andersom.’  

Geven en nemen
Dekker beseft overigens dat het in een goede  
relatie om geven en nemen gaat. ‘Als ik altijd op 
het laatste moment mijn bomen afroep, is dat  
lastig voor de logistiek van M. van den Oever.  
Ze zullen hun best doen om het te regelen, maar 
waarom zou ik niet wat meer speling geven? Een 
goede relatie is geven en nemen; op die manier 

bouw je een vertrouwensband op. Ik weet dat  
M. van den Oever iedere woensdag naar het  
noorden gaat en in principe laat ik mijn bomen 
dan mee-komen. Alleen als we een volle vracht 
hebben, wordt daarvan afgeweken.’ . 

Het draait uiteindelijk  
allemaal om vertrouwen 
Wim Dekker: al meer dan veertig jaar 
‘goed voor groen’ in Zwolle

Steeds meer gemeentes besteden hun groen-

diensten uit. Een goed voorbeeld daarvan is 

de gemeente Zwolle. Rova verzorgt daar al vier 

jaar het beheer van het groen in de hoofdstad 

van Overijssel.
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