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Van alle groenspecialisten heeft hij waarschijn-
lijk het beste uitzicht. Ronald Snijders (37 jaar) 
brengt het grootste deel van zijn werktijd 
door terwijl hij in een klimgordel boven in een 
boom hangt. Dat is wel eens anders geweest, 
vertelt hij. ‘Ik ben van huis uit elektrotechnicus. 
Werken met hout was altijd een hobby. Ik vond 
het leuk om bij mijn ouders thuis en in het bos 
brandhout te zagen en ben gaandeweg ook 
kettingzagen gaan repareren en kettingen gaan 
slijpen.’ Drie jaar geleden besloot hij zich daar 
in te gaan specialiseren. ‘Als monteur kwam ik 
weleens bij mensen die een boom in hun tuin 
hadden staan waar ze vanaf wilden. Omdat ik 
wel wist hoe dat moest, deed ik dat er af en toe 
bij. Ik deelde visitekaartjes uit en zo ben ik aan 
veel van mijn huidige klanten gekomen.’
Als je boomzorg goed en veilig wilt doen, moet 
je goede machines aanschaffen en de nodige 
diploma’s hebben. ‘Daarom heb ik mijn baan 
opgezegd en ben ik voor mezelf begonnen als 
klimspecialist voor boomkap en stormschade.’ 
De beginselen van zijn nieuwe vak heeft 
Snijders zichzelf aangeleerd. In het Duitse Hesel 

volgde hij een privétraining voor klimmen met 
zwaar afvangen, precisievelling en hout onder 
spanning. De rest leerde hij bij Praktijkcentrum 
Bomen in Apeldoorn, een opleidingscentrum 
voor professionals in de boomzorg. ‘Daar kun 
je terecht voor allerlei opleidingen en cursus-
sen. Ik heb er onder andere diploma’s gehaald 
voor de onderdelen vellen complexe bomen, 
boomveiligheidsinspecteur en controleur en 
het certificaat om met een hoogwerker te 
mogen werken, de verplichte BHV-diploma’s en 
het voor mijn vak verplichte onderdeel reddend 
klimmen’, aldus Snijders. Inderdaad, reddend 
zwemmen, maar dan voor boomverzorgers. 
‘Stel, ik hang boven in een boom en zaag mijn 
handen eraf’, schetst Snijders een doemscena-
rio. ‘Als de brandweer er niet met een hoogwer-
ker bij kan komen – vooropgesteld dat ik nog 
zou leven tegen de tijd dat zo’n ding er is – dan 
moet er wel iemand naar boven kunnen klim-
men om mij te redden.’ Het wekt dan ook geen 
verbazing dat klimspecialisten hun werk altijd 
met zijn tweeën doen. Snijders heeft een col-
lega parttime in dienst, en daarnaast een stagi-
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air die binnenkort de vereiste papieren hoopt 
te hebben om Boomservice Noord te kunnen 
uitbreiden tot een driemanschap. Eventuele 
toekomstige collega’s zouden best eens kun-
nen worden opgeleid door Snijders zelf, want 
inmiddels is de Drentenaar begonnen met een 
lerarenopleiding. ‘Ik geef nu al gastlessen, maar 
ben dus straks officieel leraar boomzorg’, zegt 
Snijders. ‘Inderdaad, wel wat anders dan elek-
trotechnicus!’

Geen draaicirkel
Snijders is gespecialiseerd in klussen op plaat-
sen waar geen hoogwerker kan komen, zoals 
tuinen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. 
Van bovenaf zaagt hij de boom in verwerkbare 
stukken. Daar komt de Toro Dingo om de hoek 
kijken. Soms letterlijk, want de machine is een 
zogenaamde skidsteer, die dankzij rupsban-

den om zijn eigen as kan draaien en dus geen 
draaicirkel heeft. Dat is een vereiste als je de 
stammen wilt afvoeren, maar niet dwars door 
de bloemperkjes wilt rijden om de werkplek 
te bereiken. ‘Ik was op zoek naar een stob-
benfrees’, zegt Snijders, die aanvankelijk losse 
freesmachines gebruikte. De Toro Dingo bood 
uitkomst. Toro-dealer Van Bergen in Haren 
regelde een demo van deze multifunctionele 
werktuigdrager, die kan worden uitgerust met 
een keur aan werktuigen, waaronder dus de 
door Snijders gewenste stobbenfrees. ‘Er zijn 
wel meer merken die zulke machines maken, 
maar de meeste zijn te log om bij mensen in de 
achtertuin te kunnen werken. De Toro Dingo 
is echt een magnifieke machine; ik ben er heel 
blij mee en kan hem nu al niet meer missen.’ 
Behalve de stobbenfrees heeft Snijders voor 
zijn Dingo ook een heftruckvork, een schepbak 

en een bomenklem aangeschaft. ‘Boomzorg is 
zwaar werk. Behalve het zagen zelf moet je het 
hout ook afvoeren. Voorheen moest ik alles ter 
plaatse klein zagen, om het daarna handmatig 
naar de weg te vervoeren waar de aanhanger 
stond. Dankzij de bomenklem kan ik nu veel 
grotere stammen naar voren rijden en daar 
inladen.’ Ook erg praktisch is het opklapbare 
bestuurdersplatform aan de achterkant van de 
machine, waarop de gebruiker desgewenst kan 
gaan staan tijdens het transport.
Een heel assortiment
Snijders is dus erg tevreden over zijn nieuwe 
gereedschap, dat hij nog verder wil uitbreiden. 
‘Toro levert een heel assortiment werktuigen. 
Ik heb nu mijn zinnen gezet op een grondfrees 
en een klepelmaaier. Het zijn investeringen die 
zich meteen uitbetalen, want ik hoef hiervoor 
nu geen losse machines meer aan te schaffen.’ 
Hij zal ze nodig hebben ook, want om werk 
zit Snijders niet verlegen. ‘Ik maak heel weinig 
reclame; de mensen die mij inhuren, willen echt 
mij hebben. Als er langs een weg een rij bomen 
gekapt of gesnoeid moet worden, dan komt 
er een bedrijf met een hoogwerker. Als er bij 
iemand achter het huis een boom scheef staat 
of er na een storm een boom is omgewaaid en 
al dan niet onder spanning staat, moet je mij 
hebben.’
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De machine
De Toro Dingo is in verschillende varianten 
leverbaar, zowel met benzine- als diesel-
motor. Ronald Snijders van Boomservice 
Noord gebruikt de dieseluitvoering met 
rupsbanden. Die zijn met kevlar versterkt 
en dus nagenoeg onderhoudsvrij. Naast 
de door Snijders gebruikte werktuigen 
kan de Toro Dingo ook worden voorzien 
van onder andere een trilploeg, een sleu-
venvuller, een grondboor (horizontaal of 
verticaal), een harkmachine, een grond-
frees, een cultivator en een hydraulische 
sloophamer. Daarmee is de Toro Dingo 
met recht een alleskunner!
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