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Op 22 juli j.l. is door de heren Ten Have en Van Vledder het 

reguliere onderhoud aan het Willy Dobbeplantsoen uitgevoerd, 

hoewel zij eerst voor eind augustus in de planning stonden. 

Aangezien Van Vledder zijn geplande plantsoendienst niet kon 

combineren met zijn geplande vakantie in de USA, is een 

succesvolle ruil overeengekomen met de heren Brink en 

Oosthof, waarvoor onze dank. Hierdoor kon het winnende 

team van 2010 nu in zomerse omstandigheden zich van haar 

taak kwijten. 

 

Wij troffen het Willy Dobbe 

plantsoen in redelijk staat aan. De 

beukenhaag zag er bijzonder strak 

uit en ook de algemene uitstraling 

was naar wens.  

 

Nadere inspectie gaf aan dat 

wekelijks onderhoud nodig is 

vanwege de natuurlijke groei van 

het groen en helaas ook vanwege 

het achtergelaten zwerfvuil. Andere problemen zijn de 

voortwoekerende Taraxacum officinale  en verzakkingen in de grasmat. 

 

Resterende onvolkomenheden waren een molshoop die wij vakkundig konden wegwerken en tot 

onze grote verrassing ook een roze sokje, innig verweven op de paal met het naambord. Wij hebben 

ons suf gepiekerd om de aanwezigheid van dit object te verklaren. Onze fantasie bracht ons op het 

idee dat dit wellicht een teken is om een bijzondere ontmoetingsplaats te markeren. Graag 

vernemen wij van de Regenten of zij de aanwezigheid van deze sok wel kunnen verklaren. Het baart 

ons zorgen.  

 

Hoewel de beukenhaag in prima staat verkeerde, vonden wij onder 

de beukenhaag enkele stenen objecten die daar duidelijk niet 

thuishoren, wellicht per ongeluk achtergelaten door een onverlaat, 

of als onderdeel van een groter plan om de zorgvuldigheid van de 

dienstdoende heren te testen. Hoe dan ook, enkele stenen objecten 

konden wij effectief onschadelijk maken.  

 

De oogst van de 

schoonmaak viel ons tegen.  Er was opvallend veel zwerfvuil 

achtergelaten in het Willy Dobbe plantsoen. Dat komt 

mogelijk door het ontbreken van een afvalbak. Maar dat mag 

toch geen excuus zijn om zomaar je troep achter te laten! 

Aan de andere kant geeft het  aan dat het het Willy Dobbe 

plantsoen een gewilde hangplek is voor de Olstse burgerij. 



 

Een strook gras aan de buitenzijde van 

de beukenhaag bleek opvallend langer 

te zijn dan het gras aan de binnenzijde. 

Wij vermoeden dat deze strook door 

een van onze voorgaande teams 

vergeten is. Wij zijn echter van mening 

dat deze strook ook tot het reguliere 

onderhoud van het Willy Dobbe 

plantsoen hoort. Wellicht kan dat in de 

instructies nog eens benadrukt worden. 

Ook zorgden wij voor strak afgeknipte grasrandjes. Aandacht voor detail heet dat.  

 

Gezien de recente gebeurtenissen in Japan waren wij bedacht op tsunami 

gevaar in de vijver. Speciaal daartoe hebben wij onze Gouden Grasmaaier 

ingezet om dreigend gevaar te keren. Tot onze onsteltenis, kwam er toch 

nog een hoge golf onze kant op waardoor onze GG de klap moest 

opvangen. Gelukkig hielden wij droge voeten en werd het Willy Dobbe 

plantsoen een overstromingsramp bespaard.  

 

 

Een sluipend gevaar is het reactorvat 

dat een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht op de lokale 

jeugd blijkt uit te oefenen. Door 

adequaat handelen konden wij 

voorkomen dat de deksel van dit vat 

werd gelicht. Hierdoor is een 

mogelijke kernramp in Olst 

voorkomen. Een voorlichtingscampagne aan de burgerij van Olst is ons inziens op zijn plaats. Tot 

onze voldoening constateerden wij dat de plaatselijke flora zich niet laat hinderen door de 

aanwezigheid van dit vat.  

 

Samenvattend constateren wij dat het Willy Dobbeplantsoen er weer puik 

bij ligt en dat het vele onverwachte functies blijkt te hebben: 

ontmoetingsplaats van bijzondere (roze) lieden (misschien dat de 

aangetroffen molshoop daar iets mee te maken heeft), planking, jeugdige 

interesse voor kernenergie, proeftuin voor tuinierders, kustverdediging 

tegen tsunami’s, en ontmoetingsplaats voor jeugdige vissers.  

 

Bernhard ten Have 

Gerbrant van Vledder 


