Waarom een

boomverzorger
Boomverzorger
een vak apart

Wat is een goede boomverzorger?
Veel hoveniers bieden diensten aan voor
boomverzorging. Een hovenier is echter
breed georiënteerd van straatwerk tot
vijveraanleg. Boombeheer is een vak apart
met eigen opleidingen en certificeringen.
Een gangbaar certificaat is ETW (European
treeworker). Als een boom belangrijk is kan
het werk beter door een specialist gedaan
worden.

Deze folder wordt u aangeboden door KPB-ISA in
samenwerking met de ISA (International Society of
Arborists (www.isa-arbor.com) en Trees are good
(www.treesaregood.org).
In het Nederlands bewerkt door:
Tarzan Boomspecialisten,
in opdracht van de KPB-ISA.
Voor meer informatie zie: kpb-isa.nl
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inhuren

Bomen zijn beeldbepalend en
waardevol voor een prettige
leefomgeving.
Ze vragen specialistische zorg om
ze gezond en veilig te houden.
Boomverzorgers zijn opgeleid om
deze zorg te bieden

Snoeien
Een boomverzorger kan bepalen of snoei nodig is. De noodzaak
en de mate van snoei is afhankelijk van de soort en de standplaats. Jonge bomen vragen bovendien andere snoei dan oude
en monumentale bomen. Goed snoeiwerk voorkomt schade
en overlast. Ondeskundige snoei vraagt vaak om terugkerend
onderhoud.

Kap of behoud?
Een boomverzorger helpt met het besluit tot kap of behoud.
Bijvoorbeeld wanneer de boom afgestorven takken heeft of
een beschadiging. Of wanneer bomen elkaar verdringen of
beconcurreren.

Ziekten en plagen

Aanplant

Boomverzorgers zijn opgeleid om ziekten en plagen te herkennen en gepaste maatregelen te nemen. Vaak kan ook de
oorzaak van de aantasting worden herkend waardoor een lange
termijn oplossing geboden kan worden.

Een juiste aanplant is de goede start voor een gezonde boom.
Een boom stelt eisen aan de groeiplaats. Een boomverzorger
kan de groeiplaats verbeteren door bijvoorbeeld de zuurstofhuishouding te verbeteren of organische stof toe te voegen.

Overige diensten

Stormschade
Door storm beschadigde bomen kunnen onder spanning staan.
Een boomverzorger kan deze snoei veilig uitvoeren en verdere
risico’s op schade aan eigendommen tegengaan.

Keuze boomsoort
Het maken van de juiste keuze voor een aan te planten boom
gaat verder dan de kleur van de bloesem of de herfstkleur. Een
boomverzorger kent honderden boomsoorten en weet in welke
grond ze het best groeien, of ze zich goed kunnen ontwikkelen
op de gewenste locatie en of ze van meerwaarde zijn voor de
biodiversiteit. Een verkeerde boomkeuze kan bijvoorbeeld als
gevolg van beperkte groeiruimte slecht groeien of juist tot
problemen gaan leiden.

Boomverzorging een vak apart

Monumentale bomen
Oude bomen vragen vaak bijzondere zorg. Bescherming van
wortels en het voeden van de groeiplaats kunnen nodig zijn om
nog langer van deze levende monumenten te kunnen genieten.
Kroonverankering en specialistische kroonreductie kunnen
nodig zijn om uitbreken van takken te voorkomen.

Veel boomverzorgers bieden ook de volgende diensten aan:
• bodemverbetering voor een betere boomgezondheid
(beluchting en bemesting)
• wettelijke boomveiligheidscontroles
• advies en juridische diensten met betrekking tot bomen

