
Boomverzorging

vraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud van het 

en binnen complexe kaders moeten realiseren. Anderzijds 
omdat het beschikbare budget niet meer in verhouding staat 

die eigenaren hebben voor hun bomen. Bij Quercus Boomver-
zorging hebben wij, om aan bovenstaande tegemoet te komen, 

vraagstelling het juiste product voor de juiste prijs aanbieden.

Zorgplicht
In de wet is geen plicht opgenomen om als eigenaar je bomen goed te 
verzorgen, echter wanneer je je bomen niet goed verzorgt en de boom 
veroorzaakt schade aan derden dan is de eigenaar aansprakelijk. De 
meeste schade die veroorzaakt wordt door omvallende bomen of 

aan een boom. Voldoende zorg is natuurlijk een rekbaar begrip, maar 
in het kader van aansprakelijkheid is dat wel het criterium waar naar 
gekeken wordt. Voldoende zorg wisselt per boom en per boom type.

Er zijn drie niveaus van zorgplicht:
Algemene zorgplicht: 
onderhoud en de uitwendige controle op gebreken aan een boom. 

tussen de één en vijf jaar.

Verhoogde zorgplicht: 
bij omvallen of takbreuk aanzienlijke schade kan ontstaan of de open-
bare veiligheid in het geding komt praten we over verhoogde 
zorgplicht. Deze bomen zullen minimaal op jaarlijkse basis gecontro-

Onderzoeksplicht: Deze volgt (vaak) uit de bevindingen van bovenge-
noemde controles, Wanneer er bij de visuele controles en gebrek 
geconstateerd wordt en/of wanneer je als eigenaar weet (of kan 
weten) dat bij een bepaald type boom een ziekte heerst die kan leiden 

-
zoek te doen.
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De drie niveaus zijn:

1. Algemene zorgplicht

2. Verhoogde zorgplicht

3. Onderzoeksplicht
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Boomverzorging

Het verzorgen en onderhouden van bomen is een zorgvuldige taak die met 
veel kennis en ervaring uitgevoerd dient te worden, hiermee blijft de conti-
nuïteit in beheer en onderhoud gewaarborgd. Elke boomeigenaar heeft 
met zijn eigen specifieke randvoorwaarden te maken waarbij zaken als 
budget, noodzaak en prioriteit zwaarwegend meespelen. Quercus Boom-
verzorging bv kan de verschillende werkzaamheden die benodigd zijn los 
of in een combinatie aanbieden, zodat er voor elke vraagstelling een maat-
werk oplossing geleverd kan worden.

Boomveiligheidsonderzoek (bijvoorbeeld VTA controle)

In het kader van de algehele zorgplicht worden uw bomen visueel 
geïnspecteerd en er wordt een rapportage opgesteld over de staat van 
onderhoud en de algehele kwaliteit van uw bomenbestand. Aan de hand 
hiervan kunt u beslissen of, en welke verdere acties er ondernomen 
kunnen worden.

Uitvoering van aanvullend en nader onderzoek (advies) 

Indien uit het VTA-onderzoek blijkt dat er aanvullend of nader onderzoek 
benodigd is kunnen wij dit, met eigen specialisten, uitvoeren. Hiervan 
wordt en gedetailleerde rapportage gemaakt inclusief de benodigde inves-
teringskosten om de geconstateerde maatregelen uit te voeren. (indien 
gewenst, of bij een gevaarlijke situatie, kunnen deze maatregelen gelijk 
meegenomen worden)

Beheer en onderhoudsplannen (advies)

Aan de hand van het VTA-onderzoek maakt Quercus en beheer en onder-
houdsplan voor uw bomen. Dit plan wordt meestal geschreven voor een 
periode van 5-10 jaar, één en ander afhankelijk van uw specifieke wensen. 
Hierin komen niet enkel de frequentie en kosten van de eventueel beno-
digde aanvullende controles voor, maar hierbij kunnen wij ook aangeven 
welke bomen in aanmerking komen voor nader onderzoek en welke kosten 
hierbij verwacht kunnen worden. Tevens kunnen wij uw bomenbestand 
digitaal verwerken zodat alle gegevens uniform vastgelegd, eenvoudig 
toegankelijk en reproduceerbaar zijn. Omdat Quercus boomverzorging 
eigen specialisten en European Tree Workers (ETW-ers) in dienst heeft 
kunnen wij hier ook marktconforme prijs informatie bijleveren. Het grote 
voordeel hiervan is dat u aan de hand hiervan het beheerbudget voor de 
komende periode onderbouwd kan opzetten.

Uitvoering van maatregelen (uitvoering)
Uit de drie bovenstaande onderzoeken en rapportages kunnen diverse 
beheer en onderhoudswerkzaamheden voortkomen. Met onze eigen 
gediplomeerde specialisten en ETW-ers kunnen wij deze werkzaamheden 
vakkundig en tegen een scherpe prijs voor u uitvoeren. Het grote voordeel 
van de combinatie van advies en uitvoering is dat er geen discussie is over 
de uit te voeren werkzaamheden. Immers wij hebben zelf de onderzoeken 
uitgevoerd en de te nemen maatregelen vastgesteld. U kunt als opdracht-
gever kiezen uit zowel één van de bovengenoemde werkzaamheden als 
een combinatie van meerdere werkzaamheden. Hiermee houdt u zelf de 
regie in handen bij het beheer en onderhoud van uw bomenbestand. 
Indien u het volledige beheer en onderhoud uit handen wenst te geven 
hebben wij daar ook een oplossing voor.

Wij willen ook uw aandacht vesti-

gen op een onderhoudsconcept 

dat u als opdrachtgever totale 

ontzorging biedt, het Quercus 

integraal boombeheer. Dit houdt 
in dat wij het gehele boombe-

heer gedurende een langere peri-

ode overnemen tegen een vooraf 

vastgestelde prijs en een afge-

sproken eindbeeld.  Omdat er 

vele wensen, situaties en moge-

lijkheden zijn, is integraal boom-

beheer altijd maatwerk. Vraagt u 
hier eens naar bij één van onze 

medewerkers of vraag via onze 

website de flyer aan.
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