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“Wij zijn de oplossing voor elke denkbare bomenvraag”

info@quercusboomexperts.nl
www.quercusboomexperts.nl

Dit is de ambitieuze visie waarmee de organisatie van Quercus boomexperts
zichzelf de komende jaren verder gaat ontwikkelen en manifesteren in
de bomenmarkt. Naast de gangbare boomverzorgingswerkzaamheden
werkt Quercus boomexperts aan uitdagende, bijzondere en complexe
boomprojecten door heel Nederland. Wij zijn een innoverend bomenbedrijf
waarin de passie voor het vak, ontwikkeling van onze mensen en de goede
en betrokken omgang met onze opdrachtgevers hand in hand gaan.
Al 30 jaar lang verzorgen wij met ons team van European Tree Workers
en European Tree Technicians de bomen in Nederland. Graag gaan onze
ervaren projectleiders met u in gesprek, u zult verrast zijn over onze
dienstverlenende en oplossingsgerichte manier van werken.
Of het nu gaat over bomen langs rijks- of provinciale wegen, park- of
stadsbomen of de boom in uw achtertuin, wij zijn de oplossing voor elke
denkbare bomenvraag!

Verplanten en aanplanten

Boomveiligheidscontrole

Het verplanten en aanplanten van bomen is een
bijzonder aspect van het bomenvak. Het doet een
beroep op specialistische vakkennis en ervaring. Elk
project is uniek en vraagt om een eigen voorbereiding
en aanpak. Het mooie van aanplantprojecten is dat
meteen een zichtbaar resultaat wordt geboekt.

Aan de hand van een gestandaardiseerde
boombeoordeling (VTA) controleren wij uw boom op
zichtbare mechanische en biologische gebreken.
Indien gebreken worden geconstateerd, adviseren
wij gedetailleerd over de te nemen maatregelen om
de risico’s te beperken danwel weg te nemen zodat u
als opdrachtgever voldoet aan uw zorgplicht.

Het aanplanten en verplanten van bomen is een
expertise die het team van Quercus boomexperts
van ‘A’ tot ‘Z’ in huis heeft. Zij heeft de afgelopen
jaren honderden (grote) bomen met succes verplant
en aangeplant. Voor elk project selecteren wij de
juiste verplantmethodiek die we zelf of met hierin
gespecialiseerde partners uitvoeren.

De resultaten van de boomveiligheidscontrole dient
nauwkeurig geregistreerd te worden. In de regel
wordt dit uitgevoerd in een boombeheersysteem. De
gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs (BVC)
van Quercus boomexperts hebben ruim ervaring met
de diverse programma’s. Tevens kunnen wij gebruik
maken van ons eigen systeem (Integraal Data
Management Systeem Bomen).

Groeiplaatsinrichting en -verbetering

Onderzoek en advies

Het bomenvak gaat voor een groot deel over bodem,
groeiplaatscondities en beworteling. In het stedelijk
gebied, en zeker in verhardingen, kunnen bomen pas
natuurlijk gedijen in een goed ingerichte groeiplaats die
ook als zodanig wordt verzorgd. Slechte groeiprestaties
van bomen zijn doorgaans te relateren aan ondergrondse
oorzaken.

Een boomadvies gaat zelden alleen over ‘boompje
kijken en rapportje maken’. Misschien wel de helft
van het bomenvak wordt ingevuld door aanverwante
wetenschapsgebieden zoals ecologie, biologie,
hydrologie en bodemkunde. Daarnaast wordt een
bomenvraag vaak gesteld in brede maatschappelijke
context waarin raakvlakken zijn met wetgeving,
beleid, veiligheid, infrastructuur en (stedelijke)
inrichting. In die zin is een boomexpert veel meer
dan alleen een boomspecialist.

Als de kans zich voor doet om bij nieuwe aanplant
een situatie te creëren die de levenscyclus van nieuwe
bomen volledig kan ondersteunen, dan moet die
aangegrepen worden. Dat is het moment om het in
één keer goed te doen. Afhankelijk van de inrichting
en functie van de plek waar bomen zijn gepland,
kan Quercus boomexperts adviseren, ontwerpen en
uitvoeren om tot een volwaardige groeiplaatsinrichting
te komen.

Quercus boomexperts heeft een keur aan onderzoeksen kennisproducten in haar dienstverlening waarmee
wij onze opdrachtgevers voorzien van bruikbare
adviezen.

Boomverzorging

Integraal boombeheer

Boomverzorging in de vorm van ‘kroononderhoud’
vormt van oudsher de kern van het bomenvak.
Elke boom verdient de juiste, soortspecifieke
aandacht. Binnen de mogelijkheden streeft Quercus
boomexperts altijd naar een duurzame, vakbekwame
uitvoering.

Het beheren van bomen doet elke boomeigenaar
of boombeheerder naar eigen visie en inzicht. De
beheerder kent zijn of haar bomen het beste en
heeft een budget te bewaken. Quercus boomexperts
ondersteunt opdrachtgevers met het praktisch en
kostenefficiënt uitvoeren van het dagelijkse beheer
van bomen:

Quercus boomexperts beschikt over een ervaren
ETW-team dat alle facetten van het vak
boomverzorging in de vingers heeft:

•
•

•
•

•

formuleren van beheer- en beleidsvisies
opstellen
en
budgetteren
boombeheerplannen en boombestekken
advies, toezicht en directievoering

Ter

ondersteuning

•
•
•

diverse snoeimethodieken
uitlichten en innemen (onderhoudssnoei bij
volwassen bomen)
plaatsen van kroonverankeringen
knotten en kandelaberen
(complexe) vellingen

van

het

dagelijkse

van

beheer

heeft Quercus boomexperts een Integraal Data
Management Systeem (IDMS) ontwikkeld. Met dit
beheersysteem kunnen alle facetten van het beheer
uitgevoerd worden.

