Integraal Boombeheer

UW BOMEN ONZE ZORG
Bomen spelen een belangrijke rol in de buitenruimte.
Bomen zijn dragers van de groenstructuur, dragen bij aan de
belevingswaarde en hebben een hoge ecologische waarde.
Continu en consequent beheer, zowel in beleid als in uitvoering, is essentieel voor een gezond en duurzaam bomenbestand. Daarnaast is invulling geven aan de wettelijke zorgplicht een belangrijk thema binnen boombeheer. Quercus
Boomverzorging bv heeft hier een oplossing voor bedacht.
Boombeheer is meer dan het snoeien van een boom. Goed
boombeheer redeneert vanuit een gewenst eindbeeld naar de
noodzakelijke acties die nodig zijn om dit eindbeeld te bereiken.
Goed boombeheer is ook handelen vanuit het gehele proces en
de biologie van de boom, waardoor alleen met kennis en kunde
het eindbeeld bereikt kan worden. Dit samen is integraal boombeheer.
In dit concept neemt Quercus het gehele boombeheer gedurende een langere periode over. Omdat er duizend-en-één
wensen, situaties en mogelijkheden zijn, is integraal boombeheer altijd maatwerk.
In principe werkt het als volgt:
Quercus neemt het boomonderhoud voor een vaste termijn en
bijbehorende vaste prijs over, binnen deze afgesproken termijn
zijn zaken als zorgplicht en boomveiligheid gewaarborgd. Het
voordeel is dat in een vroeg stadium zekerheid op het gebied
van de meerjaren-exploitatie van de opdrachtgever is. Het
concept gaat uit van een gestructureerd en eﬃciënt cyclisch
beheer. Ook neemt Quercus zaken als registratie, werkvoorbereiding en afstemming tussen controle, onderzoek en uitvoering over.
Quercus informeert de boomeigenaar naar wens over bijvoorbeeld geplande werkzaamheden en resultaten van boomcontrole. Alle werkzaamheden en de coördinatie daarvan worden
door Quercus uitgevoerd, de boomeigenaar wordt hierin volledig ontzorgt. Omdat het eindbeeld is vastgelegd en onderhoud
consequent en consistent is, verbeterd de
kwaliteit van het boombestand. Vanzelfsprekend worden de werkzaamheden uitgevoerd
door ervaren en gekwaliﬁceerd personeel.
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Integraal Boombeheer

INTEGRAAL BOOMBEHEER IS MAATWERK
Afhankelijk van de behoefte en wensen van de opdrachtgever
kunnen wij diverse aspecten toevoegen. Enkele van deze ‘variabelen’ die geïntegreerd kunnen worden zijn hieronder
genoemd.
Sociaal rendement (SROI): Het is mogelijk om binnen het
beheer een samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld het
lokale SW-bedrijf of de sociale dienst. Naast het direct genereren van arbeidsplaatsen is het ook mogelijk om opleidingen te
verzorgen.
Subsidiemogelijkheden: Soms is het mogelijk om subsidie te
verkrijgen voor het beheer van bomen of landschappelijke
elementen. Het is mogelijk om het gehele subsidietraject, van
aanvraag tot het opstellen van de afrekening, door Quercus te
laten uitvoeren.
Communicatie: Ingrijpende maatregelen in het bomenbestand
gaan vaak gepaard met emotie bij omwonenden of betrokkenen. Desgewenst kan Quercus het communicatietraject op zicht
nemen. Communicatie kan ook een belangrijke rol spelen als de
ingreep niet groot is, bijvoorbeeld om mensen te enthousiasmeren over hun woonomgeving of het bestuur te overtuigen van
de noodzaak van goed boombeheer.

HET STAPPENPLAN :
Quercus boomverzorging kan het integrale boombeheer voor u uitvoeren aan de hand van de
volgende stappen:
1. Vrijblijvend gesprek: In dit gesprek worden
ideeën uitgewisseld en uitgediept. Aan de hand
hiervan kan de opdrachtgever de interesse
binnen zijn organisatie peilen.
2. Initiatieﬀase: Bij interesse van de opdrachtgever worden de wensen en mogelijkheden doorgesproken om te onderzoeken of Quercus integraal
boombeheer van toepassing kan zijn.
3. Deﬁnitiefase: Bij interesse van de boomeigenaar wordt een intentieverklaring getekend.
Quercus inventariseert (aantal, locatie, leeftijd,
standplaats, etc.) en analyseert het bomenbestand. Aan de hand daarvan maakt zij een
passend plan en aanbieding.
4. Uitvoeringsfase: Aan de hand van de cyclus
Plan-Do-Check-Act neemt Quercus het boombeheer op zich. Hierbij geeft zij aantoonbaar
invulling aan de zorgplicht en draagt zij zorg voor
de bomen richting het gewenste eindbeeld en
gewenste terugkoppeling naar de eigenaar.

Financiering investering: Bomen zijn levend, en daarmee niet
oneindig te handhaven. Een investering voor de vervanging van
een deel van het bomenbestand kan ingrijpend zijn, zeker als de
groeiplaats verbeterd moet worden. Naast de praktische uitvoering kan de ﬁnanciering van een dergelijke investering in het
integrale boombeheer betrokken worden. De denkrichting
hierbij is Design, Build, Finance & Maintain (DBFM).
Totaal groenonderhoud: Samen met haar zusterbedrijven
beheerst Quercus alle aspecten van het groenonderhoud. In dat
kader is het ook mogelijk om het integrale beheer door te
trekken naar de gehele (openbare) ruimte. Het Krinkels Groen
Concept is hier een voorbeeld van.
Wij hopen u met deze ﬂyer enthousiast en
nieuwsgierig gemaakt te hebben. Mocht u
behoefte hebben aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u contact met ons
opnemen. Wij denken graag met u mee, uw
bomen zijn onze zorg!
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