
Geregistreerd taxateur en boomspecialist

Een geregistreerd NVTB taxateur van Expedio 

Arbori zorgt voor een gedegen en onderbouwde 

waarde- of schade bepaling van uw bomen en 

houtachtige gewassen. Zo worden we regelmatig 

gevraagd voor de waardebepaling van bomen en 

groen bij projecten als onderdeel van een bomen 

effect analyse of  bij geleden schade aan bomen 

door graafwerk, aanrijdingen en illegale kap of 

snoei. 

Vijf jaar Expedio Arbori

In april 2014 is het eerste lustrum van Expedio 

Arbori uit Raalte een feit. Omdat we ook de 

komende vijf  jaar u van dienst willen zijn krijgt 

u in de aprilmaand 10% korting bij inschrijving 

van één van onze cursussen in 2014. We verzor-

gen ook cursussen op maat en op een door u 

gewenste locatie. Vraag naar de mogelijkheden. 

Nieuwe locatie 

Eerder dit jaar verhuisden we al naar een eigen 

locatie in Raalte. Na 4,5 jaar in een bedrijfsver-

zamelpand aan de Boeierstraat te Raalte, zijn we 

per 1 maart 2014 verhuisd naar de Venkel 37 in 

Raalte.  

Mycological Tree Assessment

Afgelopen twee jaar hebben we in samenwerking 

met Gerrit Jan Keizer een tweetal cursussen ont-

wikkeld en gegeven. Vanwege dit grote succes 

en het zeer boeiende onderwerp, zullen deze cur-

sussen ook in 2014 weer gegeven worden. 

Het gaat hierbij om de cursus Houtrot, zwammen 

en bomen, welke de in Nederland meest voorko-

mende houtrot veroorzakende schimmels behan-

deld en de cursus Mycological Tree Assessment, 

welke het boomsoort eigen ecosysteem behan-

delt en waarbij u mogelijke groeistoornissen en/

of aantastingen in een vroeg stadium kunt vast-

stellen. Kijkt u op onze site voor een meer uitge-

breide informatie over ons cursusaanbod. 

Ook in 2014 uw partner voor een goed en 

veilig groenbeheer.

• Inventarisatie van bomen en groen

• Boomveiligheidsinspectie

• Stand- en Groeiplaatsonderzoeken

• Bomen Effect Analyses

• Inrichtingsadvies bomen voor 

   nieuwe en bestaande situaties 

• Waarde- en Schadebepaling van 

   bomen en groen

• Nader onderzoek stabiliteit

• Nader onderzoek breukvastheid

• Inventarisatie Flora & Fauna

• Workshop’s en Cursussen

   ook op maat en op locatie verzorgd

Neemt u vrijblijvend contact op met Ronald 

Wobben van Expedio Arbori te Raalte;

0572-364400 of via info@expedio-arbori.nl. 

Vijf jaar Expedio Arbori

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-4449 

Venkel 37     8101 DL      Raalte      T: 0572-364400      info@expedio-arbori.nl      www.expedio-arbori.nl 

(Advertorial)

Sinds 2013 werkt Expedio Arbori met de 

nieuwste Picus geluidstomograaf voor 

het inwendig onderzoek bij bomen en 

het benaderen van de breukvastheid. 

De Picus maakt gebruik van geluids-

impulsen waarbij het mogelijk is een 

twee- tot driedimensionaal beeld van de 

stam te krijgen.  


