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Bram van der Weerden Maarten Vroklage Willem Koot

Brede kennis en integrale aanpak als 
drijvende kracht
ETW’ers en ETT’ers bundelen krachten als ETS boomexperts

Eind maart dook er een nieuwkomer op in de bomenwereld: ETS boomexperts. Een jonge onderneming bestaande uit vier European tree 

workers en twee European tree technicians, die na een dienstverband bij Copijn besloten gezamenlijk verder te gaan.
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Het team van ETS boomexperts, opererend van-

uit Harderwijk, bestaat uit twee European tree 

technicians, Maarten Vroklage en Bram van der 

Weerden, en vier European tree workers, Willem 

Koot, Wiljan Zwolsman, Jaap Kaspers en Rik 

van der Schief. De mannen zijn allen afkomstig 

van Copijn, waar zij eind vorig jaar besloten om 

dit bedrijf te verlaten en een nieuwe start te 

maken onder de naam ETS boomexperts. Volgens 

Maarten Vroklage hadden zij het gevoel bij deze 

onderneming niet meer op hun plek te zitten. 

Copijn zou zich na enkele reorganisaties meer en 

meer gaan richten op de regierol, terwijl de man-

nen graag ook alle aandacht wilden besteden 

aan het uitvoerende aspect. Als ETS boomexperts 

besteden de heren aandacht aan advies en uit-

voering, en juist daarin zit volgens Vroklage de 

kracht. Op die manier kan de klant alles in één 

keer uitbesteden. Daarmee wil Vroklage overigens 

niet zeggen dat hun bedrijf het enige is dat een 

dergelijke combinatie aanbiedt. Dat de man-

nen kennis én ervaring hebben wat betreft alle 

aspecten van het bomenvak, is volgens hem wel 

onderscheidend. ‘We zijn een van de weinige 

bedrijven die zo veel verschillende soorten exper-

tise in huis hebben.’ 

ETS boomexperts is onderdeel van Quercus 

Boomverzorging BV uit Eelde. Quercus is een 

gevestigde naam in de bomenmarkt en beschikt 

over alle essentiële certificaten en normeringen, 

zoals Groenkeur BRL Boomverzorging, VCA en 

CO2-ladder trede 5. Hiermee heeft het team de 

beschikking over een sterke basis en alle facili-

teiten om vanaf dag één succesvol te kunnen 

ondernemen. De heren kozen bewust voor een 

eigen merknaam en het varen van een eigen 

koers. Vroklage: ‘We hebben een eigen bedrijfs-

voering en moeten ons eigen succes maken. We 

krijgen veel vrijheid, maar ook veel verantwoor-

delijkheid. Het is aan ons om de ambities waar te 

maken.’ 

Toch is het wel een gewaagde keuze om zelfstan-

dig verder te gaan, vindt Vroklage. ‘Het is een 

grote stap. Je verlaat je veilige omgeving en het is 

maar afwachten hoe de markt erop reageert. Als 

een klant jou opzoekt, dan geeft dat ook voldoe-

ning.’ Al zegt hij het niet met zo veel woorden, 

Vroklage lijkt er vertrouwen in te hebben dat het 

goed zal uitpakken. Het sterke punt zou volgens 

hem vooral zitten in de integrale benadering van 

ETS boomexperts. ‘We hebben kennis en kunde 

van het hele proces en kunnen hulp bieden bij 

elke fase van beheer- en herinrichtingsvraagstuk-

ken. Onze specialistische bomenkennis komt 

optimaal tot haar recht in samenwerking met 

andere vakdisciplines zoals infra, ontwerp, eco-

logie en stedelijke ontwikkeling.’ Het bedrijf wil 

zich daarmee richten op een grote variëteit aan 

opdrachtgevers.

Jaap Kaspers Rik van der Schief Wiljan Zwolsman
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