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‘Wij zijn boomrooiers,
al 100 jaar’
Tien decennia Weijtmans leveren bijzondere samenwerkingen op
‘Wij hebben onze wortels in de bosbouw; dit werk zit ons in het bloed’, zegt Kees Weijtmans van de gelijknamige boomrooierij in Udenhout. Het bedrijf
heeft een familiegeschiedenis van generaties die zich bezighielden en -houden met het rooien en snoeien van bomen. Dat er veel veranderde in die jaren,
spreekt voor zich. De duurzame relaties die Boomrooierij Weijtmans opgebouwd heeft, spelen een belangrijke rol in het 100-jarig boomrooiersbestaan.
Auteur: Jopie Bijl

De jarenlange relaties met klanten zijn belangrijk, maar ook de samenwerking met collegabedrijven en leveranciers. Door betrouwbare
partnerships aan te gaan, kan Boomrooierij
Weijtmans het verschil blijven maken.
Weijtmans: ‘We maaien niemand het gras voor
de voeten weg, maar versterken collegabedrijven met expertise en oprecht vakmanschap, om te zorgen dat de klus wordt geklaard.’
Duurzame technologieën
Het oorspronkelijk zware lichamelijke handwerk
evolueerde naar het moderne machinepark
waarmee de medewerkers van Boomrooierij
Weijtmans vandaag de dag werken. Ook hierbij
draait het om samenwerken. Zo wordt met
leveranciers gesproken over de mogelijkheden
van de steeds slimmere technische en duurzamere technologieën. ‘We combineren de
expertise van leveranciers met onze vakkennis,
om klanten sneller en beter te kunnen bedienen
en om onze duurzame doelstellingen te halen’,
aldus Weijtmans.
Zo liet de boomrooierij haar hofleveranciers
Ginaf en DAF samenwerken bij de aanschaf van
een maatwerkvrachtwagen (de Ginaf X 63231CHF), om de aandrijving van de vooras zo te
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laten aanpassen zodat het gewenste resultaat
werd bereikt. Hoewel er DAF op de grille staat, is
deze na Eindhoven nóg een keer uit de fabriek
gerold: in Veenendaal werd de aandrijving op
de vooras inschakelbaar gemaakt, terwijl hij
normaal alleen door de achterste twee assen
wordt aangedreven.
Ook bij de ontwikkeling van telescoopkranen
ging Weijtmans een traject aan met de leverancier. Het resultaat: unieke mobiele telescoop
kranen, die tot 42 meter hoogte takken vastpakken, afzagen en gecontroleerd verplaatsen.
‘Wij vinden het belangrijk om opdrachten op
moeilijke locaties compact en veilig uit te
voeren. Zowel op drukke locaties in stedelijke
gebieden als bij particuliere klanten is dit
van grote meerwaarde’, licht Weijtmans toe.

Inmiddels zijn er meerdere MKG-telescoop
kranen met bonsai-velkop in bedrijf bij de
boomrooierij.
Belang van samenwerken
Vroeger was het rooien van bomen relatief snel
beklonken. Maar de werkzaamheden veranderden sterk door de jaren heen. Vaak zijn de
werkzaamheden van Weijtmans onderdeel van
een groot project, zoals een herinrichting, een
infrastructureel project of het complete bomenen bosbeheer voor een lokale overheid. Hierdoor
werd de samenwerking met collega-bedrijven
en ketenpartners steeds belangrijker.
De samenwerkingsverbanden van Boomrooierij
Weijtmans met collega-bedrijven voert decennia
terug. Zo was er de samenwerking die vader
Wim Weijtmans zestig jaar geleden aanging met

‘We combineren de expertise van
leveranciers met onze vakkennis,
om klanten sneller en beter te
kunnen bedienen’

3 min. leestijd

ACTUEEL
Luchtfoto van het pand

‘Bedrijven willen een
steeds groter deel van de te
verdelen opdracht in eigen
beheer hebben. Wij denken
daar anders over’
Van Dijk Maasland. De oorsprong van dat bedrijf
lag in de cultuurtechnische landbewerking. Het
was een bijzondere samenwerking, die nog
steeds voortduurt: ‘Omdat we als collega-boomrooiers betrouwbaar werken en respectvol met
elkaar omgaan’, zegt Kees Weijtmans.
Een ander voorbeeld is de samenwerking
met Donker Groep voor Rijkswaterstaat in de
gemeente Woerden. Dit betrof het project
Treemark, waarbij het ging om bomen- en bosbeheer in de gemeente. Samenwerking met
collega-boomrooiers en externe (keten)partners
is voor Weijtmans vanzelfsprekend, of het nu
gaat om regionale projecten van TenneT of
lokale overheden.
Schoenmaker, blijf bij je leest
‘We zien in de branche dat bedrijven een steeds
groter deel van de te verdelen opdracht in eigen
beheer willen hebben. Wij denken daar anders
over’, vertelt Weijtmans. ‘Als we allemaal doen
waar we goed in zijn, kunnen we elkaar een fijne
boterham gunnen. Als schoenmaker blijf ik dan
ook het liefst bij mijn leest. Wij zetten ons
specialistische machinepark en onze goed
opgeleide ETT’ers en ETW’ers verantwoord in
voor de werkzaamheden waarvoor ze bedoeld

zijn. Wij houden ons bezig met onze expertise.
Zo zorgen we dat opdrachtgevers het resultaat
krijgen dat verwacht mag worden.’
Cascadering
Weijtmans committeert zich aan het cascaderingsprincipe, om de opbrengst van bomen
als één grondstof maximaal te benutten. Bij
cascadering, een proces op basis van één
grondstof, wordt hout zo hoogwaardig mogelijk
toegepast. Ook hierbij speelt samenwerking een
belangrijke rol; samen met ketenpartners wordt
gezorgd dat bomen zoveel mogelijk worden
hergebruikt. Onnodig hout versnipperen is bij
Weijtmans geen optie. ‘We denken in verdere
toepassingsmogelijkheden, zoals in de bouw
en de meubelindustrie. Uitsluitend het restafval
dat niet anders kan worden ingezet, bereikt de
houtversnipperaar. De houtsnippers worden
aangeboden voor hergebruik, bijvoorbeeld als
bodembedekking of voor het aanleggen van
een mooi wandelpad. Zo dragen ze bij aan de
waardepiramide, ten behoeve van de verschuiving naar een bio-based economy.’
Weijtmans profileert zich als partner, waarbij
oprecht zakendoen prima samengaat met
betrouwbaarheid en Brabantse nuchterheid.

Beide staan hoog in het vaandel bij het nononsense-familiebedrijf. ‘Samenwerken met
liefde voor het vak en continu innoveren, dat zal
altijd belangrijk blijven. Evenals de traditie en
de liefde voor de natuur en de mens. Dat is een
prima succesformule.’

BE SOCIAL
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Werkzaamheden
De werkzaamheden van Boomrooierij
Weijtmans bestaan uit het snoeien, rooien
en in hun geheel verwijderen van bomen.
Bijkomende werkzaamheden zijn houttransport en het afvoeren van vrijgekomen
materialen – alle werkzaamheden die direct
te maken hebben met de zorg voor bomen,
met aandacht voor de omliggende natuur
en de focus op het genereren van een maximale opbrengst uit de bomen. ‘Dat doe je
met vitale bomen en bossen, en aan het
einde van hun levensfase zorg je dat het
hout maximaal kan worden ingezet.’
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