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Er is een boekje gemaakt “Twenty years of 

European Arboricultural Council’. In het boek 

doen verschillende Europarlementariërs en poli-

tici uit deelnemende landen uitspraken over het 

belang van duurzaam milieu en commitment voor 

de lange termijn boombeheer (arboriculture). 

Bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit en dan 

vooral in stedelijke gebieden. Een groen netwerk 

kan hierbij helpen. Boomverzorgers helpen het 

inzicht in de waarde en het belang van een 

groener milieu bevorderen. Stadsbomen lijden 

vaak aan stress. Het is daarom belangrijk dat er 

organisaties zijn die zich druk maken om bomen. 

Het boekje is de bestellen via de office@eac-

arboriculture.com

 

De EAC wil het vak verbeteren door opleiding, 

training en certificering in boomverzorging, 

veilig werken, gereedschappen en motorzagen, 

management, planning en ziekten en aantastin-

gen, het planten van bomen in de stad en har-

moniseren van procedures in Europa. 

De Italiaanse SIA (http://www.isaitalia.org/) was 

gastheer voor de jaarvergadering. In de prachtige 

omgeving van de Serra Tuinen, beheerd door de 

Coöperatieve NONSOLOVERDEC, waarbij meer 

dan 30 vertegenwoordigers van verschillende 

Europese landen aanwezig waren. De Italiaanse 

boomverzorgers vereniging is een actieve club 

met 400 leden. Ze doen veel aan promotie voor 

de boom. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse 

Arborday (boomfeestdag) waarbij in de gekozen 

stad een gratis boomonderhoud project wordt 

uitgevoerd. Ook werd een samenwerking met 

Kellog’s cornflakes gepresenteerd. Op ieder pak 

staat een korte introductie van de SIA en het 

belang van de boom. Voor kinderen is op het pak 

een puzzel over een park te vinden. 

De universiteit van Padova (TeSAF Dept) introdu-

ceerde een verbeterde injectiemethode voor het 

injecteren van dennen ter bestrijding van denne-

processierups en vaatverstopping bij palmbomen. 

(www.biteinfusion.com).

 

Het Handboek Tree Worker is geactualiseerd en 

in het Engels-Duits en Pools gepubliceerd. Er was 

een presentatie over het werken van de vrouw in 

de boomverzorging ( Willem van Delft, IPC groen 

ruimte). De motorzaag is een gereedschap wat 

vaardigheid vereist om er veilig mee te kunnen 

werken. Daarom komt er een nieuw Europees 

Chainsaw Certificaat. (http://www.european-

chainsaw.eu/certificate)

De pilot om in Nederland een puntensysteem bij 

her-certificering van de European Tree Worker 

(ETW) en European Tree Technician ( ETT) te werd 

toegelicht door Harold Schoenmakers ( namens 

de VHG vakgroep bomen).

De EAC kiest ieder jaar een Europese stad van 

de boom (European City Of the Tree) Amsterdam 

krijgt dit jaar de award om de aandacht die 

bomen en in het bijzonder de iepen en het 

iepenarboretum (http://springsnow.nl/) in onze 

hoofdstad krijgen. (http://www.amsterdam.

nl/@526303/pagina en  http://www.european-

city-of-trees.com/)  

Veel aandacht voor 20 jaar EAC

In Venetië werd in de prachtige omgeving van de Serra Tuinen begin juni de vierde lustrumvergadering van de EAC ofwel European 

Arboricultural Council gehouden. De European Arboricultural Council werd in 1992 door bomenliefhebbers opgericht in Brussel. Inmiddels 

zijn er 22 landen lid. De EAC biedt handleidingen en certificaties. De introductie van ETW European Tree Workers en European Tree 

Technicians zijn succesvol voorbeelden van de EAC activiteiten.  Redactiecommissielid Thale Roosien doet verslag.  
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Thale Roosien levert al jaren een bijdrage aan 

het duurzaam in stand houden van de 

stedelijke bomen en bossen. Hij is dit jaar met 

een eigen adviesbureau gestart.


