‘Werk aan bomen
ligt gevoelig’
Boomrooierij Weijtmans opent website bij werkzaamheden voor ‘ABG-gemeenten’
ter informatie van burger
Sinds 1 januari heeft boomrooierij Weijtmans een samenwerkingsverband met de zogenaamde ‘ABG-gemeenten’. Dit omvat het uitvoeren van boomonderhoud in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De overeenkomst scheelt de drie gemeenten in de kosten, waarbij veel
belang wordt gehecht aan transparantie. Een speciale website houdt de burgers op de hoogte.
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De medewerkers van de gemeenten AlphenChaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken
vanaf 1 januari 2016 samen binnen één ambtelijke regeling: de ABG-organisatie. Dit houdt in
dat de drie gemeenten zelfstandig blijven: ze
beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad,
ondersteund door hun eigen griffier, een eigen
college van burgemeester en wethouders en een
eigen burgemeester. Boomrooierij Weijtmans
won een aanbesteding voor de uitvoering van het
boomonderhoud in de drie gemeenten; sinds 1
januari 2018 loopt er een raamovereenkomst met
de gemeenten. Daarbij heeft Weijtmans formeel
slechts met één moederbestek met drie opdrachtgevers te maken, wat voordelen oplevert voor
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
Kostenbesparend
Slechts één emvi-aanbesteding was er nodig om
het boomonderhoud van drie gemeentes centraal
te regelen, vertelt Ralf van Humbeeck, projectleider bij Weijtmans. ‘We hebben ons vorig jaar
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oktober ingeschreven voor deze aanbesteding.
Dat leidde tot een contract, dat op 1 januari van
dit jaar inging. Zo’n constructie van één overeenkomst met verschillende gemeenten komt vaker
voor. Het scheelt in de kosten. Het voordeel is dat
deze drie gemeenten met ons als opdrachtnemer
één aanspreekpunt hebben. Ze hoefden maar
één bestek uit te schrijven en één aanbesteding
te doen. De kosten van het bestek kunnen ze dus
delen. Gedurende de looptijd weten ze waar ze
aan toe zijn; ze hoeven niet voor iedere klus met
een aannemer over de prijs te onderhandelen. Elk
type werkzaamheden valt binnen een bepaalde
prijscategorie. Wij zijn als één uitvoerende partij
verantwoordelijk voor prijs, kwaliteit en resultaat.’
Gegarandeerd werk
Ook voor boomrooierij Weijtmans heeft deze
opzet voordelen, vertelt hij. ‘Voor ons is het grote
voordeel dat we gegarandeerd werk hebben. Alle
werkzaamheden die te maken hebben met bomen
rooien en snoeien, bestrijding van de eikenproces-

sierups, luizenbestrijding en groeiplaatsverbetering
worden bij ons gelegd. Dat levert ons veel werk
op.’ De boomrooierij uit Udenhout ging inventief te
werk om de aanbesteding te winnen. ‘We hebben
eerst een plan van aanpak geschreven met een
antwoord op de vraag hoe we de werkzaamheden
wilden uitvoeren. Dan moet je meerwaarde kunnen bieden bovenop de minimumeisen uit het
bestek, door meer service te leveren op sommige
punten.’
Open en transparant
Een van de punten waarmee boomrooierij
Weijtmans zich trachtte te onderscheiden, was
door extra inzicht te bieden in de uit te voeren
werkzaamheden. Van Humbeeck: ‘Het leek ons een
slimme zet om een speciale website in te richten:
ABG-boomonderhoud.nl. Die website heeft als doel
belangstellenden te informeren over het boomonderhoud dat gaat plaatsvinden. Geïnteresseerden
kunnen er vooraf informatie vinden over uit te
voeren projecten en er wordt toelichting gegeven
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bij te realiseren opdrachten. Daarmee proberen we
open te zijn en transparant te communiceren met
de burgers. De website toont bewoners de planning van de gemeente en biedt hen inzicht in wat
zij kunnen verwachten. Dat is voordelig voor de
gemeente, maar ook voor de burger; die kan zien
waar hij aan toe is wat betreft het boombeheer.’
Eikenprocessierups
Een voorbeeld van de informatievoorziening
waar de gemeente op inzet, is de bestrijding
van de eikenprocessierups, die te vinden is in de
inlandse eik en zich ontwikkelt zodra de bomen
in de knop en in het blad komen. De website
ABG-boomonderhoud.nl meldt daarover: ‘In de
komende (mei)periode gaan de ABG-gemeenten
de eikenprocessierups bestrijden. Er gaat gewerkt
worden volgens een vooraf vastgelegd behandelplan. De behandeling verloopt met een natuurlijk
bestrijdingsmiddel. De eikenprocessierups kan
in de zomermaanden voor veel overlast zorgen.
De haren van de volwassen rups veroorzaken, bij
contact met de huid of ogen, flinke jeuk en een
branderig gevoel.’
Duurzame energieopwekking
De site geeft ook openheid van zaken over hergebruik van groen afval. ‘Tak- en stamhout dat
vrijkomt bij het boomonderhoud wordt door de
aannemer, Boomrooierij Weijtmans, afgevoerd naar
een centraal depot. In dit depot wordt dit houtige
materiaal verwerkt tot biomassa. Deze grondstof
wordt vervolgens weer gebruikt voor energieopwekking’, aldus de website. Er werd zelfs een
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen

de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie
(CDEB) en de gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen (de ABG-gemeenten) om
duurzame energieopwekking in de regio te bevorderen. Van Humbeeck: ‘Stam- en takhout gaan
naar de coöperatie; die zorgt voor de verwerking.
De snippers worden opgestookt in kleine verbrandingsovens bij agrarische bedrijven dicht bij de
boerderij. Dat komt bijvoorbeeld ten goede aan de
centrale verwarming, het opwarmen van melk voor
kalveren en de stalverwarming.’
Informatie via projectwebsite
Zowel de gemeenten als uitvoerder Weijtmans
hebben bij de uitvoering baat bij deze transparantie, vertelt Van Humbeeck. ‘Het idee is ontstaan
toen we het bosbeheer deden voor de gemeente
Tilburg. Ook daar hadden we een projectwebsite
opgetuigd, waarmee we mensen op de hoogte
hielden. Daarbij speelt de gedachte een rol dat hoe
meer informatie je aan de voorkant verstrekt, hoe
gemakkelijker de uitvoering verloopt.’ Hij voelt zich
door de gestelde doelen op de website niet op zijn
vingers gekeken, vertelt hij. ‘Je moet wel dingen
beloven die je waar kunt maken. We houden mensen op de hoogte van de planning: wat, waar en
wanneer. Als mensen meer info willen, komen ze
direct bij ons uit.’
Ingrijpende werkzaamheden
Bij de open houding ten opzichte van de burgers
speelt ook een rol dat veel mensen moeite hebben met dit soort werkzaamheden, vertelt Van
Humbeeck. ‘Als we aan de voorkant laten zien
waar we mee bezig zijn, creëren we draagvlak.

Uitvoeringsgerelateerde vragen handelen we zo
snel mogelijk af, uiterlijk binnen enkele dagen. We
zijn ons ervan bewust dat we ingrijpen in de dagelijkse leefomgeving van veel recreanten. Werk in
het bos ligt nou eenmaal gevoelig.’

Projectleider Henry Schoenmakers van de
ABG-gemeenten is in het kader van de aanbesteding betrokken bij deze overeenkomst.
Volgens hem was het een goed idee om het
bestek door een ambtelijke fusie van drie
gemeenten te laten aanbesteden. ‘Het gaat
om één raamcontract, dat bestaat uit deelopdrachten. Deze gemeenschappelijke regeling
scheelt voor drie gemeenten in de kosten.
Als gemeente vinden wij communicatie met
de burgers belangrijk. En bomen vormen een
gevoelig onderwerp. Dat hebben we in het
verleden ook ondervonden; je hebt vaak te
maken met voor- en tegenstanders. We willen daarom alle kanalen benutten om mensen zo goed mogelijk te informeren. Deze
website is daarvoor een extra kanaal.’
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