
44 5 - 2016

Niks boven bomen
Snoeiwerkzaamheden monumentale treurwilg in eindhoven

In de binnentuin van het pand “De Grijze Generaal” aan de Winston 
Churchillaan in Eindhoven staat een van de bekendste bomen van Eindhoven. 
De treurwilg stamt uit 1932 en kent vele voorvechters waardoor de boom in 
2005, ondanks de kapplannen, werd ingepast in de nieuwbouwplannen. De 
boom is nog het enige herkenningspunt van de oude Woenselsestraat. Dit 
was waarschijnlijk de reden dat veel buurtbewoners in samenwerking met de 
Stichting Stadsbomen Eindhoven (SSBE) in opstand kwamen. 
Tijdens de voorjaarsstorm in 2014 is de boom flink beschadigd. Gustaaf heeft 
in opdracht van Wooninc de monumentale treurwilg gesnoeid en een onder-
zoek uitgevoerd naar de veiligheid en stabiliteit van de boom. Hierbij is een 

rapportage uitgebracht met vier mogelijke scenario’s om de risico voor de 
omgeving te minimaliseren en de monumentale wilg vitaal te houden. 

aanneemsom: €4200,- excl. BTW
opdrachtgever: Wooninc
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. H van der Veen 
aannemer: Gustaaf Geldrop b.v. 
Contactpersoon aannemer: Dhr. M. te Kortschot 
Contactgegevens aannemer: m.tekortschot@gustaafgroenspecialisten.nl



45www.boomzorg.nl 

groot onderhoud aan monumentale Bonte eSdoorn 
Bij kaSteel Coevorden

Een monumentale Bonte Esdoorn van ± 125 jaar oud, staat in een 
erg schrale en zeer zwaar verdichte groeiplaats. De 30 jaar oude 
kroonverankeringen zijn vervangen, de ondergrond is middels 
“ploffen” belucht en bemest. De dichte graszoden is binnen de 
kroonprojectie met inzet van een roterende verreiker icm hand-
kracht verwijderd, waardoor geen extra verdichting op trad. Er is 
een Cortenstalen borderrand aangebracht, om betreding met maai-
machines te voorkomen. Hierbinnen is eerst een laag schimmeldo-
minante compost aangebracht. De verlichting onder de kroon is 
weer teruggeplaatst. Daarna is de  boomspiegel afgewerkt met 
Dennenbast en zijn er 4 kg compostwormen uitgezet. Als afsluiting 
is de boom ook nog gesnoeid. Het is weer een “plaatje” zo kan hij er 
weer jaren tegen.

aanneemsom: ± € 4.500,- excl
opdrachtgever: Gemeente Coevorden
Contactpersoon opdrachtgever: Lambert Westerhof
Projectbegeleiding: Landschapsbeheer Drenthe ( Bomenwacht 
Drenthe )
Contactpersoon: André Efftink
Contactgegevens: 0592-316616
aannemer: Brand Boomverzorging
Contactpersoon aannemer: Gerard Brand 
Contactgegevens aannemer: 0528-231344

PROJECTEN

levering Broomgranulaat Pannekoekendijk 

Boomproject van het jaar is dé landelijke competitie voor het 
beste boomproject. De eerste editie werd gewonnen door 
BTL Bomendienst, met het project Pannekoekendijk in Zwolle. 
Heicom leverde hier Boomgranulaat Basalt/Lava en Bomengrond 
RAG. Deze boomgranulaat heeft een goed drainerende laag en 
bovendien een hoog organisch stofgehalte. Ook leverde Heicom 
zijn Bomengrond RAG voor dit project.Een goede zuurstofca-
paciteit en waterbergingscapaciteit zorgt dat de bomen de 
benodigde voedingstoffen kunnen leveren.  Het onafhankelijke 
onderzoeksbureau Terra Nova deed onderzoek vóór de start van 
het project voor de gemeente Zwolle. De producten van Heicom 
bleken geschikt voor het werk aan de Pannekoekendijk, Door 
de keuze van Moeraseiken in dit project was o.a. een lage pH 
van de boomgranulaat en bomengrond een extra eis. Voor dit 
project is dus maatwerk geleverd om zo tot de beste samenstel-
ling te komen. Beide producten, zowel het boomgranulaat als de 
bomengrond worden geleverd met het RAG keurmerk.

opdrachtgever: BTL Bomendienst / Roelofs
leverancier: Heicom BV
Contactpersoon leverancier: Marcel Straatman
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• Bomen / beplantingen rooien
• Bomen snoeien
• Verhuur verreiker met zaagkop
• Stobben frezen
• Klepelen takhout / begroeiing
• Transport groenafval en gras
• Groenrecycling
• In- en verkoop stamhout

U zocht toch professionals?

BOOMROOIERIJ

Heideweg 3, 5472 LC  Loosbroek
Telefoon +31(0)413 - 22 41 00  •  info@vanweertrondhout.nl  

www.vanweertrondhout.nl

Klepelen takhout / begroeiing
Transport groenafval en gras
Groenrecycling
In- en verkoop stamhout

PROJECTEN

herinriChting landgoederen PaterSwolde

Landgoed De Braak bestaat uit een monumentaal parkbos met vij-
vers en weilanden. Het parkbos is door tuinarchitect Roodbaard in de 
negentiende eeuw in de Landschapsstijl ontworpen. Op landgoed 
Vennebroek zijn majestueuze beuken- en eikenlanen te vinden. 
Voor de omgeving van de landgoederen De Braak en Vennebroek in 
Paterswolde worden plannen ontwikkelt voor een mogelijke herinrich-
ting. Natuurmonumenten is eigenaar van een groot deel van de bomen 
in het gebied en wil in een vroeg stadium inzicht krijgen in de kwaliteit 
van de bomen. Dit om te bepalen welke bomen waardevol genoeg 
zijn om bij de herinrichting te behouden, welke bomen onderhouden 
moeten worden en welke bomen eventueel gerooid moeten worden. 
Alles over Groenbeheer voert een visuele inspectie uit waarbij ook de 
conditie en restlevensduur worden vastgelegd. Het resultaat is een ver-
keerslichtenkaart met de kansen en bedreigingen voor de bomen. De 
kaart maakt inzichtelijk welke bomen behouden moeten blijven bij de 
herinrichting, welke bomen gerooid dienen te worden en welke bomen 
behouden kunnen worden met verbetering van de groeiplaats. Het 
resultaat van het onderzoek wordt meegenomen in de planvorming.     

opdrachtgever: Natuurmonumenten
aannemer: Alles over Groenbeheer
Contactpersoon aannemer: Carlo Kok

Plantenvakken voor BevrijdingSBeuk in ermelo

Op 4 mei 1946 is er tegenover het station van Ermelo een boom met een bijzondere beteke-
nis geplant: de Rode Beuk (Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’). De boom is bijzonder omdat hij 
symbool staat voor de vrijheid. Hij staat bekend als de ‘Bevrijdingsbeuk’.  De gemeente Ermelo 
is zuinig op deze boom en doet er alles aan om de Bevrijdingsbeuk gezond te houden. In 
het afgelopen jaar heeft de gemeente extra aandacht besteed aan de Bevrijdingsbeuk. En 
Covergreen mocht hieraan haar steentje bijdragen.Het is belangrijk dat de wortels van een 
boom voldoende lucht en water krijgen. Daarom is de bestrating onder de boomkruin verwij-
derd en vervangen door plantenvakken met de kant-en-klare plantenmatten van Covergreen. 
Het resultaat: een prachtig verzorgd, groen plantenvak èn lucht en water voor de wortels van 
de boom. Er is gebruik gemaakt van de kant-en-klare plantenmatten van Covergreen. Deze 
hebben als voordeel dat ze gemakkelijk aangelegd  kunnen worden en meteen een verzorgd 
groen aangezicht geven. 

opdrachtgever: Gemeente Ermelo
Contactpersoon opdrachtgever: van de Velde
aannemer: Covergreen
Contactpersoon aannemer: Dennis Klein Boonschate, +31 (0) 548-365 071
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PROJECTEN

herinriChting met reSiSta iePen in harderwijk

Als onderdeel van de herinrichting van de belangrijke toegangsweg naar 
het centrum is  er in Harderwijk gekozen voor een bomenstructuur van 
Resista Iepen. Daarvoor is de Ulmus Resista New Horizon in de maten 
35-40 en deels in de maat 40-45 toegepast. Hiermee is de Iep weer terug 
in Harderwijk op een prominente plek. Door LooHorst Landscaping is dit 
gerealiseerd in een samenwerking met de gemeente Hardrwijk en de infra-
aannemer Hoornstra-Ophof op basis van engineering&construct. Daarbij 
zijn de plantplaatsen door de infra-aannemer ingericht onder toezicht van 
de boomspecialisten van LooHorst. De overeenkomst is gebaseerd op het 
No-Risk-Tree concept van LooHorst, met nazorg en garantie. De plantplaat-
sen in verhardingen zijn ingericht met bomengranulaat en ter plekke van 
een talud bij de haven is er een maatwerk bunker-constructie gemaakt met 
daarin en daaronder granulaat en een ondergrondse kluitverankering.

aanneemsom: € 75.000
opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
Contactpersoon opdrachtgever: Niek Heijboer,  n.heijboer@harderwijk.nl
architect: Gemeente Harderwijk
Contactpersoon opdrachtgever: Niek Heijboer
aannemer: LooHorst Landscaping 
Contactpersoon aannemer: Reinald van Ommeren, 
r.vanommeren@loohorst.com

groeiPlaatSverBetering om geertruidenBerg 

Er is in het begin van het jaar is een onderzoek ver-
richt aan de lindebomen staande aan de spoordijk in 
Geertruidenberg. Hier is een appartementencomplex 
gebouwd met daaronder een parkeergarage. De rij linde-
bomen (Tilia platyphyllos) heeft sterk te kampen gehad 
met deze bouwwerkzaamheden. De rij bomen heeft des-
tijds ook een trekproef ondergaan, bomen hebben als 
indicatie, conditie sterk verminderd gekregen en geadvi-
seerd is bij de bomen groeiplaats verbeterende maatre-
gelen toe te passen. Ook is in de rapportage opgemerkt 
dat meerdere lindebomen voorzien waren van boorga-
ten in de stam. De groeiplaats verbeterende maatregelen 
bestaan uit het injecteren van vaste voedingsstoffen en 
bodemactiverende stoffen. Doel van de maatregelen 
is het verhogen van het organisch stofgehalte in de 
bodem en het activeren van wortelgroei. Met behulp van 
luchtdruk een holle lans op 4 punten binnen de boom-
spiegel in de bodem gebracht, op een diepte variërend 
van 40-100 cm onder maaiveld. Per injectiepunt 40 liter 
(dus per boom 160 ltr) vaste voedingsstoffen en bodem 
activerende stoffen inbrengen in een mengverhouding 
van 75% schimmelgedomineerde humuscompost of 
wormencompost en 25% agraperlite. 

opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg 
aannemer: Pius Floris

Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 100 ontvangt u tot 
het einde van dit jaar alle uitgaven 

van NWST. Vanaf 2017 betaald u het 
volledige jaarbedrag van € 215.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  

* Een super-abo voor een super prijs. Geldig t/m eind 2016.

NU
SLECHTS

€100,-*

6 uitgaven €73,- 6 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €91,-
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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

new design

gAATJesPOTTen
De ideale combi tussen volle grond en container?

Participatiekweker

wie springt erin?
Boom innovatie dag

Volop boominspiratie
Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in

13 juli 2015
POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand

Jaargang 3  4 - 2015

GPS-DATAGPS-DATA
Met een kano waterdieptes meten

Placemaking method

u vraagt, u draait

Duurzaam beheer

met oog voor natuur
Roundup
Verbod op onkruid-

bestrijdingsmiddelen?

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

new DeSiGn

Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter

Jaargang 11  4 - 2015

VeldbeemdVeldbeemd
Een niet te missen soort in je sportveld?

Recordtijd renovatie

van toplaag Grassmaster
engerlingen

Pak ze nu aan!
Honkbalvelden

Duurzaam onderhoud

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

0499-422435

050-5445360

0252-211288
0547-288440

0115-481710 0527-630970

Een krachtige combinatie
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WWW.AGRI-MACHINES.NL

www.gkbmachines.com
new design
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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 

maar we zijn uitgegroeid 

naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.

ICL_SF_Campaign AD_Grass_NL.indd   1
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And the winners Are...
William Boogaarts en Jolanda Vonder

duurzaam golf

Duurzaamheid op 

golfbanen

interface
Schimmelbestrijding

op gras

Blauwdruk voor 

aanbestedingen

bestaat niet

GREENKEEPER 

OF  THE 
YEAR

2016 GREENKEEPER OF THE YEAR

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6051


