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Volgens Weijtmans weten boseigenaren het bedrijf 

steeds weer te vinden. ‘Sommige bossen en lanen 

zijn al meerdere keren door ons gerooid, zoals op 

het eiland Nederhemert.’ De boomrooierij, die ooit 

startte met de inzet van een paard voor sleepwerk-

zaamheden, kent dan ook een lijvige geschiedenis. 

In 1962 haalde het bedrijf het Nieuwsblad van het 

Zuiden door in een dag tijd met de bijl langs de 

Bredaseweg in Tilburg 56 eikenbomen te rooien, 

een record. Inmiddels is Boomrooierij Weijtmans 

nationaal en internationaal actief en heeft het 

bedrijf meer dan 25 medewerkers in vaste dienst. 

Kees Weijtmans: ‘Naast goed opgeleide boomrooi-

ers, chauffeurs en machinisten beschikken we over 

negen European treeworkers en twee tree techni-

cians om te verzekeren dat elke rooi- en snoeiklus 

een honderd procent tevreden klant oplevert. 

Onze tree technicians voorzien onze klanten van 

goede adviezen voor het gewenste eindresultaat.’

Social return

Ook wat betreft maatschappelijk verantwoord 

ondernemen staat Boomrooierij Weijtmans zijn 

mannetje, vertelt Kees. ‘We werken samen met 

sw-bedrijven vanwege social return.’ Het bedrijf 

is de eerste boomrooierij in Nederland die de 

CO2-footprinttrede 3 behaalde. ‘De motoren van 

onze mobiele kranen en tractoren voldoen aan 

de Tier 3B-norm. Wij lopen voor op de wetgeving; 

het merendeel van onze voertuigen heeft reeds 

een Euro VI-motor en voor de inzet in de binnen-

stad beschikken wij over Euro VI-auto’s in Silent-

uitvoering.’

Innovatieve telescoopkraan

Uniek in de Benelux zijn de telescoopkranen van 

het bedrijf, vertelt Weijtmans. ‘Dit zijn doordachte 

en innovatieve boomrooimachines, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken kunnen vast-

pakken en afzagen. Op die manier kan één man de 

complete boom, in delen of in zijn geheel, zonder 

klimmers, veilig en gecontroleerd rooien. Zien is 

geloven!’ Momenteel heeft Boomrooierij Weijtmans 

alweer een vierde telescoopkraan in bestelling. 

‘We zijn nu actief met drie telescoopkranen in de 

gehele Benelux en Duitsland. Onlangs waren we 

met deze kraan en onze nieuwste Euro 6 Silent-

vrachtwagen ook aanwezig op de Boom Inspyratie 

Dag.’ Kees Weijtmans noemt de telescoopkraan een 

‘unieke kraan’, die alleen Weijtmans in het wagen-

park heeft. ‘Het is een zeer veilige en effectieve 

kraan, die al door één man bediend kan worden. 

De personeelskosten blijven dus laag. Daarnaast 

is het ook prettig dat de telescoopkraan gewoon 

de snelweg op mag. Bij werkzaamheden is er geen 

oplader nodig, wat de kosten ook weer drukt.’

Nieuwste inzichten en werkmethoden

Daarnaast heeft de boomrooierij een nieuwe 

vrachtwagen toegevoegd aan zijn wagenpark: de 

Euro VI-vrachtwagen. Deze heeft een grote capaci-

teit, wel tachtig kubieke meter. ‘Ook heeft hij een 

zeer stille motor met een minimale uitstoot van 

schadelijke stoffen.’ 

Het duurzame karakter van het bedrijf Weijtmans 

komt daarnaast tot uiting in de investeringen in 

een economische toekomst, de biobased economy. 

‘Zo leveren we onder andere houtchips aan lokale 

centrales voor de ontwikkeling van groene pro-

ducten.’ Tot slot is Boomrooierij Weijtmans een 

SBB-gecertificeerd opleidingsbedrijf en doet het 

er alles aan om de juiste certificeringen te verkrij-

gen, vertelt Kees Weijtmans. ‘We zijn Erbo-erkend, 

VCA**-, NEN-, ISO 9001-, PEFC-, FSC- en Groenkeur-

gecertificeerd. We blijven graag op de hoogte van 

de nieuwste inzichten en werkmethoden.’ 

Het succes van boomrooierij Weijtmans rust dan 

ook niet alleen op een rijk verleden, benadrukt 

Kees Weijtmans. ‘We blijven ons ontwikkelen, zodat 

we de toekomst met vertrouwen tegemoet kun-

nen zien.’

Weijtmans geeft innovatie en 

vakmanschap vervolg met telescoopkraan

Boomrooierij Weijtmans is sinds mensenheuge-

nis een begrip in de bomenbranche. Niet geheel 

onlogisch: al vanaf 1800 is de familie Weijtmans 

actief in het rooien van bomen. Zes genera-

ties hebben de boomrooierij inmiddels groot 

gemaakt. Directeur Kees Weijtmans: ‘Vakman-

schap en betrouwbaarheid zijn de basis van ons 

familiebedrijf.’
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