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Netwerken belangrijk voor bomen en mensen (VGG)



Kennis vergaren



Kennis vergaren



De waarde van groen



De waarde van groen



De waarde van groen



De waarde van groen
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Hoe voorkomen we dit?



Hoe regelen we het voor de 
boom het best? 

•De samenwerking met de nutsbedrijven. 
•Het protocol werken bij bomen. De 
oplossing? 

•De rol van ETT-ers/ETW-ers bij 
graafwerkzaamheden



Hoe regelen we het voor de 
boom het best

•Bomen bij evenementen
•Bomen in projecten
•Bomen bij (ver-)leggingen van 
kabels en leidingen



Bomen bij evenementen



Bomen in projecten

Bomen in projecten: 
Richtlijn Bomen Effect Analyse 
Bomenstichting/CROW



Bomen in projecten: 
In bestekken: boete minimaal
€ 1.000/schadegeval



Bomen in projecten

Bomen in projecten: 
In bestekken voorschrijven:  deelschade 
vergoeden volgens NVTB systematiek



Bomen in projecten

Bomen in projecten: 
In bestekken voorschrijven:  werken 
volgens bomenposter







Boombecherming op 
bouwlocaties
Beschermingscode
• Bomen met werkelijke boomkroon op tekening
• Voor aanvang werk afstemming met 

boombeheerder zoeken
• Geen machinaal graafwerk in de 

boomkroonprojectie
• Geen bodemverdichting
• Snoeien van takken en wortels dikker dan 5 cm 

uitsluiten na overleg boombeheerder en door 
ETW-er



CROW 
publicatie  280



Combineren bomen k&l wortelgeleiding



Vragen over werken bij 
bomen in projecten?



Bomen en

het leggen van kabels

en leidingen



Afspraken tussen 
nutsbedrijven en gemeente

Samenwerkingsovereenkomst 
nutsbedrijven
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Boombecherming op 
bouwlocaties

Theoretische 
wortelzone:
Boomkroon-
projectie 
+ 2 meter



Lichteprocedure: 
buiten 2 meter zone boomkroon

Graven buiten kroonprojectie + zone van 2m.?

Graafwerkzaamheden kunnen starten.

ja

Nee > 
middelzware 
procedure



Graafwerkzaamheden handmatig of met 
boombeschermende technieken mogelijk? 

ja

Akkoord gemeentelijke bomenspecialist? 

Nee > 
zware 

procedure

nee

Graafwerkzaamheden kunnen 
starten.

Middelzware procedure: 
binnen 2 meter zone boomkroon

ja



• LOCALISEREN/INVENTARISEREN BOMEN
• ALTERNATIEF ONTWERP/GRAAFPLAN
• BOOMBESCHERMINGPLAN
• BOMENEFFECTANALYSE

ja
Eventueel Kap-

vergunning
aanvragen

Akkoord 
gemeentelijke 

Bomen-
Specialist? 

Zware procedure:  
graven binnen 2 meterzone boomkroon

Graafwerkzaam-heden
starten

Graafwerkzaamheden handmatig of met 
boombeschermende technieken mogelijk? 
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Taakverdeling ETT-/ETW 
bij werkzaamheden bij bomen

• ETT-er maakt Bomen Effect Analyse/nulmeting
• ETT-er maakt boombeschermingsplan
• ETW-er is bomenwacht

• Onder verantwoordelijkheid van ETT-er
• ETT-er levert graafregistratie in samenwerking met 

ETW-er.

• ETT: European Tree Technician (theoretisch 
geschoolde)
• ETW: European Tree Worker (praktisch geschoolde)



De samenwerking met de nutsbedrijven. 
Hoe werkt het?
•Nutsbedrijven vragen instemming bij gemeente
•Graven in zone boomkroon + 2 meter >

•ETT-er geeft advies > aanpassen
•Toets door boomspecialist van gemeente

Graven onder toezicht ETW-er
•Onder verantwoordelijkheid ETT-er

•ETT-er (van aannemer) levert registratie van 
werkzaamheden aan gemeente (voor check en 
aansprakelijksrisico)
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Daarom doen we dit


