Advies
Directievoeren en het
begeleiden groenprojecten

VTA & Nader Onderzoek

Boomtotaalzorg beschikt over goed opgeleide
boomtechnisch adviseurs. Geholpen door hun ‘no
nonsens’ basis en creatief denkvermogen zijn wij
in staat om elk facet van boomtechnisch onderzoek
uit te voeren. Dit kan klein- of grootschalig zijn.
Het beoordelen van één enkele boom tot het
onderzoeken van een groot bomen bestand.

Bomen renovatie- of verjongingsplannen

De boom- en natuurwaarde inventarisatie
dient gezien te worden als vertrekbasis voor
het opstellen van voorstellen, dan wel voor het
opstellen van een weloverwogen renovatieplan.
Deze inventarisatie kan dan ook als een ‘0-meting’
worden beschouwd. De uiteindelijke doelstelling is
te komen tot een afgewogen geheel, welke recht
doet aan een duurzaam bomenbestand. Dit met
oog voor zowel natuur- als cultuurhistorie en op
een duurzame wijze te behouden en te beheren.
Hierbij spelen verschillende facetten zoals
natuurwaarde, Flora & Fauna, cultuurhistorie, de
veiligheid t.a.v. de bezoekers en hun beleving van
bijvoorbeeld een landgoed.

Overeind 42A

3998 JB Schalkwijk

030 – 601 18 80

Opstellen Bomen Effect Analyse

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een
BEA voorafgaand aan gebiedsveranderingen
waarbij leefgebieden van bomen in het geding
(kunnen) zijn.
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Inrichtingsplannen

Vanuit duurzaam beheer kunnen wij van
voorgenomen plannen de effecten toetsen zowel
op korte- als op de lange termijn en deze voor u in
kaart brengen.

Boombeleid en –beheer

Onze visie? Beter met (verantwoord) minder. Gaan
voor kwaliteit en duurzaam.

Groeiplaats- en verplantingsonderzoek

Boomtaxatie

Boomtotaalzorg beschikt over geregistreerde boom
taxateurs (leden NVTB) in geval van het taxeren
van boomwaarde, boomschade en/of contra
taxatie.
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In geval van tegenvallende groeiprestaties
kunnen wij, door onderzoek en een biologische
bodemanalyse, de oorzaak van groeistagnatie
vaststellen. Is dit bekend, dan kunnen wij op
gepaste wijze u adviseren en/of het probleem
oplossen. Bij een verplantingsonderzoek wordt
de actuele situatie van de boom en omgeving
onderzocht, in eerste instantie op de bovengrondse
kenmerken.
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