Uitvoering
Boomverzorging

Boomverzorging is een ruim begrip wij inventariseren en onderzoeken. Daarnaast zorgen we voor de
juiste groeiplaatsomstandigheden. Wij zijn gespecialiseerd in het pneumatisch injecteren van lucht
en bodemverbeteraars waardoor verdichting
opgeheven kan worden. Tevens vellen, leveren, planten en snoeien wij bomen.

Pneumatisch groeiplaats verbeteren

Een van onze specialisme is groeiplaatsverbetering
door middel van Pneumatische injectie methode.
Hierbij injecteren wij vaste stoffen in de bodem.
Dit doen wij met de inzet van onze Tree-Life-Unit
(TLU).
•	Vergroten van doorwortelbare ruimte.
•	Verbeteren van de bodemstructuur.
•	Beluchten en/of bemesten.
•	Opheffen van verdichte gronden, breken van
storende lagen.
•	Injecteren van vaste bodemactiverende
stoffen, waaronder schimmelgedomineerde
Humuscompost.
•	Verhogen van organische stofgehalte.
•	Maken van verticale kolommen t.b.v. beluchting
en/of bemesting.
•	Opheffen van stagnerend water.

Leveren en planten of verplanten van
bomen

Boomtotaalzorg verzorgt hierbij de voorbereiding,
het inrichten van de juiste groeiplaats en het
planten van bomen, evenals een op maat
gesneden nazorg zodat de bomen succesvol
kunnen gaan groeien. Op deze werkwijze kunnen
wij u dan ook een groeigarantie bieden.
Het verplanten van bomen kan op vele manieren
uitgevoerd worden. Door middel van rondgraven
en kluitmaken, machinaal verplanten of door het
verschuiven van bomen.
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Snoeien

Het snoeien van bomen is in feite een ‘noodzakelijk
kwaad’. Van nature onderhouden bomen zichzelf
binnen hun natuurlijke omgeving, al of niet
gestuurd door concurrerende bomen. Bomen in de
stedelijke omgeving staan zelden in een natuurlijke
omgeving worden en worden velerlei functies
toebedeeld. Om aan het gewenste boombeeld te
voldoen zal onderhoud, in de vorm van snoeien
noodzakelijk zijn. Gericht op het gewenste beeld
(eindbeeld) zijn onze specialisten als geen ander in
staat uw bomen vakkundig te snoeien.
Ongeacht of gaat om Begeleidingssnoei,
Onderhoudssnoei, Vormsnoei of Specifieke
krooningrepen, zijn wij voor u dé boomspecialisten.

Vellen en rooien

Het weghalen van bomen is een van onze
specialiteiten. Daarnaast verzorgen wij dunning
ten gunste van duurzaam te handhaven bomen
en kappen wij bomen vanuit het oogpunt van
veiligheid. Wij zijn specialisten op gebied van
moeilijk te kappen bomen. Dit doen wij zo nodig
met behulp van hijstechnieken.

Nieuw: smalspoor snippercombinatie

Sinds de zomer van 2015 werkt Boomtotaalzorg
met een nieuwe wendbare snippercombinatie.
De combinatie bestaat uit een kraan-ingevoerde
versnipperaar met een hout invoer tot een
diameter van 30cm en een capaciteit van ca. 40m3
snippers per uur. De combinatie is 1,70m breed en
heeft een lengte van minder dan 10m. Hierdoor
kan in beperkte ruimte, zoals smalle straten en
achterpaden, gewerkt worden. De combinatie is
uitermate geschikt voor het werken in kwetsbare
(natuur)gebieden.
BOOMTOTAALZORG BV onderscheidt zich met deze
combinatie als een veelzijdige boomspecialist die
mobiel, flexibel en vooral effectief en efficiënt kan
werken.
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