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Europese certificaten voor boomverzorgers
Bomen zijn van onschatbare
waarde. Daarom verdienen ze de
beste zorg. En die zorg kunnen
alleen echte vakspecialisten bieden.
Sinds meer dan 20 jaar wordt in de
Europese boomverzorgingswereld
gewerkt aan een zelfregulerend
kader, waarbij de sector zelf de
minimale standaarden op Europees niveau vastlegt.
23 Europese landen worden in de
koepelorganisatie European Arboricultural Council (EAC) vertegenwoordigd door hun nationale
boomverzorgersorganisatie. Voor
België is dat de Belgian Arborist
Associations, in Vlaanderen vertegenwoordigd door de vakorganisatie Bomen Beter Beheren.
Twee niveaus
Het EAC heeft een Europees certificeringssysteem opgezet op 2
niveaus: European Tree Worker
(boomverzorger) en European
Tree Technician (boomtechnisch
raadgever). Voor beide niveaus is
een curriculum en examenprotocol
vastgelegd. Examens worden door
certificeringscentra doorheen heel
Europa afgenomen, onder supervisie van EAC.
Certificering is in België mogelijk sinds 2001 voor ETW en 2013
voor ETT. In België worden jaar-

lijks examens voor ETW en ETT
georganiseerd door de Belgische
koepelorganisatie van boomverzorgers (Belgian Arborist Associations,
BAAs) met logistieke ondersteuning
door Inverde.
Momenteel zijn er 168 ETW’s en 25
ETT’s gecertificeerd in Vlaanderen.
Sommige daarvan hebben een eigen
bedrijf, anderen werken voor een
werkgever of voor de overheid. Dat
betekent dat minder dan een kwart
van de zelfstandige boomverzorgers momenteel gecertifieerd zijn.
Bij werknemers is dat nog minder.
Op de website van BAAs kunt u een
lijst downloaden met alle Belgische
ETW’s en ETT’s.
• Het ETW-certificaat is er voor
de uitvoerende boomverzorger:
iemand die werken in en rond
bomen uitvoert. Dat kan gaan
van aan- en verplanten, snoeien,
vellen en afbreken, verankeren, ...
tot een basis-boomcontrole. Om
het ETW certificaat te behalen
moet de kandidaat slagen in drie
theoretische en drie praktische
examenonderdelen: een mondeling en een schriftelijk examen,
een examen soortenkennis, twee
praktijksimulaties en een praktische test waarbij boven in de kruin
moet gesnoeid worden. Een ETW
kan zich doorheen de hele boomkroon voortbewegen door middel

van klimtechnieken of een hoogtewerker. Op het ETW-certificaat
staat vermeld waarvoor het geldig
is: ‘climbing’ (klimmend) en/of
‘platform/MEWP’ (hoogtewerker). ETW is dé standaard voor de
Europese boomverzorger en wordt
steeds meer een noodzakelijke
vereiste bij boomwerken in overheidsopdracht. Inverde organiseert
een opleiding professioneel boomverzorger in voorbereiding op het
ETW-examen.
• Het ETT-certificaat is er voor de
boomverzorgingsdeskundige,
die de brug maakt tussen de
bomenbeheerder en de uitvoerder, de European Tree Worker.
Ook de bomenbeheerder zelf
kan een European Tree Technician zijn. Een ETT voert hoofdzakelijk onderzoeks-, advies- en
rapporteringsopdrachten uit met
betrekking tot bomen. Hij of zij is
actief in de meest uiteenlopende
aspecten van de boomverzorging:
ontwerp en aanleg, standplaatsverbetering, boomveiligheidscontrole, boomsoortkeuze, planmatig
bomenbeheer, inventarisatie, ...
Ook de praktische organisatie van
werkzaamheden aan bomen behoren tot zijn werkterrein: risicobeoordeling en werkbeschrijving,
prijsberekening en opmaken van
contracten, wetgeving, ...

Samenwerking Bloeiend
Boerenland en MediGran:

Vele kilometers waardevolle akkerranden.
Dit mooie voorjaar dat in het
teken staat van Covid-19, is
duidelijk geworden hoe belangrijk de natuur is voor ons. We
hebben nu niet alleen de parken
en natuurgebieden nodig maar
ook onze eigen directe omgeving. Hoeveel mooier is onze
omgeving met groene weiden
en akkers omzoomt door kleurrijke randen van bloeiende bloemen? MediGran en Stichting
Bloeiend Boerenland hebben de
handen in elkaar geslagen om
dit te bereiken.
Al jaren is duidelijk dat een gevarieerde natuur met een grote biodiversiteit, niet alleen voor mensen
veel beter is maar zelfs noodzakelijk voor de bijen, vlinders en
andere insecten. De monotone
akkers en weiden kunnen we
veranderen in velden omringd
met bloeiende kleurrijke stroken met een grote biodiversiteit
aantrekkelijk voor mens en dier.
De teeltgewassen profiteren eveneens: de bloemen trekken insecten

aan die allerlei ziekten en plagen
op een natuurlijke manier bestrijden. Gezonder voor de bodem, de
fauna, de flora én voor de mensen!
MediGran, leverancier van
inheemse zaden en kruidenmengsels, levert hiervoor geschikte
mengsels bestaande uit voornamelijk inheemse planten. Inheems,
omdat het effect van inheemse
gewassen voor het bereiken van
bovenstaande doelen veel groter is
dan het toepassen van uitheemse,
exotische gewassen, waar veel van
onze inheemse insecten (dus ook
de wilde bijen) niets aan hebben.
St. Bloeiend Boerenland, Partner
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
probeert via donateurs, sponsoren, burgers en boeren gelden
te werven voor het inzaaien van
agrarische percelen, en agrariërs te
informeren over de mogelijkheden
voor een bloeiend boerenland.
Wilt u bijdragen aan het vergroten
van de biodiversiteit? Kijk dan op
www.bloeiendboerenland.nl.

Zaden van
inheemse planten
en kruidenmengsels

Michel Allaeys BVBA alles vanuit eigen huis

Kippers, laadbakken en huifopbouwen
voor bedrijf en overheid
Sinds 1991 zijn wij invoerder
van SCATTOLINI S.p.A. voor de
Benelux. Van deze productenlijn
verkochten we inmiddels tal van
driezijdenkippers, laadbakken en
huifopbouwen, zowel aan overheidsinstellingen als aan bedrijven.
Opbouwkits
Wij leveren onze opbouwen voornamelijk aan de merkvertegenwoordigers en carrosserie-opbouwers. De opbouwen zijn volledig
elektrisch alsook mechanisch voorgemonteerd en alle aansluitingskabels, wielkasten en montagebouten
zijn aanwezig. Aan de bestelwagen
wordt niets aangepast, alle hechtingspunten zijn voorzien voor het
gevraagde voertuig.
Eigen atelier en
montagecentrum
Doordat Michel Allaeys BVBA met
een eigen atelier en montagecentrum
werkt, is de montagetijd zeer klein en
zijn de mogelijkheden voor speciale
accessoires groot, zoals signalisatie,
aanhangerkoppelingen, werklichten
en loofrekkens.
Verdeler van Scattolini
voor de Benelux
Michel Allaeys BVBA is de exlusieve
invoerder en verdeler van de Scattolini-opbouwen voor de Benelux.
Bovendien staan wij in voor de service

De gebruiker
Onze opbouwmogelijkheden worden
hoofdzakelijk gebruikt in de openbare sector, groendienst, tuinders
en uiteraard ook bij de renovatie en
woningbouw.
Wilt u graag meer weten neem dan
eens een kijkje op www.allaeys.be

Reis door deel te nemen aan de
internationale fotowedstrijd van
PEFC en steun duurzaam bosbeheer!
Dit jaar nog organiseren PEFCledenlanden uit de hele wereld gelijktijdig een grote fotowedstrijd met als
titel “Experience Forests, Experience
PEFC”. Doel hiervan is duurzaam
bosbeheer te promoten en een sensibiliseringsactie op te zetten voor een
verantwoord aankoopgedrag. Reis in
deze lockdownperiode met PEFC en
steun duurzaam bosbeheer!
Beleef het bos met PEFC
Hoe? Ongeacht of je een amateur of een
professionele fotograaf bent, breng onze
bossen in beeld en toon ons wat ze voor
jou betekenen en hoe jij ze beleeft. Neem
deel aan PEFC-wedstrijd!

Het thema is zeer ruim en kan zowel
boslandschappen, bomen, dieren, bloeSamen met u maken we Nederland men, mensen... omvatten, maar zeker
nog mooier!
ook producten die afkomstig zijn uit
bossen, zoals architecturale pareltjes in
hout of papieren kunstwerken.
De wedstrijd werd in België afgetrapt
op 22 april 2020 (Internationale Dag
van de Aarde) en loopt tot 5 juni 2020
(Internationale Dag van het Milieu).
Om te weten hoe je kan deelnemen, surf
je naar de website www.pefc.photo.

knikmops.be

en dienst na verkoop van OEM geleverde producten.
Het Scattolini-programma voorziet
opbouwoplossingen voor verscheidene lichte bedrijfsvoertuigen, waaronder Mercedes, Renault, Opel,
Nissan, Fuso, Ford, Iveco, Volkswagen, MAN, ...

De deelnemers maken kans op prachtige prijzen in eigen land (aankoopbonnen voor foto-uitrusting met een
totale waarde van 650 €) en op internationale schaal, door mee te dingen

naar de « 2020 PEFC Photographer of
the Year Award ».
De beste foto’s van de nationale wedstrijd
worden gekozen door een jury die bestaat
uit een vertegenwoordiger van PEFC
Belgium en twee professionele fotografen, namelijk Philippe Moës en Frederic
Vandenschrick.
Duurzaam bosbeheer
promoten
Het doel van PEFC is om de bossen
wereldwijd duurzaam te beheren. Momenteel is bijna 12% van
de totale bosoppervlakte wereldwijd gecertificeerd. Certificatie
is de enige manier om duurzaam
bosbeheer te garanderen. PEFC wil
met deze fotowedstrijd duurzaam
bosbeheer promoten.

