
 
 
 

 
 
 

European Tree Technician 
Nederlandstalige versie 

 

Deze Nederlandstalige versie van het European Tree Technician curriculum is 
ondergeschikt aan de originele Engelstalige versie, zoals verspreid door de 
European Arboricultural Council. 

 
 

1. Definitie 
 
 

Een European Tree Technician is iemand die werkt of wil werken in het lager of 
middenkader of die een leidinggevende rol heeft in de boomverzorging. 
 
European Tree Technicians zijn bekwaam om te werken in en rond bomen met als 
doel ze gezond en veilig te houden, met aandacht voor de biodiversiteit. Ze werken 
daarvoor op basis van de huidige kennis en code van goede praktijk, zowel in 
boomverzorging, natuurbehoud, milieubescherming als veiligheid op het werk. 
 
Ze hebben ook technische vaardigheden en organisatorische en leidinggevende 
kwaliteiten. 
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2. Curriculum 
 

1  Basis van het bomenbeheer 
 
1.1 Functies, structuren, ontwikkeling, groeistadia en fysiologische processen bij 

bomen 

1.2 Omgevingsfactoren – de effecten van bodem en standplaats op de groei en 

de ontwikkeling van bomen 

1.3 Kwaliteitsbeoordeling van het plantgoed – boomsoortkeuze en keuze van het 

type plantgoed 

1.4 Milieu en ecologie 

1.5 Landschappelijke en sociale waarde van bomen 

1.6 Sierwaarde - criteria voor boomsoortkeuze 

1.7  Aanplant en nazorg van bomen en struiken  

1.8 Boomverzorging 

1.9 Diagnose en beoordeling van schade aan bomen  

 

 
2  Praktische procedures in het bomenbeheer 

 
2.1  Veiligheid op de werkplek - risicobeoordeling van het werk 

2.2  Organisatie van de werkplek 

2.3  Toezicht op de uitvoering van werken aan bomen 

2.4 Standplaatsverbetering 

2.5 Klimmen - gebruik van de hoogtewerker 

2.6 Vellen van bomen 

 
 

3  Wetgeving, economische en sociale aspecten 
 

3.1 Werkbeschrijving en specificaties voor het bomenbeheer 

3.2 Aanbestedingen en kostprijsberekening 

3.3 Oplevering, facturatie en garantieperiode 

3.4 Opstellen van contracten – aansprakelijkheid 

3.5 Wettelijke bepalingen voor de uitvoering van werken aan bomen 

3.6 Vakorganisaties op nationaal en Europees niveau 
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1. BASIS VAN HET BOMENBEHEER 
 
1.1  Functies, structuur, ontwikkeling, levensfasen en fysiologische processen van 

bomen  
 
1.1.1   Functies en structuur van bomen 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen:  
 * De basisbegrippen van de boombiologie en hun relevantie voor de hedendaagse 

boomverzorging begrijpen. 
 * De uitwendige bouw (morfologie) van bomen herkennen. 
 * De anatomische en fysiologische opbouw en functies van bomen benoemen en 

beschrijven. 
* Een gedetailleerde beschrijving geven van de takaanhechting aan de stam en 

omschrijven hoe snoeitechnieken hieraan aangepast moeten zijn. 
* De vorming van callus- en wondweefsel ten gevolge van verwondingen 

beschrijven. 
  * De voornaamste verdedigingsmechanismen van bomen bij verwonding 

beschrijven, onder andere compartimentalisatie. 
  * De invloed van omgevings- en milieufactoren op fysiologische processen 

begrijpen. 
  * De opbouw en morfologie van het wortelgestel en de invloed op de stabiliteit van 

bomen begrijpen. 
   * Kroonstructuur, windbelasting van de kroon en een evenwichtige kroonopbouw 

begrijpen.  
   * De positieve en negatieve punten van codominante stammen en de aanhechting 

bij meerstammigheid uitleggen. 
 

1.1.2 Ontwikkeling en levensfasen van bomen 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De voornaamste zones van groei en ontwikkeling in een boom aanduiden. 
* De verschillende levensfasen van een boom identificeren. 
* De verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen 

uitleggen en op basis daarvan evaluatiecriteria vastleggen voor het 
bomenbeheer en boomverzorgende maatregelen. 

 
 
1.2 Omgevingsfactoren – de effecten van bodem en standplaats op de groei en de 

ontwikkeling van bomen 
 
1.2.1 Bodemkunde 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem 

beoordelen. 
* De bodemtextuur manueel (in het veld) en mechanisch (korrelgrootteverdeling) 

bepalen. 
  * De rol en het belang van mycorrhizae voor de boom beschrijven. 
  * De zuurtegraad van de bodem (pH) testen en het resultaat evalueren. 
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1.2.2 Standplaats 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De verschillende standplaatsomstandigheden vergelijken voor bomen in een 

verstedelijkte omgeving en in het buitengebied. 
 * Een geschikte boomsoort kiezen in relatie tot de bodem. 
 * Standplaatsverbetering uitvoeren waar nodig. 

* Een geschikte boomsoort kiezen voor een specifieke locatie.  
 

 
1.3 Kwaliteitsbeoordeling van het plantgoed – boomsoortkeuze en keuze van het 

type plantgoed  
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen:  
  * Het geslacht en de soort (en indien relevant variëteit en/of cultivar) bepalen van 

algemene Europese bomen en struiken. 
* Kwaliteitseisen voor plantgoed definiëren. 
* Behandeling van plantgoed (op kwekerij en transport) en keuring van plantgoed 

bij levering beschrijven. 
* Regels voor kwaliteitscontrole bij klein- en groothandel uitleggen. 

 
 
1.4 Milieu en ecologie 
 
1.4.1  Natuurbehoud and milieuvriendelijke technieken 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
   * Kennis aantonen van de ecologische waarde van bomen. 
  * Kennis aantonen van natuurbescherming en habitats die beïnvloed kunnen 

worden door het  bomenbeheer. 
  * Begrijpen waarom bomen in hun natuurlijke staat moeten behouden blijven 

omwille van de biodiversiteit aan planten en dieren. 
  * Milieuvriendelijke gereedschappen en machines gebruiken en de voordelen van 

geïntegreerde biologische bestrijdingsmethodes benadrukken. 
 

 
1.5 Landschappelijke en sociale waarde van bomen 
 
1.5.1 De landschappelijke en financiële waarde van bomen 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De verschillende mogelijkheden voor de waardebepaling van bomen uitleggen.  
* De principes van de waardebepaling van bomen begrijpen en kunnen gebruiken.  

 
 
1.5.2 De sociale waarde van bomen 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De historische en culturele erfgoedwaarde van bomen beoordelen. 
* De verschillende sociale en psychologische effecten van bomen in een 

verstedelijkte omgeving beschrijven. 
 

* Het brede publiek voorlichten over de voordelen van bomen en over 
noodzakelijke boombeheerwerken. 
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* De voornaamste nationale en Europese professionele organisaties oplijsten die 
een link hebben met boomverzorging. 

 
 
1.6 Sierwaarde - criteria voor boomsoortkeuze 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 

  * De esthetische, dendrologische en beheertechnische eigenschappen van 
boomsoorten identificeren en op basis daarvan hun geschiktheid voor specifieke 
plantplaatsen beoordelen. 

 
 

1.7 Aanplant en nazorg van bomen en struiken 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   Bestaande landschappelijke elementen in acht nemen bij het aanplanten van 

bomen en struiken. 
*   Bemesting en andere bodemverbeterende middelen selecteren op basis van de 

noden van de plant en de regelgeving inzake milieu- en natuurbescherming. 
*   De vorming van mycorrhizae bevorderen door een zorgvuldige keuze van 

plantplaats en boom- of struiksoort. 
*   Bomen correct aanplanten en nazorg geven, met oog voor de standplaats en de 

omgevingsfactoren. 
*   Het belang beschrijven van onkruidcontrole en mulching in de eerste jaren na 

aanplanting. 
*   De nazorg na het planten en de begeleidingssnoei beschrijven. 
*   De procedures beschrijven voor het optillen, vervoeren en aanplanten van grote 

of verplante bomen: van de voorbereiding over de verplanting tot de nazorg. 
 

 
1.8 Boomverzorging 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De correcte snoeitechniek en de verschillende types snoei beschrijven. 
* Bomen snoeien met een duidelijk eindbeeld voor ogen. 
* Het beste snoeitijdstip kiezen voor een specifieke boomsoort. 
* De verschillende systemen van kroonverankering en ondersteuning beschrijven 

en de relevante installatietechnieken. 
* De beperkingen en gevaren beschrijven van de behandeling van wonden, holtes 

en houtrot. 
* De beschermingszone rond bomen aanduiden bij werken in de buurt van bomen. 
* De methodes beschrijven om schade aan bomen te voorkomen bij werken in de 

buurt van bomen en bij boomverzorgingswerken. 
* Het materiaal, de gereedschappen en machines selecteren die nodig zijn voor het 

opheffen van bodemverdichting, bodembeluchting, irrigatie en drainage. 
* De methodes en materialen beschrijven om te zaaien en aan te planten onder een 

scherm van bomen. 
*    De theoretische en praktische aspecten van mulching beschrijven. 
* Aanbevelingen doen voor relevante boomverzorgingswerken. 
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1.9  Diagnose en beoordeling van schade aan bomen 

1.9.1  Abiotische factoren 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* Abiotische en klimatologische schadefactoren in een bepaalde omgeving 

herkennen. 
* Symptomen van klimatologische schade herkennen. 
* Symptomen van stedelijke vervuiling herkennen. 
* Symptomen van wortelschade opsporen en identificeren. 
* Stabiliteit en breukgevoeligheid van bomen beoordelen. 
* De windbelasting op de kroon en het effect op de boomstabiliteit beoordelen. 

 

1.9.2 Biotische factoren 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* Symptomen en organismen betrokken bij de gezondheid van bomen herkennen. 
* Omgevingsfactoren die boomziekten en –plagen bevoordelen herkennen. 
* De oorzaken van houtrot, bastkankers en bladziekten identificeren. 
* De levenscycli van schimmels en insecten schetsen. 
* De verschillende types houtrot en parasitaire houtrotschimmels identificeren. 
* Uitleggen hoe houtrot zich verspreidt in bomen en hoe bomen zich daartegen 

verdedigen. 
* Geschikte preventie- en behandelingsmaatregelen voorstellen voor ziekten en 

plagen. 
* Behandelingen voorstellen die in overeenstemming zijn met Europese en 

nationale regelgeving en wetgeving over milieu- en natuurbescherming. 
 
 
1.9.3  Visuele boomveiligheidscontrole en risicobeoordeling  
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*    Een visuele controle van mechanische of biologische defecten bij bomen 

uitvoeren. 
* De waarde van de verschillende methodes en apparatuur voor het onderzoek van 

houtrot inschatten (handmatig, elektronisch, met geluidsgolven of mechanisch). 
*    De conditie en de mechanische sterkte van bomen inschatten. 
*    De geavanceerde diagnosetechnieken oplijsten die beschikbaar zijn voor 

boomverzorgingsdeskundigen. 
*    De waarde van de beschikbare dataopname- en databeheersystemen inschatten. 
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2. PRAKTISCHE PROCEDURES IN HET BOMENBEHEER 
 
2.1 Veiligheid op de werkplek - risicobeoordeling van het werk 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*    De vereisten en processen voor risicobeoordeling bij werken aan bomen 

begrijpen. 
*    Een risicobeoordeling voor werken aan bomen uitvoeren. 
*    Een veilige uitrusting, werkprocedures en opleidingsvereisten vastleggen voor: het 

aanplanten van bomen, klimmend werken en/of werken vanuit de hoogtewerker, 
kettingzaaggebruik bij klimmend werken en/of in de hoogtewerker, snoeien, 
afbreken, vellen, kroonverankering, gebruik van hakselaar, stronkenfrees en 
andere machines, EHBO, enz. (in overeenstemming met de relevante technische 
beplaingen). 

*   Veiligheidsvoorschriften van relevante vakorganisaties, veiligheidsinstanties of 
relevante overheden naleven. 

*   Verzekeren dat alle materieel goed onderhouden wordt. 
 
 
2.2 Organisatie van de werkplek 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De criteria voor keuze en keuring van materieel, machines, gereedschappen en 

persoonlijke beschermingsmiddelen uitleggen. 
* De voorbereiding en veiligheidsvoorschriften van de werkplek uitleggen. 
*    Procedures uitwerken om de werkplek te beveiligen voor derden. 
*    Noodprocedures voor de werkplek uitwerken. 
*    Veiligheidsprocedures en ongevalpreventie volgens actuele wetgeving toepassen. 

 
 
2.3 Toezicht op de uitvoering van werken aan bomen 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*    Basistechnieken voor het toezicht op werknemers uitleggen en toepassen. 
*    De risicobeoordeling van de werkplek met het team bespreken. 
*    Toezicht houden op de organisatie van de werkplek. 
*    Het werk plannen en verantwoordelijkheden toewijzen binnen het team. 
*    Toezicht houden op werkprocedures en op het gebruik van machines en 

uitrusting. 
*    Communiceren met het brede publiek tijdens de werken. 
*    Communiceren met de klant bij de start en oplevering van het werk. 

 
 
2.4 Standplaatsverbetering 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De standplaats van bomen verbeteren in overeenstemming met technische 

bepalingen. 
*   Het opheffen van bodemverdichting en uitvoeren van bodembeluchting en 

gronduitwisseling. 
*   Irrigatie en beluchtingssystemen installeren. 
*   Meststoffen en bodemverbeterende middelen selecteren, gebruiken en toepassen. 
*   De wortelzone beschermen tegen mogelijke schade. 
*   Inspecties uitvoeren en nazorg geven. 

 *  Een beheerplan opmaken en uitvoeren. 



European Tree Technician   Seite  8 

 

 
 

 

  

 
2.5 Klimmen - gebruik van de hoogtewerker 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De juiste technieken en de nodige uitrusting selecteren om op een veilige manier 

in en rond bomen te werken. 
* Bekwaam en vertrouwd zijn met het gebruik van touwtechnieken, hoogtewerkers, 

stellingen en ladders. 
* Het juiste gereedschap voor het juiste werk selecteren. 
* Het goed en regelmatig onderhoud verzekeren van gereedschap en uitrusting. 

 
Als gekozen worden voor touwtechnieken (klimmend werken): 
* Het beste toegangspunt tot de kroon selecteren, met inachtname van de 

beperkingen van de werkplek. 
* Vertrouwd zijn met de de huidige ‘code van goede praktijk’ voor het gebruik van 

kettingzagen in bomen (zie EAC folder “Aerial Tree Work Operations”). 
 

Als gekozen wordt voor werken vanuit de hoogtewerker of vanop stellingen en 
ladders: 
* Vertrouwd zijn met de huidige nationale en Europese regelgeving over het gebruik 

van hoogtewerkers, stellingen en ladders. 
* Vertrouwd zijn met de huidige ‘code van goede praktijk’  voor het gebruik van 

kettingzagen in hoogtewerkers en op stellingen en ladders (zie EAC folder “Aerial 
Tree Work Operations”). 

 
 
2.6 Vellen van bomen 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De verschillende methodes beschrijven voor het vellen en afbreken van bomen. 
* De geschikte uitrusting selecteren voor het vellen en afbreken van bomen. 
* Het goed en regelmatig onderhoud verzekeren van gereedschap en uitrusting. 
* De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. 
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3 WETGEVING, ECONOMISCHE EN SOCIALE ASPECTEN 
 
3.1 Werkbeschrijving en specificaties voor het bomenbeheer 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*     De inhoud van een werkbeschrijving/bestek en de wettelijke en economische 

betekenis ervan omschrijven. 
*     De wettelijke vereisten beschrijven waaraan de werknemers en onderaannemers 

moeten voldoen op de werkplek en het bedrijfsterrein. 
*     De wetgeving beschrijven inzake aansprakelijkheid voor de veiligheid van 

personen en eigendommen op de werkplek en het bedrijfsterrein. 
 
 
3.2 Aanbestedingen en kostprijsberekening 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*    De basisprocedure voor een aanbesteding beschrijven. 
*    De principes van kostprijsberekening uitleggen en uitvoeren. 
*    Het belang van de tijdsfactor in de kostprijsberekening verklaren. 
*    Offertes maken. 
*    Een tussentijdse kostenberekening uitvoeren en de planning opmaken voor 

machines, mankracht en technische hulpmiddelen. 
*    De criteria voor de toewijzing van onderhoudscontracten voor bomen uitleggen. 
*    Een kostprijsberekening uitvoeren en een offerte uitschrijven. 

 
 
3.3 Oplevering, facturatie en garantieperiode 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
* De basisprocedures inzake afronding van de werken, oplevering, facturatie en 

garantieperiodes uitleggen. 
 
 
3.4 Opstellen van contracten – aansprakelijkheid 
 
3.4.1 Opstellen van contracten 
 

De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De basisbegrippen van het burgerlijk recht kennen. 
*   UItleggen dat wilsovereenstemming tussen de partijen de eerste stap is voor het 

sluiten van een geldig contract. 
 
 
3.4.2 Aansprakelijkheid 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De wettelijke indeling van een boom als ‘constructie’ uitleggen. 
*   De basisbegrippen van wettelijke aansprakelijkheid uitleggen, vooral inzake 

schade die door bomen veroorzaakt wordt en de regelgeving uitleggen die geldt bij 
beschadiging van bomen. 

*   De procedures om bewijs te verzamelen uitleggen en beoordelen. 
 



European Tree Technician   Seite  10 

 

 
 

 

  

 
3.5 Wettelijke bepalingen voor de uitvoering van werken aan bomen 
 
3.5.1 Burgerlijk recht 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De wettelijke indeling van werken aan bomen als ‘constructiewerk’ uitleggen. 
*   Inhoud, structuur en wettelijk belang uitleggen van regelgeving over 

constructiecontracten.  
*   Inhoud en wettelijk belang uitleggen van standaarden, regelgeving en 

contractclausules die specifiek zijn voor werken aan bomen. 
*   Basiskennis aantonen van burgerlijk recht inzake burenkwesties. 

 
 
3.5.2 Publiek recht en verkeersreglementering 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   Basiskennis aantonen van publiek recht. 
*   Kennis aantonen van de doelen en principes van milieu- en natuurwetgeving, voor 

zover deze relevant is voor bomen in verstedelijkte omgeving. 
*   Kennis aantonen van verkeersreglementering inzake voertuigen en 

aanhangwagens in de boomverzorging. 
 
 
3.5.3 Toepassing van industrieel recht, bedrijfsrecht, arbeidsrecht en sociale 

wetgeving 
 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   Basiskennis aantonen van wetgeving inzake contracten en industrie. 
*   Het relevante sociale zekerheidssysteem uitleggen. 
*   Inhoud en wettelijk belang uitleggen van veiligheidsreglementering relevant voor 

de boomverzorging; conclusies trekken inzake de praktische toepassing van 
veiligheidsreglementering in het dagelijkse werk. 

*   Arbeidsrecht, sociale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten begrijpen. 
*   Regelgeving inzake werken op hoogte en hijsen en heffen begrijpen. 

 
 
3.6 Vakorganisaties op nationaal en Europees niveau 

 
De European Tree Technician moet volgende zaken kunnen: 
*   De doelen en verantwoordelijkheden begrijpen van de relevante vakorganisaties in 

boomverzorging, tuinaanleg, bosbouw en de toezichthoudende overheid. 
*   De doelen en verantwoordelijkheden begrijpen van andere organisaties, 

overheden en openbare diensten die bomen (in een verstedelijkte omgeving) 
kunnen beïnvloeden. 


