European Tree Worker
Nederlandstalige versie

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

1. Definitie
European Tree Workers (ETW) werken in en rond bomen met als doel ze gezond
en veilig te houden. Hun acties zijn gebaseerd op hun kennis over bomenbeheer en
houden rekening met ecologische, milieu- en veiligheidsoverwegingen.
Boomverzorgingswerken vragen een diepgaande en kwaliteitsvolle opleiding met een
speciale focus op veiligheid. Boomverzorging omvat onder meer het planten,
opvolgen en beheren van bomen. Er zijn momenteel drie types ETW-certificaten
beschikbaar: ETW-climbing (klimmend), ETW-MEWP/platform (hoogtewerker) en
ETW-climbing + MEWP/platform.

2.

Doelstellingen

2.1

Bomenbeheer

De European Tree Worker moet in staat zijn om …
2.1.1 basisprincipes van standplaatsvereisten, functie, structuur, ontwikkeling en
groeistadia van bomen uit te leggen met als doel beslissingen te nemen over het
passende bomenbeheer.
2.1.2 rekening te houden met de natuurlijke standplaatsfactoren en hun effecten op
de groei en ontwikkeling van bomen om zo beslissingen te nemen over het passende
bomenbeheer.
2.1.3 de meest voorkomende houtige planten in zijn/haar werkgebied te herkennen.
2.1.4 de kwaliteit van plantgoed te beoordelen.
2.1.5 het belang van ecologische en milieuoverwegingen voor het bomenbeheer te
begrijpen.
2.1.6 de meest gangbare ziekten, plagen en abiotische stressfactoren bij bomen te
herkennen.

2.2

Boomverzorging

De European Tree Worker moet in staat zijn om …
2.2.1 de taken en het vakgebied van de boomverzorger te begrijpen en het
materiaal, de machines en de gereedschappen te gebruiken en te onderhouden.
2.2.2 de relevante nationale regelgeving over veiligheid en de EAC ‘Guide to safe
work practice’ na te leven.
2.2.3 de volgende boomverzorgingswerken te begrijpen en er de gebruikelijke
procedures voor toe te passen::
- standplaatsverbetering
- aanplanten en verplanten van bomen
- boombescherming op werven of bij graafwerken
- verankering van bomen en takken
- preventie en behandeling van beschadiging aan bomen
- snoeien
- vellen
2.2.4 structurele defecten en slechte boomconditie te herkennen.
2.2.5 toegangstechnieken tot de kroon (ladders, hoogtewerkers) te begrijpen, te
kunnen gebruiken en te onderhouden en de passende klimtechnieken te selecteren.

2.2.6 boomcontroles uit te voeren met als doel conditie, veiligheid en belangrijke
beschadigingen aan bomen te beoordelen.

2.3

Wetgeving en sociale regelgeving

De European Tree Worker moet in staat zijn om …
2.3.1 de principes van werkorganisatie en de wet- en regelgeving te begrijpen over
veiligheid op de werkplek (voor zichzelf en het publiek).
2.3.2 alle relevante wet- en regelgeving te begrijpen over zijn/haar vakgebied.
2.3.3 alle relevante arbeidswet- en regelgeving te kennen.
2.3.4 de relevante vakorganisaties te kennen.

