BEHOUD VAN BOMEN
Men is zich tegenwoordig meer bewust van
de waarde van bomen. Bomen houden zowel
het landelijk als het stedelijk gebied leefbaar.
Er zijn flinke bedragen gemoeid om een jonge
boom tot een volwassen exemplaar te laten
uitgroeien. Vanuit maatschapelijk en
financieel oogpunt is het dus zaak om zorgvuldig met het behoud van bomen om te gaan.
COMPLETE ANALYSE
De BEA is een uniforme beoordeling voor
het bouwen rondom bomen. Deze bevat een
complete analyse van de bouw in relatie tot
de aanwezige bomen. De volgende aspecten
maken onderdeel uit van de beoordeling.
•

Conditie en kwaliteit

•

Toekomstverwachting van de boom in
bestaande en toekomstige situatie

•

Verwachte problemen bij bouwplannen in
relatie tot de bomen

ANALYSE
De uitkomst van de analyse geeft een rieel
antwoord of een boom in de geplande situatie
al dan niet duurzaam behouden kan blijven en
welke boombeschermingsmaatregelen toegepast moeten worden om behoud te kunnen
waarborgen.

AVIES OP MAAT
Bij ieder vraagstuk rondom bomen en groen
kunnen wij u assisteren. Na een gesprek met
onze klant waarbij duidelijk is geworden welke
informatie men wil verkrijgen, en vooral ook
waarom, wordt voor u een onderzoek op maat
verricht. De uitkomsten van het onderzoek
worden in een helder en goed onderbouwd
advies aangeleverd. Een advies hoeft natuurlijk niet te eindigen bij het leveren van van
een rapport. Tevens kunnen wij het toezicht
voor u verzorgen tijdens de uitvoering van
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De uitkomst van de analyse geeft een rieel antwoord of een boom
in de geplande situatie al dan niet duurzaam behouden kan
blijven en welke boombeschermingsmaatregelen toegepast moeten worden om behoud te kunnen waarborgen
DISCUSSIE VOORKOMEN
Met deze uniforme en objectieve beoordeling kunt u dus aantonen
dat u degelijk onderzoek heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden
van boombehoud. Veelal voorkomt u hiermee op voorhand een
discussie over een te eenzijdig deskundigen advies.

onze adviezen. Hiermee heeft u de zekerheid dat het geschreven advies optimaal ten
uitvoering wordt gebracht. Tijdens bouwwerkzaamheden ontstaan nog al eens problemen
rondom vaak beeldbepalende bomen. Maar al
te vaak komt men hier in een te laat stadium
achter, dit met vaak aanzienlijke vertraging,
schade aan bomen of bomen die ondanks alle
geïnvesteerde kosten de werkzaamheden
niet overleven. Deze problemen zijn met een
BEA vaak te voorzien en
te voorkomen.

