tekst noortje krikhaar en annemiek van loon

Het specialisme van
de boomverzorging
Boomverzorging kent verschillende specialismen met vastgestelde kwalificaties. Op
basis van deze kwalificaties werkt branchevereniging VHG Vakgroep Boomspecialisten aan een verdere professionalisering van de branche. Dit doet zij samen met
verschillende partijen zoals KPB-ISA, NVTB, StichtingGroenkeur, onderwijsinstellingen en met collega’s op Europees en mondiaal niveau. Wie is waar verantwoordelijk
voor en waar staan al die afkortingen voor? Een beknopt overzicht.
Boomklimmen 1, 2 en 3

Certificaten voor klim- en werktechnieken
voor boomverzorgers zijn er in drie niveaus.
De houder van het basiscertificaat heeft
kennis van klimtechnieken, grondwerkzaamheden, knopen, uitlopen, laddergebruik
en handgereedschappen voor eenvoudige
snoeiwerkzaamheden in de boomkroon. Ook
is hij bekend met de Arbowet en het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Met ‘Boomklimmen 3’ beschikt de boomverzorger over kennis en vaardigheid om bomen
op een deskundige en veilige manier af te
breken. Zo beheerst hij bijzondere klim- en
zaagtechnieken en weet hoe de verschillende
machines en gereedschappen bedrijfsklaar
gemaakt moeten worden.

Boomveiligheidsinspectie

De boomveiligheidscontroleur (BVC of
VTA-controleur) is verantwoordelijk voor de
wettelijke controle op de zorgplicht rondom
bomen. Hij is in staat situaties met bomen te
herkennen die mogelijk een gevaar kunnen
vormen voor schade of letsel en weet dit
op systematische wijze te registreren. De
gecertificeerde boomveiligheidscontroleur
voldoet aan de eisen die Stichting Groenkeur
stelt (zie ook het artikel over de Richtlijn
Boomveiligheidscontrole).
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European Tree Technician (ETT)

De European Tree Technician is een allround boomtechnisch adviseur met niet
alleen kennis van boomverzorging, maar ook
van beheer, beleid, onderzoek en projectorganisatie. Hij fungeert vaak als intermediair
tussen opdrachtgever en uitvoering bij
bijvoorbeeld infrastructurele werken. Het
certificaat ETT is een internationaal erkend
certificaat dat voldoet aan de voorwaarden
van de European Arbocultural Council
(EAC).

European Tree Worker (ETW)

De European Tree Worker is een allround
uitvoerend boomverzorger met als doelstelling de duurzame instandhouding van
bomen. Hij heeft kennis van ondermeer natuurbehoud, ziekten en plagen, boomsoorten
en kan veilig en verantwoord bomen planten,
onderhouden, snoeien en vellen. Het certificaat ETW is een internationaal erkend certificaat dat voldoet aan de voorwaarden van de
European Arbocultural Council (EAC).

Groenkeur certificaat

Het Groenkeur certificaat garandeert dat
binnen het bedrijf aandacht is voor kennisdeling, veiligheid en technische eisen voor
oplevering. Het Groenkeur gecertificeerde
boomverzorgingsbedrijf werkt altijd met
minimaal de helft European Tree Workers
(ETW). Boomcontroles in het kader van
de algemene zorgplicht worden uitgevoerd
door gekwalificeerde BoomVeiligheidsControleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
gekwalificeerde European Tree Technicians
(ETT).

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid wordt een
aantal erkende cursussen aangeboden,
waaronder:

-

Zij moeten weten wat nodig is voor een
veilige werkomgeving tijdens het werken
langs de weg (onder andere CROWrichtlijnen en verkeersbegeleidende
maatregelen).

-

Bedrijfshulpverlening.

-

Veiligheidscertificaat hoogwerker.

-

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

European Chainsaw Certificate
(ECC)

Door het afleggen van een examen op basis
van de Europese kettingzaagstandaarden
kun je een certificaat krijgen: het European
Chainsaw Certificate (ECC). Houders van
dit certificaat beschikken over de kennis en
vaardigheden met betrekking tot de werking,
de bouw, het onderhoud en het veilig werken
met motorzagen. Er zijn vier niveaus. Deze
gaan van eenvoudige werkzaamheden, zoals
het afzetten van struiken tot zaagtechnieken
bij ‘hout onder spanning’.

Boomtaxateur

De boomtaxateur is bevoegd om de waarde
van en de schade aan bomen te bepalen. Een
geregistreerd boomtaxateur is aangesloten
bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs
van Bomen (NVTB) (zie ook het artikel
Boomtaxatie).

Veilig werken langs de weg voor
uitvoerenden.

Boomverzorgers met dit certificaat
(NIBHV) kunnen zowel op de grond als
in een boom adequate hulp bieden in
noodsituaties. Ze zijn in staat om doelmatig te handelen bij eerste hulp, zoals
reanimeren, evacueren en het uitvoeren
van reddingsacties in bomen.
Boomverzorgers die werken met een
hoogwerker, moeten dat doen volgens de
actuele veiligheidseisen (omschreven in
de Arbowet). Wie in het bezit is van het
certificaat, kent de eisen en werkvoorschriften, noodprocedures etc. Ook is
deze certificaathouder bekend met het
veilig werken met een motorkettingzaag
in een hoogwerker.

Operationeel leidinggevenden met dit
certificaat zijn in staat om hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.
Ze werken volgens de richtlijnen uit de
Arbowet, Europese richtlijnen en VCA en
kunnen goed inspelen op belastingsfactoren en specifieke risico’s.

-

Basisveiligheid Openbare Ruimte
(BVO-KIWA-certificaat).

Uitvoerenden met dit certificaat kunnen
veelvoorkomende risico’s in de praktijk
van hun vak inschatten en er adequaat
mee omgaan. Ze beschikken over de
basiskennis als het gaat om veiligheid,
gezondheid, preventie en bescherming.
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