
  

MIJN DOELSTELLING 

Aangeplante bomen een gezonde 
start en goede begeleiding geven. 

Verantwoorde instandhouding van 
bomen. 

 
MOGELIJKHEDEN 
 

1 . De boomkeuze bespreken en 
aanplanten 

2 . Begeleidingssnoei de eerste jaren 

3 . Achterstallige begeleidingssnoei 

4 . De volwassen fase van een boom 
begeleiden 

5 . De eindfase van een boom 
begeleiden 

6 . Visuele en technische controle van 
een boom met advies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomverzorging Luk Theuwis 

Heesakkerstraat 31 
3900 Overpelt 
011 801 974 

0473 292 651 
www.boomverzorgingluktheuwis.be 

HET BESTE MOMENT OM EEN BOOM TE 

PLANTEN IS 20 JAAR GELEDEN, HET TWEEDE 

BESTE MOMENT IS VANDAAG.  
CHINEES SPREEKWOORD. 

 
Gediplomeerd Boomverzorger 

Boom Technisch Adviseur 
 

Luk Theuwis 

 

 



DIENSTEN 

De boomkeuze bespreken en 
aanplanten  

Nagaan welke boom het meest 
geschikt is op zijn toekomstige 
standplaats.  

Eventueel bodemanalyse, 
bemestingsadvies en 
kalkadvies.  

Zorg voor de ondergrondse 
groeiplaats. 

Begeleidingssnoei  

Snoeien van de boom in zijn 
jeugdfase tot hij een gewenste 
vorm en grootte heeft bereikt. 

Zorgen voor een goed 
ontwikkelde toekomstige en 
blijvende kroon. 

Achterstallige begeleidingssnoei  

Verwilderde bomen snoeien. 

De volwassen fase van een boom 
begeleiden  

Extra zorg bij : beschadigingen, 
aantastingen en veranderingen 
in de groeiruimte. 

 

 

De eindfase van een boom begeleiden  

Kroonverzorging. 

Verwijderen van moeilijk 
bereikbare takken. 

De boom verwijderen als hij niet 
meer te handhaven is. 

Visuele en technische controle van een 
boom 

VTA : Visual Tree Assessment. 

BEA : Bomen Effecten Analyse. 

Duurzaam beheer. 

Adviesverlening. 

Een goed advies biedt vele 
voordelen. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Goede start na het aanplanten 

 Geen onaangename verrassingen als de 

boom groot is 

 Kleine wonden die veel beter dichtgroeien 

 Takken die in de toekomst problemen  

geven worden weggehaald 

 Een mooi ontwikkelde blijvende kroon 

 Gevaar voor windschade beperken 

 Gevaar voor uitscheuren van takken beperken 

 Het beeld van de blijvende kroon herstellen 

 De gezondheidstoestand van een boom  

controleren om een zo optimaal mogelijke  

levensfase te garanderen 

 Moeilijk bereikbare takken en/of  

overhangende takken verwijderen zonder  

de boom extra te beschadigen 

 Risico's voor de mens beperken 

 Verantwoord vellen 

 Boomonderzoek met advies. 

 Boombehoud in de pre-planningsfase van een  

project opnemen 

 
Bel 0032/11 801 974 

0032/473 292 651 


