
TREE CARE OPLEIDINGEN



RISICO’S HOREN 
BIJ JE VAK, 
ONGEVALLEN NIET

AL JE WERKEN IN BOMEN TOT EEN GOED 
EINDE BRENGEN?
Dat begint bij een goede bescherming van jezelf! Hiervoor 
gebruik je de juiste pbm’s én jouw hoofd. Bij Condor Safety 
leren wij je op de beste manier werken met en in bomen: 
ergonomisch, efficiënt en veilig.

CONDOR SAFETY 
Omringd door een sterk team van 14 specialisten zorgen Patsy 
en Wouter Verplancke sinds 2008 voor extra veiligheid in 4 
verschillende sectoren: de groensector, de bouw, de industrie 
en de hulpdiensten.

Telkens anders, en toch altijd met de focus op:

 Ā praktijkgerichte opleidingen

 Ā professioneel advies

 Ā innovatieve ontwikkelingen

 Ā werkbare oplossingen die het comfort en gebruiksgemak 
verhogen

 Ā duurzame en kwaliteitsvolle merken

 Ā ruime voorraad in stock

Krommebeekstraat 44
8930 Menen
056 22 50 22
info@condorsafety.be
www.condorsafety.be 



12 OPLEIDINGEN
Leer analyseren, klimmen, snoeien, demonteren en nog veel 
meer in onze Tree Care opleidingen. Elke opleiding start met 
het stellen van duidelijke, verwachte einddoelen en eindigt met 
het aftoetsen van deze doelen. Wij gaan voor een no nonsens 
aanpak met onmiddellijk toepasbare lesmateriaal. Vandaag 
geleerd, is morgen gebruikt. Onze focus ligt op kwaliteit en 
niet kwantiteit, daarom werken wij enkel in kleine groepen met 
individuele coachingmomenten.

 Ā No nonsense

 Ā Duidelijke einddoelen

 Ā Onmiddellijk toepasbaar

 Ā Kwaliteit boven kwantiteit

 Ā Kleine groepen met coachingmomenten

 Ā Perfecte voorbereiding voor European Tree Worker examen

6 INSTRUCTEURS
Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers 
die zich didactisch bijschoolden. Hierdoor verloopt het 
leerproces stapsgewijs en duidelijk. Zij geven met passie en 
humor hun ruime kennis en jarenlange ervaring door zodat meer 
boomverzorgers kunnen slagen voor het European Treeworker 
examen. Hun doel: de kennis van de boomverzorgers in België 
naar een hoger niveau tillen.

 Ā Sven, Lucas, Peter, Bram, Sven en Lukas

 Ā Didactisch bijgeschoold

 Ā Ruime kennis in vakgebied en jarenlange ervaring

 Ā Takje humor

EN JIJ
Wil jij je voorbereiden op het European Tree Worker (ETW) 
examen? Of wil jij je kennis op bepaald gebieden verbreden 
met een specifieke cursus? Onze Tree Care opleidingen zijn 
opgebouwd als aparte modules. Geen volledig pakket van 1 jaar, 
maar aparte opleidingen van maximum 5 dagen. 
Zo bepaal je zelf het tempo waarop jij leert. Onze opleidingen 
zijn bedoeld voor gemotiveerde boomliefhebbers die 
ergonomisch, efficiënt, veilig en met respect voor de boom 
opdrachten willen uitvoeren.

 Ā Groei in je vak

 Ā Leer op je eigen tempo

 Ā Werk efficiënt, ergonomisch en veilig

 Ā Verdiep je passie en respect voor bomen

WIL JIJ GROEIEN ALS BOOMVERZORGER?
Kom gerust langs in onze showroom in Menen voor meer informatie. 
Of schrijf je online in via onze webshop op shop.condorsafety.be/nl/opleidingen



TREE CARE OPLEIDINGEN 2021
Data Opleiding Instructeurs Locatie Prijs

excl. 21% BTW

15 - 19 mrt Werken in bomen 1:
Basisopleiding

Sven Vermaut
Lukas Ameye

Omgeving Menen € 975

25 - 26 mrt Klimtechnieken:
Masterclass

Peter Vergote Omgeving Kruishoutem € 510

29 mrt Reddend klimmen Peter Vergote Omgeving Kruishoutem € 255

29 mrt - 2 apr Werken in bomen 1:
Basisopleiding

Lucas Godts
Bram Ghyoot

Omgeving Mechelen € 975

29 apr Kroonverankering Peter Vergote
Sven Vermaut

Omgeving Kruishoutem € 255

30 apr Bestrijding eikenprocessierups Erwin Brouwer  Omgeving Menen € 220

18 - 21 mei VTA:
Basisopleiding

Lukas Ameye Omgeving Menen € 640

15 - 18 jun Werken in bomen 2:
Geavanceerde DRT technieken

Sven Vermaut
Lukas Ameye

Omgeving Menen € 880

24 - 25 jun Werken in bomen 3:
SRT ingangs- en werktechnieken

Sven Vanermen
Lucas Godts

Omgeving Heist-op-den-berg € 450

30 jun - 2 jul Snoeien 1:
Begeleidingsnoei jonge bomen

Lukas Ameye
Bram Ghyoot

Omgeving Mechelen € 555

7 - 9 jul Snoeien 1:
Begeleidingsnoei jonge bomen

Lukas Ameye
Sven Vermaut

Omgeving Menen € 555

2 - 6 sept Snoeien 2:
Onderhoudssnoei volwassen bomen

Lukas Ameye
Sven Vermaut

Omgeving Menen € 555

8 - 10 sept Snoeien 2:
Onderhoudssnoei volwassen bomen

Lucas Godts
Bram Ghyoot

Omgeving Mechelen € 555

14 - 17 sept Werken in bomen 2:
Geavanceerde DRT technieken

Lucas Godts
Bram Ghyoot

Omgeving Mechelen € 880

23 - 24 sept Werken in bomen 3:
SRT ingangs- en werktechnieken

Sven Vanermen
Lucas Godts

Omgeving Menen € 450

6 - 8 okt Demontage van bomen:
Basisopleiding

Sven Vermaut
Lukas Ameye

Omgeving Oudenaarde € 675

13 - 15 okt Demontage van bomen:
Basisopleiding

Lucas Godts
Bram Ghyoot

Omgeving Mechelen € 675

Tot 30% tussenkomst via de KMO Portefeuillle, meer info: 
www.vlaio.be/nl/subsidies-fi nanciering/kmo-portefeuille

Tussenkomst van 50€ pp via het sectorfons EDUplus:
De tussenkomst is enkel voorbehouden voor bedrijven uit het PC 144,145 en 145.04, ongeacht de bedrijfsgrootte. 
De deelnemers moeten arbeiders zijn met een vast contract, dus geen zelfstandigen, zaakvoerders, interims, onderaannemers …

De aanvraag moet aan EDUplus worden gericht 3 weken VOOR de start van de opleiding en wordt dan voorgelegd aan het bestuur met 
vertegenwoordigers van werkgevers – en werknemersorganisaties ter goedkeuring.

Krommebeekstraat 44, 8930 Menen / 056 22 50 22 / info@condorsafety.be / www.condorsafety.be 
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WERKEN
IN BOMEN

BASISOPLEIDING

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Goede algemene conditie en 

uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt 

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Introductie van boombiologie en 

boomsoortenkennis

 Ā Kennismaking met en gebruik van de 
basisklimset voor de boomverzorger

 Ā Correct aantrekken, afstellen 
en gebruiksklaar maken van de 
klimuitrusting

 Ā Aandachtspunten en onderhoud 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(pbm’s)

 Ā Gevaren en risico’s tijdens 
werkzaamheden op hoogte

 Ā Wetgeving en veiligheid: 
preventiehiërarchie en last minute 
risicoanalyse

 Ā Beveiligingstechniek, positionering, 
uitlopen en werkpositie innemen

 Ā Terminologie: valfactor, stootkracht 
en pendule gevaar

 Ā Vereiste basisknopen om veilig te 
klimmen

 Ā Kiezen van geschikt ankerpunt

 Ā Functies van de grondman

 Ā Correct gebruik van ladder als 
toegangstechniek

 Ā Betreden van een boom door gebruik 
te maken van het basisklimsysteem 
(klossen, bodytrust en prussik)

 Ā Positioneringstechnieken door 
gebruik te maken van de leefl ijn

 Ā Gebruik maken van double-loop 
(tweede klimsysteem)

INFO
Duur: 5 dagen
ETW punten: 35 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Werken in bomen kan op verschillende manieren. Toont een 
risicoanalyse aan dat klimmen met een klimlijn de meest geschikte 
methode is, dan is deze opleiding wat u nodig hebt. ‘Werken in 
bomen, basisopleiding’ is bedoeld voor iedereen die zich veilig wil 
voortbewegen en werken in kleine tot middelgrote bomen.

Door een combinatie van theorielessen en praktijkervaring verhoogt de deelnemer 
zijn kennis, effi ciëntie en rendabiliteit. Hierbij hebben wij speciaal aandacht voor 
basisveiligheid en respect voor de boom. De continue ontwikkeling van de 
deelnemer staat centraal. Er is één instructeur per vier deelnemers waardoor er 
uitgebreide ‘coachingmomenten’ mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich 
onderwijzend bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs 
en duidelijk. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we rekening met de 
boombiologie en de fauna in de omgeving.

Deze opleiding is een voorbereiding op de vervolgopleiding ‘Werken in bomen, 
geavanceerde DRT technieken’ of ‘Demontage van bomen, basisopleiding’.

Na het volgen van de opleiding heeft u notie van 
boombiologie en boomsoorten.

U kan veilig in een kleine tot middelgrote boom 
werken met een correcte klimtechniek en kennis 
van uw klimmateriaal.

U hebt kennis van veiligheid en wetgeving.
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WERKEN
IN BOMEN

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

basisopleiding’ of kennis opgedaan 
door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt 

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Verder uitbouwen van kennis 

boombiologie en boomsoorten

 Ā Opstellen van een LMRA
(last minute risicoanalyse)

 Ā Gebruik van werpzakje en werplijn

 Ā Kennismaking met verschillende 
ingangstechnieken

 Ā Correct ombouwen van 
ingangssysteem naar klimsysteem

 Ā Installeren en recupereren van
een cambiumsaver met katrol

 Ā Installeren en correct gebruik van 
verschillende klimknopen (Distel, 
Valdotain, …) en mechanische 
klimapparaten (Lockjack, ZigZag, …)

 Ā Onderhoud en aandachtspunten van 
deze geavanceerde klimsystemen

 Ā Waarom en hoe een redirect 
(omleidingspunt) te gebruiken

 Ā Kiezen van een geschikte werkroute 
door het strategisch plaatsen van 
redirects

 Ā Veilig uitlopen in de boomkruin van 
een middelgrote boom

INFO
Duur: 4 dagen
ETW punten: 28 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Na het volgen van de opleiding heeft deelnemer meer 
kennis van boomsoorten en boombiologie.

Deelnemer installeert een ingangssysteem, kan 
veilig uitlopen in een middelgrote boom m.b.v. DRT-
technieken en vindt een geschikte positionering om de 
werkzaamheden aan te vatten.

Om veilig te bewegen in de boom maakt deelnemer 
gebruik van een redirect systeem.

GEAVANCEERDE

DRT-TECHNIEKEN

2

Deze opleiding is een logische tweede stap na het volgen van 
‘Werken in bomen, basisopleiding’. In deze cursus leren deelnemers 
werken met geavanceerde DRT- klimsystemen (Double Rope 
Technique) en ingangssystemen.

We starten met het vervolg op de introductie van boombiologie en 
boomsoortenkennis. De deelnemer verfi jnt zijn klimtechniek wat zijn effi ciëntie 
ten goede komt. Naast aandacht voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen 
hier centraal staan. Tijdens het leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn 
klimmethode beter te beheersen. Er wordt per vier deelnemers een instructeur 
voorzien waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

Deze opleiding is een voorbereiding op de vervolgopleiding ‘Werken in bomen, SRT 
ingangs- en werktechnieken’.
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VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt 

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Verder uitbouwen van kennis 

boombiologie en boomsoorten

 Ā Opstellen van een LMRA (last minute 
risicoanalyse)

 Ā Gebruik van werpzakje en werplijn

 Ā Knopenleer

 Ā Het verschil tussen een base- en 
topanker met alle voor- en nadelen

 Ā Onderhouden en aandachtspunten 
van de klimsystemen en 
klimapparaten

 Ā Materialen kennis en keuze

 Ā Plaatsen van een redirect 
(omleidingspunt)

 Ā Waarom en hoe een redirect te 
gebruiken en de verschillende opties

 Ā Krachten die op redirects kunnen 
komen en deze benutten in het 
voordeel van de klimmer

 Ā Veilig uitlopen in de boomkruin van 
een middelgrote boom

 Ā Werkmethode om SRT te werken 
tegenover DRT

 Ā Kiezen van een geschikte werkroute 
door het strategisch plaatsen van 
redirects

 Ā Tips en tricks om het SRT-systeem te 
optimaliseren

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Deze opleiding is het derde deel van de opleiding ‘Werken in 
bomen’. Het is het vervolg op ‘Werken in bomen, geavanceerde 
DRT-technieken’. In deze opleiding leren deelnemers klimmen 
met geavanceerde SRT (Single Rope Technique) ingangs- en 
werksystemen.

We starten met het vervolg op de basis boombiologie en boomsoortenkennis. 
Naast de noodzakelijke aandacht voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen 
hier centraal staan. Tijdens het leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn 
klimmethode te verfi jnen. Er wordt per vier deelnemers een instructeur voorzien 
waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

Na het volgen van de opleiding heeft deelnemer meer 
kennis van boomsoorten en boombiologie.

Deelnemer weet wanneer SRT het voordeel geniet t.o.v. 
DRT, kan veilig uitlopen in een middelgrote boom m.b.v. 
SRT-technieken en vindt een geschikte positionering om 
de werkzaamheden aan te vatten.

Om veilig te bewegen in de boom maakt deelnemer 
gebruik van een redirect systeem.

SRT INGANGS- EN

WERKTECHNIEKEN

3

WERKEN
IN BOMEN

KROON-
VERANKERING

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, basisopleiding’ en opleiding ‘Snoeien 2, 

onderhoudssnoei van volwassen bomen’ of kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Herkennen van probleemtakken en 

probleem met takaanhechtingen

 Ā Correct leren inschatten van deze 
problemen

 Ā Het probleem oplossen door juiste 
snoei

 Ā Materiaalkennis en 
-keuze: de verschillende 
kroonverankeringssystemen

 Ā Probleem oplossen door correct 
plaatsen van een kroonverankering

INFO
Duur: 1 dagen
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Deze opleiding is een aanvulling op de basisvaardigheden van de 
boomverzorger. Tijdens de opleiding wordt zowel theoretisch als 
praktisch aangeleerd wanneer en hoe kroonverankering aan te 
brengen.

Het is altijd jammer wanneer bomen geveld moeten worden door probleemsituaties 
in de kruin. Voor sommige probleemsituaties is velling niet noodzakelijk en kan 
kroonverankering een veilige oplossing bieden.

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. Naast 
de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig deel aan 
internationale klimkampioenschappen.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan correct situaties inschatten en 
oplossingen aanreiken bij gesteltakken met problemen.

De deelnemer kan correct een kroonverankering 
plaatsen.

7



VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt 

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Verder uitbouwen van kennis 

boombiologie en boomsoorten

 Ā Opstellen van een LMRA (last minute 
risicoanalyse)

 Ā Gebruik van werpzakje en werplijn

 Ā Knopenleer

 Ā Het verschil tussen een base- en 
topanker met alle voor- en nadelen

 Ā Onderhouden en aandachtspunten 
van de klimsystemen en 
klimapparaten

 Ā Materialen kennis en keuze

 Ā Plaatsen van een redirect 
(omleidingspunt)

 Ā Waarom en hoe een redirect te 
gebruiken en de verschillende opties

 Ā Krachten die op redirects kunnen 
komen en deze benutten in het 
voordeel van de klimmer

 Ā Veilig uitlopen in de boomkruin van 
een middelgrote boom

 Ā Werkmethode om SRT te werken 
tegenover DRT

 Ā Kiezen van een geschikte werkroute 
door het strategisch plaatsen van 
redirects

 Ā Tips en tricks om het SRT-systeem te 
optimaliseren

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Deze opleiding is het derde deel van de opleiding ‘Werken in 
bomen’. Het is het vervolg op ‘Werken in bomen, geavanceerde 
DRT-technieken’. In deze opleiding leren deelnemers klimmen 
met geavanceerde SRT (Single Rope Technique) ingangs- en 
werksystemen.

We starten met het vervolg op de basis boombiologie en boomsoortenkennis. 
Naast de noodzakelijke aandacht voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen 
hier centraal staan. Tijdens het leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn 
klimmethode te verfi jnen. Er wordt per vier deelnemers een instructeur voorzien 
waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

Na het volgen van de opleiding heeft deelnemer meer 
kennis van boomsoorten en boombiologie.

Deelnemer weet wanneer SRT het voordeel geniet t.o.v. 
DRT, kan veilig uitlopen in een middelgrote boom m.b.v. 
SRT-technieken en vindt een geschikte positionering om 
de werkzaamheden aan te vatten.

Om veilig te bewegen in de boom maakt deelnemer 
gebruik van een redirect systeem.

SRT INGANGS- EN

WERKTECHNIEKEN

3

WERKEN
IN BOMEN

KROON-
VERANKERING

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, basisopleiding’ en opleiding ‘Snoeien 2, 

onderhoudssnoei van volwassen bomen’ of kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Herkennen van probleemtakken en 

probleem met takaanhechtingen

 Ā Correct leren inschatten van deze 
problemen

 Ā Het probleem oplossen door juiste 
snoei

 Ā Materiaalkennis en 
-keuze: de verschillende 
kroonverankeringssystemen

 Ā Probleem oplossen door correct 
plaatsen van een kroonverankering

INFO
Duur: 1 dagen
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Deze opleiding is een aanvulling op de basisvaardigheden van de 
boomverzorger. Tijdens de opleiding wordt zowel theoretisch als 
praktisch aangeleerd wanneer en hoe kroonverankering aan te 
brengen.

Het is altijd jammer wanneer bomen geveld moeten worden door probleemsituaties 
in de kruin. Voor sommige probleemsituaties is velling niet noodzakelijk en kan 
kroonverankering een veilige oplossing bieden.

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. Naast 
de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig deel aan 
internationale klimkampioenschappen.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan correct situaties inschatten en 
oplossingen aanreiken bij gesteltakken met problemen.

De deelnemer kan correct een kroonverankering 
plaatsen.
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De werkzaamheden van een boomverzorger zijn fysiek belastend. 
Ergonomisch klimmen is dan ook een must. Met het volgen van de 
masterclass worden uw klimtechnieken geoptimaliseerd.

Het leerproces van de deelnemer staat bij deze opleiding centraal. Naast aandacht 
voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen hier centraal staan. Tijdens het 
leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn klimmethode te perfectioneren. 
Er wordt per zes deelnemers een instructeur voorzien waardoor er uitgebreide 
coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. Naast 
de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig deel aan 
internationale klimkampioenschappen. 

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

KLIM-
TECHNIEKEN

MASTERCLASS

De deelnemer perfectioneert zijn klim- en 
werkpositionering waarin ergonomie en veiligheid 
centraal staan met het oog op een langdurige 
boomverzorgerscarrière.

De deelnemer heeft kennis van de nieuwe en 
moderne klimmaterialen en technieken en weet 
deze in verschillende confi guraties toe te passen.

Na het volgen van de opleiding is de boomverzorger 
een vakman in al zijn aspecten.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Het wettelijk kader rond klimmen in 

bomen

 Ā Risicoanalyse in de boomverzorging

 Ā Verschillende access technieken en 
materialen

 Ā Verschillende werptechnieken en 
materialen

 Ā Verschillende klimsystemen en 
materialen

 Ā Controle en evalueren van het 
klimmateriaal

 Ā Organisatie van de klimgordel met 
het oog op effi ciëntie

 Ā Uitproberen en evalueren 
van de verschillende 
positioneringstechnieken en 
materialen (DRT & SRT)

 Ā Analyse van wat echt belangrijk is bij 
het klimmen (passion before fashion)

 Ā Basisbegrippen krachten en 
richtingen tijdens het klimmen

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 6 personen

Als boomverzorger komt u vaak in contact met gevaarlijke 
situaties op hoogte. Wij leren u tijdens deze opleiding hoe u een 
collega op een veilige manier evacueert. ‘Reddend klimmen’ is 
een vervolgopleiding op ‘Werken in bomen, geavanceerde DRT-
technieken. Deze opleiding is geschikt voor klimmer en grondman.

Veel werkzaamheden als boomverzorger gebeuren op hoogte waardoor men 
geconfronteerd wordt met bijhorende risico’s. De kennis om uw collega op een 
veilige manier te kunnen evacueren bij een incident betekent in veel gevallen het 
verschil tussen leven en dood. De risicoanalyse (en wetgeving) zullen aantonen dat 
er tijdens werkzaamheden in de boomverzorging een noodplan aanwezig moet zijn. 

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. 
Naast de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig 
deel aan internationale klimkampioenschappen. Er wordt per zes deelnemers een 
instructeur voorzien waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

REDDEND 
KLIMMEN

De deelnemer leert een situatie correct inschatten 
en adequaat reageren op een ongeval in de 
boomverzorging.

De deelnemer kan op een veilige manier het 
slachtoffer evacueren uit de boom en nazorg 
toedienen om deze over te leveren aan de 
hulpdiensten.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Overlopen van de risicoanalyse

 Ā Wetgeving

 Ā Analyseren van de risico’s in de 
boomverzorging

 Ā Harness suspension trauma

 Ā Noodprocedure en alarmering

 Ā Reddingshiërarchie

 Ā Kennis en correct gebruik van 
klimuitrusting

 Ā Kennis en correct gebruik van 
klimtechnieken

 Ā Slachtofferzorg

 Ā Basis EHBO

 Ā Scenariotraining met bijkomende 
moeilijkheden

INFO
Duur: 1 dag
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 6 personen
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De werkzaamheden van een boomverzorger zijn fysiek belastend. 
Ergonomisch klimmen is dan ook een must. Met het volgen van de 
masterclass worden uw klimtechnieken geoptimaliseerd.

Het leerproces van de deelnemer staat bij deze opleiding centraal. Naast aandacht 
voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen hier centraal staan. Tijdens het 
leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn klimmethode te perfectioneren. 
Er wordt per zes deelnemers een instructeur voorzien waardoor er uitgebreide 
coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. Naast 
de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig deel aan 
internationale klimkampioenschappen. 

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

KLIM-
TECHNIEKEN

MASTERCLASS

De deelnemer perfectioneert zijn klim- en 
werkpositionering waarin ergonomie en veiligheid 
centraal staan met het oog op een langdurige 
boomverzorgerscarrière.

De deelnemer heeft kennis van de nieuwe en 
moderne klimmaterialen en technieken en weet 
deze in verschillende confi guraties toe te passen.

Na het volgen van de opleiding is de boomverzorger 
een vakman in al zijn aspecten.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Het wettelijk kader rond klimmen in 

bomen

 Ā Risicoanalyse in de boomverzorging

 Ā Verschillende access technieken en 
materialen

 Ā Verschillende werptechnieken en 
materialen

 Ā Verschillende klimsystemen en 
materialen

 Ā Controle en evalueren van het 
klimmateriaal

 Ā Organisatie van de klimgordel met 
het oog op effi ciëntie

 Ā Uitproberen en evalueren 
van de verschillende 
positioneringstechnieken en 
materialen (DRT & SRT)

 Ā Analyse van wat echt belangrijk is bij 
het klimmen (passion before fashion)

 Ā Basisbegrippen krachten en 
richtingen tijdens het klimmen

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 6 personen

Als boomverzorger komt u vaak in contact met gevaarlijke 
situaties op hoogte. Wij leren u tijdens deze opleiding hoe u een 
collega op een veilige manier evacueert. ‘Reddend klimmen’ is 
een vervolgopleiding op ‘Werken in bomen, geavanceerde DRT-
technieken. Deze opleiding is geschikt voor klimmer en grondman.

Veel werkzaamheden als boomverzorger gebeuren op hoogte waardoor men 
geconfronteerd wordt met bijhorende risico’s. De kennis om uw collega op een 
veilige manier te kunnen evacueren bij een incident betekent in veel gevallen het 
verschil tussen leven en dood. De risicoanalyse (en wetgeving) zullen aantonen dat 
er tijdens werkzaamheden in de boomverzorging een noodplan aanwezig moet zijn. 

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. 
Naast de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig 
deel aan internationale klimkampioenschappen. Er wordt per zes deelnemers een 
instructeur voorzien waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

REDDEND 
KLIMMEN

De deelnemer leert een situatie correct inschatten 
en adequaat reageren op een ongeval in de 
boomverzorging.

De deelnemer kan op een veilige manier het 
slachtoffer evacueren uit de boom en nazorg 
toedienen om deze over te leveren aan de 
hulpdiensten.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Overlopen van de risicoanalyse

 Ā Wetgeving

 Ā Analyseren van de risico’s in de 
boomverzorging

 Ā Harness suspension trauma

 Ā Noodprocedure en alarmering

 Ā Reddingshiërarchie

 Ā Kennis en correct gebruik van 
klimuitrusting

 Ā Kennis en correct gebruik van 
klimtechnieken

 Ā Slachtofferzorg

 Ā Basis EHBO

 Ā Scenariotraining met bijkomende 
moeilijkheden

INFO
Duur: 1 dag
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 6 personen
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In deze opleiding wordt de deelnemer begeleid in het nemen van 
juiste keuzes en beslissingen bij het ‘lezen’ van een boom en de 
bijbehorende ingrepen. Deze opleiding is noodzakelijk voor iedereen 
die een doordacht boombeleid wenst te voeren.

Veel potentiële problemen met bomen kunnen voorkomen worden door correcte 
snoei-ingrepen tijdens de jeugdfase. Dit biedt de boom alle kansen tot het 
probleemloos uitgroeien naar volle wasdom.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. De theorie verloopt met één instructeur, de praktijk met 
twee instructeurs. Wij voorzien per tien deelnemers een instructeur die jarenlange 
praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt het 
leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan laan- en straatbomen begeleiden 
doorheen hun jeugdfase(s) met correcte snoei-
ingrepen om ze te laten uitgroeien tot volwassen 
bomen met een takvrije stamlengte en blijvende 
kroon.

De deelnemer kan een correcte begeleidingssnoei 
uitvoeren.

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INHOUD
 Ā Introductie snoei

 Ā Levensfases van een boom

 Ā Onderhoudstoestand van een boom 
herkennen

 Ā Doel van de begeleidingssnoei

 Ā Snoeiregels en snoeivormen

 Ā Werkwijze van de begeleidingssnoei 
en stappenplan

 Ā Materiaalkennis en keuze (stokzaag 
en takkenschaar)

 Ā Probleemtakken en situaties

 Ā Achterstallige snoei

 Ā Werken langs de openbare weg

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

SNOEIEN

BEGELEIDINGSSNOEI

JONGE BOMEN

1
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In deze opleiding wordt de deelnemer begeleid in het nemen van 
juiste keuzes en beslissingen bij het ‘lezen’ van een boom en de 
bijbehorende ingrepen. Deze opleiding is noodzakelijk voor iedereen 
die een doordacht boombeleid wenst te voeren.

Veel potentiële problemen met bomen kunnen voorkomen worden door correcte 
snoei-ingrepen tijdens de jeugdfase. Dit biedt de boom alle kansen tot het 
probleemloos uitgroeien naar volle wasdom.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. De theorie verloopt met één instructeur, de praktijk met 
twee instructeurs. Wij voorzien per tien deelnemers een instructeur die jarenlange 
praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt het 
leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan laan- en straatbomen begeleiden 
doorheen hun jeugdfase(s) met correcte snoei-
ingrepen om ze te laten uitgroeien tot volwassen 
bomen met een takvrije stamlengte en blijvende 
kroon.

De deelnemer kan een correcte begeleidingssnoei 
uitvoeren.

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INHOUD
 Ā Introductie snoei

 Ā Levensfases van een boom

 Ā Onderhoudstoestand van een boom 
herkennen

 Ā Doel van de begeleidingssnoei

 Ā Snoeiregels en snoeivormen

 Ā Werkwijze van de begeleidingssnoei 
en stappenplan

 Ā Materiaalkennis en keuze (stokzaag 
en takkenschaar)

 Ā Probleemtakken en situaties

 Ā Achterstallige snoei

 Ā Werken langs de openbare weg

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

SNOEIEN

BEGELEIDINGSSNOEI

JONGE BOMEN

1

Deze opleiding verschaft een basisinzicht in de onderhoudssnoei 
van jonge en volwassen bomen. Dit is een basisopleiding voor 
elke boomverzorger of -liefhebber die meer wensen te weten over 
snoeimethoden van volwassen bomen.

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de meeste courante snoeimethoden 
zodat de deelnemer begrijpt en weet wanneer welke snoeimethode toe te passen.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per vier deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan al klimmend de verschillende 
snoeimethoden maatregelen toepassen.

De deelnemer kent de verschillende snoeivormen.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Introductie snoei

 Ā Levensfases van een boom

 Ā Onderhoudstoestand van een boom 
herkennen

 Ā Doel van onderhoudssnoei (dood 
hout, uitlichten, innemen, …)

 Ā Snoeiregels en snoeivormen

 Ā Werkwijze van de onderhoudssnoei 

 Ā Materiaal kennis en keuze 

 Ā Probleemtakken en -situaties

 Ā Achterstallige snoei

 Ā Werken langs de openbare weg

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

SNOEIEN

ONDERHOUDSSNOEI

VOLWASSEN BOMEN

2
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VTA staat voor visual tree assessment. Deze opleiding is een 
must voor iedereen die met bomen in contact komt. Dit is een 
basisopleiding om veilig te werken met en in bomen!

De deelnemers worden op een overzichtelijke manier wegwijs gemaakt in het 
beoordelen van de vitaliteit van bomen. Eén van de basisvoorwaarden om veilig 
te werken met bomen, is een juiste inschatting kunnen maken van de algemene 
gezondheidstoestand van bomen en gevaarlijke situaties.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree 
Technician als European Tree Worker. In deze opleiding wordt de leerstof 
theoretisch en praktisch toegelicht. Wij voorzien per tien deelnemers een 
instructeur die jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. 
Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan gevaarlijke situaties inschatten 
bij laan- en stadsbomen.

De deelnemer kan op een gestructureerde manier 
verslag uitbrengen over mogelijke mechanische 
gevaren.

Op het einde van de opleiding kan de deelnemer 
een correcte beoordeling doen van visueel 
waarneembare gebreken bij bomen die gevaren 
kunnen opleveren.

De deelnemer stelt de nodige beheersmaatregelen 
voor.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Een basis van boombiologie en 

boomsoortenkennis is noodzakelijk.

 Ā Basiskennis van ziekten en 
aantastingen is aangewezen.

INHOUD
 Ā Basis boombiologie

 Ā Basis boommechanica

 Ā Groeistadia van bomen en hun 
conditie

 Ā Codit

 Ā VTA protocol

 Ā VTA formulier

 Ā Registreren van bomen in een 
systeem

 Ā Registreren en beoordelen van 
geconstateerde gebreken

 Ā Verschillende 
boombeoordelingsmethoden

 Ā Beheersmaatregelen

 Ā Nader onderzoek

 Ā Case studies in het veld

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 4 dagen
ETW punten: 28 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

VTA

BASISOPLEIDING

Deze opleiding spitst zich voornamelijk toe op demonteren van kleine 
en middelgrote bomen met behulp van afvangmateriaal.

Wanneer bomen niet in één keer geveld kunnen worden, wordt de boom in 
kleinere kroon- en stamdelen gedemonteerd. Dit voorkomt schade aan de 
omgeving. Tijdens deze opleiding leert de deelnemer kleine en middelgrote bomen 
demonteren met behulp van afvangmateriaal.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per vier deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan op een veilige en ergonomische 
manier kleine en middelgrote bomen demonteren 
met behulp van klimsporen. 

Hierbij gebruikt de deelnemer handzaag en 
tophandle kettingzaag.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā In bezit van ECS2 certifi caat

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā LMRA (last minute risicoanalyse)

 Ā Plan van aanpak opmaken en 
werkmethode bepalen

 Ā Materiaalkennis en –keuze, 
samenstellen vangset

 Ā Afstellen en correct gebruik van 
klimsporen om ergonomisch te 
werken

 Ā Aandachtspunten en onderhoud van 
klim- en afvangmateriaal

 Ā Knopenleer

 Ā Gevaren en risico’s bij 
afbraakwerkzaamheden, 
aandachtspunten grondman

 Ā Gebruik handzaag en tophandle 
motorzaag bij demontage van de 
boom

 Ā Zaagtechnieken op hoogte: 
trapsnede, laterale velling, …

 Ā Gebruik van vanglijnen, aftopstrop en 
afvangbolder

 Ā Kennismaking met krachtenleer 

 Ā Terminologie: WLL, Safety Factor, 
breuksterkte, katroleffect, …

 Ā Gecontroleerd takken of 
stamstukken laten zakken

 Ā Communicatie met grondman

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

DEMONTAGE 
VAN BOMEN

BASISOPLEIDING

Deze opleiding spitst zich voornamelijk toe op demonteren van kleine 
en middelgrote bomen met behulp van afvangmateriaal.

Wanneer bomen niet in één keer geveld kunnen worden, wordt de boom in 
kleinere kroon- en stamdelen gedemonteerd. Dit voorkomt schade aan de 
omgeving. Tijdens deze opleiding leert de deelnemer kleine en middelgrote bomen 
demonteren met behulp van afvangmateriaal.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per vier deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan op een veilige en ergonomische 
manier kleine en middelgrote bomen demonteren 
met behulp van klimsporen. 

Hierbij gebruikt de deelnemer handzaag en 
tophandle kettingzaag.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā In bezit van ECS2 certifi caat

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā LMRA (last minute risicoanalyse)

 Ā Plan van aanpak opmaken en 
werkmethode bepalen

 Ā Materiaalkennis en –keuze, 
samenstellen vangset

 Ā Afstellen en correct gebruik van 
klimsporen om ergonomisch te 
werken

 Ā Aandachtspunten en onderhoud van 
klim- en afvangmateriaal

 Ā Knopenleer

 Ā Gevaren en risico’s bij 
afbraakwerkzaamheden, 
aandachtspunten grondman

 Ā Gebruik handzaag en tophandle 
motorzaag bij demontage van de 
boom

 Ā Zaagtechnieken op hoogte: 
trapsnede, laterale velling, …

 Ā Gebruik van vanglijnen, aftopstrop en 
afvangbolder

 Ā Kennismaking met krachtenleer 

 Ā Terminologie: WLL, Safety Factor, 
breuksterkte, katroleffect, …

 Ā Gecontroleerd takken of 
stamstukken laten zakken

 Ā Communicatie met grondman

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

DEMONTAGE 
VAN BOMEN

BASISOPLEIDING
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VTA staat voor visual tree assessment. Deze opleiding is een 
must voor iedereen die met bomen in contact komt. Dit is een 
basisopleiding om veilig te werken met en in bomen!

De deelnemers worden op een overzichtelijke manier wegwijs gemaakt in het 
beoordelen van de vitaliteit van bomen. Eén van de basisvoorwaarden om veilig 
te werken met bomen, is een juiste inschatting kunnen maken van de algemene 
gezondheidstoestand van bomen en gevaarlijke situaties.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree 
Technician als European Tree Worker. In deze opleiding wordt de leerstof 
theoretisch en praktisch toegelicht. Wij voorzien per tien deelnemers een 
instructeur die jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. 
Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan gevaarlijke situaties inschatten 
bij laan- en stadsbomen.

De deelnemer kan op een gestructureerde manier 
verslag uitbrengen over mogelijke mechanische 
gevaren.

Op het einde van de opleiding kan de deelnemer 
een correcte beoordeling doen van visueel 
waarneembare gebreken bij bomen die gevaren 
kunnen opleveren.

De deelnemer stelt de nodige beheersmaatregelen 
voor.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Een basis van boombiologie en 

boomsoortenkennis is noodzakelijk.

 Ā Basiskennis van ziekten en 
aantastingen is aangewezen.

INHOUD
 Ā Basis boombiologie

 Ā Basis boommechanica

 Ā Groeistadia van bomen en hun 
conditie

 Ā Codit

 Ā VTA protocol

 Ā VTA formulier

 Ā Registreren van bomen in een 
systeem

 Ā Registreren en beoordelen van 
geconstateerde gebreken

 Ā Verschillende 
boombeoordelingsmethoden

 Ā Beheersmaatregelen

 Ā Nader onderzoek

 Ā Case studies in het veld

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 4 dagen
ETW punten: 28 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

VTA

BASISOPLEIDING

Deze opleiding spitst zich voornamelijk toe op demonteren van kleine 
en middelgrote bomen met behulp van afvangmateriaal.

Wanneer bomen niet in één keer geveld kunnen worden, wordt de boom in 
kleinere kroon- en stamdelen gedemonteerd. Dit voorkomt schade aan de 
omgeving. Tijdens deze opleiding leert de deelnemer kleine en middelgrote bomen 
demonteren met behulp van afvangmateriaal.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per vier deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan op een veilige en ergonomische 
manier kleine en middelgrote bomen demonteren 
met behulp van klimsporen. 

Hierbij gebruikt de deelnemer handzaag en 
tophandle kettingzaag.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā In bezit van ECS2 certifi caat

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā LMRA (last minute risicoanalyse)

 Ā Plan van aanpak opmaken en 
werkmethode bepalen

 Ā Materiaalkennis en –keuze, 
samenstellen vangset

 Ā Afstellen en correct gebruik van 
klimsporen om ergonomisch te 
werken

 Ā Aandachtspunten en onderhoud van 
klim- en afvangmateriaal

 Ā Knopenleer

 Ā Gevaren en risico’s bij 
afbraakwerkzaamheden, 
aandachtspunten grondman

 Ā Gebruik handzaag en tophandle 
motorzaag bij demontage van de 
boom

 Ā Zaagtechnieken op hoogte: 
trapsnede, laterale velling, …

 Ā Gebruik van vanglijnen, aftopstrop en 
afvangbolder

 Ā Kennismaking met krachtenleer 

 Ā Terminologie: WLL, Safety Factor, 
breuksterkte, katroleffect, …

 Ā Gecontroleerd takken of 
stamstukken laten zakken

 Ā Communicatie met grondman

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

DEMONTAGE 
VAN BOMEN

BASISOPLEIDING

Deze opleiding spitst zich voornamelijk toe op demonteren van kleine 
en middelgrote bomen met behulp van afvangmateriaal.

Wanneer bomen niet in één keer geveld kunnen worden, wordt de boom in 
kleinere kroon- en stamdelen gedemonteerd. Dit voorkomt schade aan de 
omgeving. Tijdens deze opleiding leert de deelnemer kleine en middelgrote bomen 
demonteren met behulp van afvangmateriaal.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per vier deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan op een veilige en ergonomische 
manier kleine en middelgrote bomen demonteren 
met behulp van klimsporen. 

Hierbij gebruikt de deelnemer handzaag en 
tophandle kettingzaag.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā In bezit van ECS2 certifi caat

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā LMRA (last minute risicoanalyse)

 Ā Plan van aanpak opmaken en 
werkmethode bepalen

 Ā Materiaalkennis en –keuze, 
samenstellen vangset

 Ā Afstellen en correct gebruik van 
klimsporen om ergonomisch te 
werken

 Ā Aandachtspunten en onderhoud van 
klim- en afvangmateriaal

 Ā Knopenleer

 Ā Gevaren en risico’s bij 
afbraakwerkzaamheden, 
aandachtspunten grondman

 Ā Gebruik handzaag en tophandle 
motorzaag bij demontage van de 
boom

 Ā Zaagtechnieken op hoogte: 
trapsnede, laterale velling, …

 Ā Gebruik van vanglijnen, aftopstrop en 
afvangbolder

 Ā Kennismaking met krachtenleer 

 Ā Terminologie: WLL, Safety Factor, 
breuksterkte, katroleffect, …

 Ā Gecontroleerd takken of 
stamstukken laten zakken

 Ā Communicatie met grondman

 Ā Praktijkoefeningen

INFO
Duur: 3 dagen
ETW punten: 21 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

DEMONTAGE 
VAN BOMEN

BASISOPLEIDING
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Deze opleiding focust zich op het herkennen en bestrijden van de 
eikenprocessierups. Het is cruciaal dat de rupsen op een veilige 
en gecontroleerde manier bestreden worden. Deze opleiding 
is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering 
van de EPR-bestrijding en zeker ook natuur-, boom-, park- en 
landschapsverzorgers.

Afgelopen jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de opkomst van 
de eikenprocessierups (EPR). Naast de ongemakken en irritaties kunnen de 
brandhaartjes bij zowel mens als dier serieuze allergische reacties veroorzaken van 
de huid, slijmviezen en ogen. Als de haartjes worden ingeademd kan dit in extreme 
gevallen zelfs levensbedreigend zijn.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per tien deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan EPR-nesten opsporen en 
herkennen.

Hierna kan de deelnemer op een veilige en 
gecontroleerde manier de EPR bestrijden.

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INHOUD
 Ā Levensfases en gezondheidsrisico’s 

van de EPR

 Ā Verschillende 
bestrijdingsmogelijkheden

 Ā EPR-nesten visueel opsporen

 Ā Mechanische bestrijding van de EPR

 Ā Werken met het protocol 
“Veilig bestrijden van de 
Eikenprocessierups”

 Ā Bescherming tegen 
gezondheidsrisico’s van de EPR

 Ā De correcte wijze van het afvoeren 
en verwerken van EPR-afval

 Ā Veilig uitvoeren van EPR-bestrijding

INFO
Duur: 1 dag
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

BESTRIJDING
EIKEN-

PROCESSIERUPS 

Deze opleiding is essentieel voor iedereen die bomen aanplant of 
verplant. De plantregels en omstandigheden komen uitgebreid aan 
bod zodat de boom in optimale omstandigheden kan groeien tot zijn 
volle wasdom.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per tien deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

Op een correcte manier kunnen aanplanten en 
verplanten van kleine en middelgrote bomen.

Begeleiding van deze bomen na het aanplanten tot 
ze wortelen en groeien.

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INHOUD
 Ā Basis bodemkunde

 Ā Doorwortelbare ruimte

 Ā Plantregels

 Ā Plantmateriaal

 Ā Verankering en systemen

 Ā Substraten/bomenzand

 Ā Groeiplaatsconstructies

 Ā Groeiplaatsinrichting

 Ā Verplanten

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

AANPLANTEN
 VAN BOMEN
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Deze opleiding focust zich op het herkennen en bestrijden van de 
eikenprocessierups. Het is cruciaal dat de rupsen op een veilige 
en gecontroleerde manier bestreden worden. Deze opleiding 
is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering 
van de EPR-bestrijding en zeker ook natuur-, boom-, park- en 
landschapsverzorgers.

Afgelopen jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de opkomst van 
de eikenprocessierups (EPR). Naast de ongemakken en irritaties kunnen de 
brandhaartjes bij zowel mens als dier serieuze allergische reacties veroorzaken van 
de huid, slijmviezen en ogen. Als de haartjes worden ingeademd kan dit in extreme 
gevallen zelfs levensbedreigend zijn.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per tien deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

De deelnemer kan EPR-nesten opsporen en 
herkennen.

Hierna kan de deelnemer op een veilige en 
gecontroleerde manier de EPR bestrijden.

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INHOUD
 Ā Levensfases en gezondheidsrisico’s 

van de EPR

 Ā Verschillende 
bestrijdingsmogelijkheden

 Ā EPR-nesten visueel opsporen

 Ā Mechanische bestrijding van de EPR

 Ā Werken met het protocol 
“Veilig bestrijden van de 
Eikenprocessierups”

 Ā Bescherming tegen 
gezondheidsrisico’s van de EPR

 Ā De correcte wijze van het afvoeren 
en verwerken van EPR-afval

 Ā Veilig uitvoeren van EPR-bestrijding

INFO
Duur: 1 dag
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

BESTRIJDING
EIKEN-

PROCESSIERUPS 

Deze opleiding is essentieel voor iedereen die bomen aanplant of 
verplant. De plantregels en omstandigheden komen uitgebreid aan 
bod zodat de boom in optimale omstandigheden kan groeien tot zijn 
volle wasdom.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Wij voorzien per tien deelnemers een instructeur die 
jarenlange praktijkervaring bezit en zich didactisch bijschoolde. Hierdoor verloopt 
het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

Op een correcte manier kunnen aanplanten en 
verplanten van kleine en middelgrote bomen.

Begeleiding van deze bomen na het aanplanten tot 
ze wortelen en groeien.

VEREISTE VOORKENNIS
Geen

INHOUD
 Ā Basis bodemkunde

 Ā Doorwortelbare ruimte

 Ā Plantregels

 Ā Plantmateriaal

 Ā Verankering en systemen

 Ā Substraten/bomenzand

 Ā Groeiplaatsconstructies

 Ā Groeiplaatsinrichting

 Ā Verplanten

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 10 personen

AANPLANTEN
 VAN BOMEN
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Wij bieden u en uw team een op maat samengestelde en zeer 
praktijkgerichte nascholing. Heeft u een technisch uitdagend project 
voor de boeg? Een ecologische velling op de agenda, maar u heeft 
daar nog weinig ervaring mee?

Onze instructeur komt naar u toe! Niet alleen om het project te bespreken, maar 
vooral om het echt samen met u en uw team aan te pakken. Ervaring en inzichten 
worden gedeeld met de bedoeling om ook volgende projecten professioneler en 
effi ciënter te kunnen aanpakken.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Het zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich 
didactisch bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

Optimaliseren van het uitvoerend werk van het 
bedrijf en verhogen van de productiviteit en 
technische kennis van de werknemers.

VEREISTE VOORKENNIS
In onderling overleg met de instructeur.

INHOUD
Instructeur kan ingeschakeld worden om te begeleiden bij snoeiwerken van 
monumentale of veterane bomen, ecologische vellingen, technische demontages, 
... met het oog op het verrijken van de technische kennis en het verhogen van de 
productiviteit en effi ciëntie van de deelnemers.

INFO
Duur: 1 dag
Aantal deelnemers: Max. 6 personen

OPLEIDING
OP MAAT

TREE CARE
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Wij bieden u en uw team een op maat samengestelde en zeer 
praktijkgerichte nascholing. Heeft u een technisch uitdagend project 
voor de boeg? Een ecologische velling op de agenda, maar u heeft 
daar nog weinig ervaring mee?

Onze instructeur komt naar u toe! Niet alleen om het project te bespreken, maar 
vooral om het echt samen met u en uw team aan te pakken. Ervaring en inzichten 
worden gedeeld met de bedoeling om ook volgende projecten professioneler en 
effi ciënter te kunnen aanpakken.

Onze instructeurs staan al jaren in het vak en zijn zowel European Tree Technician 
als European Tree Worker. Het zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich 
didactisch bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk.

Optimaliseren van het uitvoerend werk van het 
bedrijf en verhogen van de productiviteit en 
technische kennis van de werknemers.

VEREISTE VOORKENNIS
In onderling overleg met de instructeur.

INHOUD
Instructeur kan ingeschakeld worden om te begeleiden bij snoeiwerken van 
monumentale of veterane bomen, ecologische vellingen, technische demontages, 
... met het oog op het verrijken van de technische kennis en het verhogen van de 
productiviteit en effi ciëntie van de deelnemers.

INFO
Duur: 1 dag
Aantal deelnemers: Max. 6 personen

OPLEIDING
OP MAAT

TREE CARE



Krommebeekstraat 44
8930 Menen
056 22 50 22

info@condorsafety.be
www.condorsafety.be 


