Eerste geslaagden Nederlands examen

European Tree Technicians
In februari zijn bij het IPC Groene Ruimte de eerste Nederlandse
examens voor European Tree Technician afgenomen. Dit in heel
Europa erkende certificaat beleefde in november 2004 de primeur
in Duitsland. Nederland is het tweede land dat deze examens
heeft georganiseerd. Van de zes examenkandidaten ontvingen er
uiteindelijk drie op 16 februari hun certificaat: Erik Koppelaar,
Henk van Scherpenzeel en Martijn Bouwer (v.l.n.r.).

European Tree Technician
De European Tree Technician is een all round boomverzorgingsdeskundige, ook wel boomtechnisch adviseur genoemd.
De European Tree Technician heeft kennis van de boom (soort,
eigenschappen, eisen, conditie en veiligheid), de standplaats,
ziekten en plagen.
Daarnaast kan de Tree Technician met bestekken, offertes,
plannen van aanpak en diverse contractvormen omgaan. In de
praktijk is de Tree Technician de schakel tussen de opdrachtgever
(boomeigenaar of beheerder) en uitvoerder (Treeworker of
boomverzorger).
Bezoek voor meer informatie de website
www.eac-arboriculture.com
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Examenervaringen
van twee
Tree Technicians

Henk van Scherpenzeel
boomtechnisch adviseur
en directeur van
Boomtotaalzorg in
Schalkwijk
Het lastigste onderdeel vond ik de
vraag over het maken van een plan
van aanpak voor het veilig beheren
van bomen langs een spoorwegtracé.
Een complicerende factor was dat er
drie verschillende partijen bij betrokken waren: de NS, het waterschap en
Staatsbosbeheer. Ik moest uiteenzetten welke stappen genomen moesten
worden. Eenvoudiger was het praktijkgedeelte bij de ingang van het IPC.
Aan de hand van een profielkuil
moest een advies worden gegeven of
de linden waardevol genoeg waren
om ze te kunnen behouden bij de
herinrichting van de ingang. Ik heb
mijn advies vooral gebaseerd op het
goed kijken naar de boom. In zo’n
situatie is mijn eerste vraag of de
bomen het waard zijn om te behouden. Bij dit examen is het vooral een
kwestie van logisch nadenken en al je
praktijkkennis inzetten. Ik kan na
zoveel jaar ervaring gelukkig putten
uit veel van wat opgeslagen is in mijn
grijze massa. Als hulp kun je bij het
examen het Stadsbomenvademecum
raadplegen. Ook kun je internet
gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld bij de
vraag over de bomen langs de spoorlijn nog even gecheckt hoe het zat
met het waterschap.
De schriftelijke examinering is vrij
pittig. Het is veel pennen in bijna drie
uur tijd. Je wilt toch vaak een uitvoerige onderbouwing of motivatie
geven, maar dat vergt heel veel tijd.
Het was handig geweest als de

examencommissie van te voren
gezegd had dat de vragen kort,
bondig en soms in steekwoorden
beantwoord kunnen worden.
Een aardig voorbeeld vond ik ook de
vraag om een advies voor een wegbeplanting in Drenthe. De opdracht
was om honderden bomen te planten
langs de weg. De bomen moesten
snelgroeiend zijn, na tien jaar vijftien
centimeter dik, lage onderhoudskosten hebben en voor langere tijd
veilig zijn. Dan lijkt me Amerikaanse
eik geen verstandige keus. Hierbij
hoorde het opstellen van een begroting met daarbij de opmerking van de
opdrachtgever dat het werk in concurrentie zou worden gegund. Tja,
wat voor boomsoort kies je dan.
Een simpele, maar leuke vraag was
om het verschil aan te geven tussen
een eik en een beuk. Ringporig, verspreidporig, bruinrot, witrot en uiterlijke verschillen. Al je kennis kun je in
zo’n simpele vraag kwijt.
Ik vond het examen goed in elkaar
steken en in twee dagen word je flink
doorgezaagd. Je moet over zo’n brede
kennis beschikken dat ik denk dat er
hooguit vijftig mensen in Nederland
zijn die dit examen met goed gevolg
kunnen afleggen. Een meerwaarde
als Tree Technician zie ik op korte
termijn nog niet. Ik was vooral
benieuwd naar de procedures; hoe zit
het examen in elkaar en wat is het
niveau? Op termijn hoop ik dat
Nederland bekend is met dit certificaat en dat men regelmatig vraagt
naar een dijk van een adviseur. Dan
kunnen ze mij bellen.

Martijn Bouwer
boomtechnisch adviseur
bij de BTL Bomendienst in
Apeldoorn
Over het algemeen vond ik het
examen niet moeilijk. Lastig was de
vraag over de vochtbalans. Daar heb
je niet dagelijks mee te maken.
De vragen zaten goed en logisch
in elkaar. Ik heb de indruk dat de
examencommissie hier veel tijd in
gestoken heeft. Een vraag ging over
de functievervulling van bomen. Dit
heeft direct te maken met de boomwaardebepaling. Ik vond deze vraag
niet direct van toepassing voor dit
examen. De examencommissie dacht
hier kennelijk anders over.
Het schriftelijk examen neemt veel
tijd in beslag, vooral ook omdat je
de antwoorden zorgvuldig wilt formuleren. Meer mondeling scheelt
veel schrijfwerk, maar een nadeel is
dat je minder lang kan nadenken over
een passend antwoord.
Het examen valt nauwelijks voor te
bereiden. Het is zo ontzettend breed.
De vragen zijn alleen te beantwoorden als je veel praktijkervaring hebt.
Dit geldt specifiek voor de simulaties.
Ik ga er vanuit dat vooral opdrachtgevers, die minder bekend zijn met
bomen, in de toekomst zullen vragen
naar een adviseur met het Tree
Technician certificaat.

interviews: Hans Kaljee
hans.kaljee@worldonline.nl

Tree Technician examen: veel schrijfwerk, maar het zit goed in elkaar.
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