Van Weert Rondhout:
groot geworden door klein te blijven
Van Weert Rondhout B.V. is opgericht in 1937 door A. van Weert en doorgezet door de broers Willem, Toon en Ad in 1973 en nu alweer
vanaf 2000 door de derde generatie.
Het is een veelzijdig bedrijf wat zich richt op
zowel de overheid, zakelijke en particulieren
markt en is voor alle partijen een prima partner.
Al vanaf het prille begin werd er dag en nacht
gewerkt in het kopen en kappen van populieren
bomen. Het was noeste arbeid om met een bijl
de bomen om te kappen en met een slagmes de
takken te ontdoen en met paard en malle-jan de
bomen uit te slepen. Als de bomen waren geveld
werd er ook voor het transport gezorgd naar bijvoorbeeld een klompenmaker in de buurt.
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In 1973 besloten de broers het bedrijf door te
zetten en al snel kwam er de vaart goed in. Er
werd een vrachtwagen met laadkraan gekocht en
dit bleek zo goed te werken dat er veel opdrachtgevers bij kwamen. Van het een kwam het ander,
er werd geïnvesteerd in een shovel met bomenklem waardoor het uitslepen vele malen sneller
ging en een tractor met stobbenfrees voor het
uitfrezen van de boomstronken.

opgebouwd met een landelijke naamsbekendheid.

Willem, Toon en Ad van Weert hebben voor dag
en douw gewerkt en een goedlopend bedrijf

Wij proberen ons te onderscheiden met vele
andere bedrijven doordat we maar een paar

Heden is het bedrijf gevestigd in Loosbroek en
bestaan de bedrijfsactiviteiten uit het rooien en
snoeien van bomen, maaiwerken, natuurbouw
en een groenrecycling op onze locatie waar wij
alle soorten vrijkomend groenafval innemen en
verwerken tot een biobrandstof.

(advertorial)

hoofdactiviteiten hebben maar hetgeen dat we
doen ook goed doen. Klant is geen koning maar
keizer en daarom staat klanttevredenheid bij ons
in een hoog vaandel. Een specialistisch goed
en jong machinepark, mensen met de nodige
ervaring en kennis en korte lijnen naar onze
opdrachtgevers toe brengt ons iedere keer weer
mooie werken. Groot geworden door klein te
blijven, dat is ons motto!

Met rooi en snoeiwerkzaamheden waar veel flora
en fauna aanwezig is hebben wij ook de nodige
ervaring. Reeds zijn er een paar stuifzandprojecten opgeleverd die in natura 2000 gebieden uitgevoerd zijn in opdracht van natuurmonumenten.
Kennisdelingen met ecologen, gediplomeerd personeel wat flora en fauna betreft en goed communiceren zijn van groot belang om ecologisch
verantwoord de werkzaamheden te verrichten.

'Als we er niet bij kunnen,

Stobben frezen, het klepelen van tak en tophout,
transport groenafval, plagwerkzaamheden
Alle bijkomende werkzaamheden die voorkomen
bij het rooien van bomen voeren wij graag voor
u uit.

pakken we de ouderwetse
zeis'
Van Weert Rondhout is een ISO, VCA, Groenkeur
groenvoorziening, Groenkeur boomverzorging en
Erbo/ iepengecertificeerd cultuurtecnisch bedrijf
met hierin een paar specialisaties.
Wij rooien en verwijderen alle soorten bomen
zoals laanbomen, solitair staande bomen, productiebossen en alle overige voorkomende beplantingen en begroeiing.
Tevens rooien wij heel veel bomen die slecht
bereikbaar zijn met machines. Deze moeilijk weg
te halen bomen zijn onze specialiteit en dus
dagelijks werk voor ons. Wij verzorgen het verwijderen van deze bomen vaak met een telescoopkraan of een eigen hoogwerker met een klimmer
of geheel handmatig. Deze boomverzorgers en
boomklimmers zijn TREE – WORK gecertificeerd
en beschikken dus over een goede opleiding en
veel kennis en ervaring.

De in en verkoop van stamhout in alle soorten en
maten, de handel in chips en schreds voor de
bio-energie is dagelijks aanwezig en dus ook
hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij hopen u op deze manier enig inzicht gegeven
te hebben wat ons bedrijf u allemaal te bieden
heeft en zijn graag bereid ons persoonlijk voor te
komen stellen. Voor meer info en foto’s bezoek
ook eens onze website www.vanweertrondhout.

Sinds een aantal jaren heeft het bedrijf zich nog
breder gemaakt wat betreft de activiteiten en
realiseerd het, het maaien van watergangen, vijvers en ecologiosche verbindingszones.
Waterschap de Dommel en waterschap Aa en
Maas zijn belangrijke opdrachtgevers voor ons.
Onze machines zijn gespecialiseerde machines
voor het maaien van kleine tot brede watergangen voor maaiwerkzaamheden voornamelijk bij
waterschappen. Als we er met machines zoals
smalspoor ook niet meer bij kunnen komen dan
gaat het gewoon ouderwets, met de zeis. Tevens
verzorgen wij het transport van het vrijkomende
maaisel naar onze locatie in Loosbroek waar er
weer compost of een brandstof voor de
bio-energie van gemaakt zal worden.
Een goede aanpak en mensen met ervaring zijn
belangrijk om ecologisch verantwoord goed werk
te kunnen leveren.
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