Bart van der Horst, De
Groene Ridder, Meeden

René Lanting,
student

De feiten

“Ik heb een eenmanszaak in boomverzorging, ben 46 jaar en wil doorgroeien naar boomtechnisch adviseur.
De leergang voldeed optimaal aan
mijn behoefte aan leren en blijven
leren, actuele kennis vergaren en
kennis delen. Fijn dat een deel van
de lessen door praktijkmensen wordt
gegeven. Ik hoop in de toekomst als
adviseur ook gemeenten van dienst
te zijn, zodat bomen zo optimaal
mogelijk kunnen groeien in de toch
wel onnatuurlijke omgeving van de
stad.”

“Ik volg bij de hogeschool de
vierjarige opleiding Bos- en
Natuurbeheer. De leergang
‘Bomen en Stedelijke omgeving’
was voor mij een keuzevak.
Ik heb altijd iets met bomen
gehad. Onderwerpen als de
groei en de standplaats van
bomen en de invloed van de
omgeving hebben mij de ogen
geopend. Studenten en praktijkmensen samen in één klas
beviel me goed. Je maakt
elkaar wijzer.”

De leergang wordt gehouden bij
Hogeschool Van Hall Larenstein in
Velp. Deelnemers krijgen tussen
februari en juni 2014 zeventien donderdagmiddagen en -avonden les.
Wie slaagt, ontvangt een certificaat
op hbo-niveau. De kosten bedragen
nog geen € 4.000,-. VHG-leden ontvangen 25% korting. Deelnemers,
die binnen de Collandregeling vallen,
komen in aanmerking voor € 800,Collandsubsidie.

“Boomverzorging is een veelomvattend
vak”, zegt Harold Schoenmakers,
gespecialiseerd in boomtechnisch
onderzoek en advies. Hij zit in het
bestuur van VHG Vakgroep Boomspecialisten, heeft mede de leergang ontwikkeld en doceert zelf diverse onderdelen.
“Een allround boomverzorger is specialist in advies, plaatsing en onderhoud
van bomen. Boomtechnische kennis is
natuurlijk belangrijk, maar het gaat ook
om beleid en beheer.”

Bomen beter leren kennen

Leergang ‘Bomen en Stedelijke omgeving’

Bomen houden een stad leefbaar. Maar ze worden aan alle kanten bedreigd en hebben goede
verzorging nodig. Verzorging is bij uitstek het werk van de boomverzorger. Gaat het om de
bedreigingen, dan wordt advieswerk steeds belangrijker. Dit advieswerk biedt boomverzorgers
de kans om op wat hogere leeftijd ander werk te doen dat lichamelijk minder belastend is.
Branchevereniging VHG en Hogeschool Van Hall Larenstein hebben samen een leergang ‘Bomen
en Stedelijke omgeving’ ontwikkeld. Een praktische leergang, geknipt voor boomverzorgers die
meer willen doen dan alleen snoeien.
Door Ed Zeelt
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De boomverzorger kan hogerop

Hans Jacobse, docent bij Van Hall Larenstein, vertelt over de inhoud van de leergang. “Eerst leren de deelnemers bomen
beter kennen, zowel boven- als ondergronds. Aan de orde komen onderwerpen als bodemprofiel, lucht- en waterhuishouding en soorten wortels. Bomen
hebben ondergronds vaak meer ruimte
nodig dan wordt gedacht. In de stad
wordt de groei van bomen voortdurend
bedreigd. Er liggen kabels, leidingen en
rioleringen. Regelmatig gaat de straat
open, bijvoorbeeld voor aanpassing van
het wegennet, vervanging van de riolering of het leggen van glasvezelkabels.
Verder is er een apart blok over ziektes
en plagen.”

Beleid en beheer
Het tweede deel van de leergang is
gericht op beleid en beheer. Dan gaat
het om het maken van boombeleidsplannen en boombeheersplannen,
adviezen, juridische kaders en taxaties.
Praktijkmensen weten vaak wel waar ze
naar toe willen, maar een goede onderbouwing van de adviezen is lastiger.
Door de leergang heen speelt communicatie een belangrijke rol. Cursisten leren
schriftelijk en mondeling rapporteren.
Hoe schrijf je kort en bondig een zakelijk
rapport? Hoe presenteer je je plan op
een duidelijke manier, ga je goed om
met vragen en overtuig je opdracht
gevers en belanghebbenden? En omdat
gemeenten vaak de opdrachtgever zijn,
leer je ook over de structuur van
gemeenten en politiek.

Ook veel praktijk
De deelnemers krijgen niet alleen theorie.
Voor de praktijk gaan ze met een grondboor en een schep naar buiten. De
hogeschool ligt op een oud landgoed
met allerlei soorten bomen, grondsoorten
en grondwaterstanden. De deelnemers
krijgen ook opdrachten mee naar huis
die in het werk moeten worden
gemaakt. En veel lessen worden gegeven door bekende mensen uit het vakgebied.

Voor meer informatie en aanmelden:
www.hogeschoolVHL.nl/TenC

“Een groep bestaat uit zo’n twintig deelnemers” zegt Schoenmakers. “Voor de
helft zijn het praktijkmensen en verder
hbo-studenten. Beide groepen inspireren elkaar. Wie al in de boomverzorging
werkt, kan veel vertellen over de praktijk. Studenten brengen hun theoretische kennis in en stellen van daaruit
veel praktische vragen.”

Verder ontwikkelen
“Wie als boomverzorger al snoeiend
denkt oud te worden, vergist zich”,
waarschuwt Schoenmakers. “In een
groot bedrijf kun je nog werkvoorbereider worden. Maar voor veel praktijkmensen is deze leergang een uitstekende
manier om zich op het gebied van
advies en praktijk verder te ontwikkelen.
Er is een tekort aan mensen die het
gehele vak beheersen. Wie deze leergang heeft gevolgd, staat aan een mooi
nieuw begin. De rest leer je door doen,
je gaat meters maken.”
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