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De komende tijd gaan Pieter van der
Jagt, eigenaar van Van der Jagt Cultuurtechniek, en zijn machinist aan
de slag om het verplanten van bomen
onder de knie te krijgen. Het vak
leren ze van Otto Brienissen, van wie
Van der Jagt op 18 oktober het materieel voor het verplanten van bomen
overnam. Een mooie aanvulling voor
het bedrijf van Van der Jagt en een
kans voor Brienissen om zijn werk
voort te zetten en het tegelijkertijd
iets rustiger aan te kunnen doen.
“We hadden al heel veel ervaring met het planten
van bomen, maar het verplanten van bomen is
nieuw voor ons”, vertelt Pieter van der Jagt.
“Daarom zijn we nu in de leer bij Otto”, legt de
ondernemer uit. Het gaat dan ook om specialistisch werk. “Je hebt met heel veel zaken rekening
te houden, zoals het gewicht van de boom, de
staat van de boom, de grond en uiteraard kabels
en leidingen. Ook moet je weten hoe je een boom
rechtzet. Vastzetten lukt misschien nog wel, maar
hoe zorg je ervoor dat hij recht blijft staan?”, aldus
Van der Jagt. De komende jaren hoopt de ondernemer dit en meer van Brienissen te kunnen leren.

lieu biedt het verplanten van bomen wel mogelijkheden. Ik zou graag zien dat opdrachtgevers,
vaak overheden, ook de omslag gaan maken van
bomen omzagen naar verplanten. Nu is omzagen nog vaak de standaard in bestekken, terwijl
verplanten de duurzaamste methode is.”

Ondertussen is het seizoen voor het verplanten
van bomen alweer in volle gang. “Dat seizoen
duurt grofweg veertig tot zestig dagen per jaar.
Het liefst zou ik pas beginnen als het blad van de
boom is en de boom tot rust gekomen is, maar
dat past niet altijd.”

Het rijden met een kraan en een volgroeide boom
is even wennen. “Dit betekent vooral veel verder
vooruit kijken dan je gewend bent en goed opletten dat er geen bomen, verkeersborden of andere
zaken zijn waar je tegenaan kunt komen. Ik wil
dit heel bewust ook zelf leren om er zo voor te
zorgen dat mijn bedrijf over deze kennis blijft
beschikken”, zegt Van der Jagt. Staat de boom op
zijn nieuwe plaats, dan heb je wel meteen een
mooi beeldbepalend element voor je werk.

Zorg voor de bomen is belangrijk voor de ondernemer. “Vroeger was een boom niets waard,
maar nu met alle aspecten rondom groen en mi-

Het verplaatsen van de bomen gebeurt met een
compleet aangepaste Atlas en een verplantschep. “Zo is bijvoorbeeld de giek maximaal ingekort”, legt Van der Jagt uit. Een aanpassing die
hij nog graag zou willen doen, is de machine
aanpassen aan de eisen voor Stage V.
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