Boomvalk Boomverzorging

Wat kunnen wij voor
u
betekenen?

ADVIES
Oplossingen voor al uw problemen met

Ziet u door de bomen uw tuin niet meer
of
groeien de bomen u boven het hoofd?.
Bomen zijn beeldbepalende elementen

Boomvalk Boomverzorging heeft vele jaren

in het landschap en in tuinen . Daarom is

ervaring in de boomverzorging. We kunnen

L EI - e n K NO TBO ME N

het belangrijk dat ze goed onderhouden

door middel van speciale technieken elke

Professionele begeleiding van deze en

worden. Volgens de Nederlandse wet

boom snoeien en verwijderen. Tevens hebben

andere snoeivormen. Tevens levering

heeft elke eigenaar van bomen de plicht

we veel ervaring in het planten van bomen,

om deze goed te onderhouden. Maar

van klein tot groot.

bomen. Zowel boven- als ondergronds.

van begeleidingsrekken

K LI MTE CHNI EK
Op deze manier is het mogelijk op elke
plek het werk in de boom te kunnen

bomen kunnen je letterlijk en figuurlijk
boven het hoofd groeien . Daarom is het

verrichten

verstandig om er een specialist bij te

V el l en va n b om en

halen die dit werk uit uw handen kan

Door jaren lange ervaring voor

nemen.

werkgevers als gemeenten en andere
overheden
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Heeft u een of meerdere bomen in uw tuin waar u een advies over wilt hebben?
Moet er wat aan uw boom gedaan worden?
Dan komen we vrijblijvend bij u langs om de situatie met u te bespreken en u een idee te
geven van de te verwachten kosten.
Er kan van alles aan de hand zijn met uw boom o.a.:
•
•

•
•
•

ziek zijn of slecht zijn door aantasting van een
schimmel(zwammen), bacteriën of door insecten
het moeilijk hebben door slechte groeiplaats
omstandigheden(bodemverdichting, bestrating, stijgende
grondwaterspiegel)
mechanische gebreken hebben, zoals een dode tak,
plakoksel, gescheurde of gebroken tak
te groot zijn geworden voor uw tuin, zodat de takken
tegen uw huis aangroeien
teveel licht wegnemen in uw tuin

De boom wordt samen bekeken waarna we een advies uitbrengen, al dan niet schriftelijk.
Mogelijke adviezen kunnen zijn:
•
•
•
•
•

niets aan doen
bodemverbetering toepassen
tak verwijderen
boom snoeien
boom verwijderen

Snoeien / takken verwijderen
Het snoeien van een boom kan, om verschillende
redenen, een zeer moeilijke klus zijn. De boom kan te
groot zijn, de takken die u er af wilt hebben kunnen niet
vallen zonder schade te veroorzaken of er zijn takken
gebroken door stormschade. Wij nemen deze klus graag
van u over en natuurlijk zullen we altijd eerst met u
overleggen en u kunt zelfs tijdens het werk nog bijsturen,
want het blijft natuurlijk uw boom.

Het verwijderen van bomen
Door het werk voor vele opdrachtgevers zoals overheden,
bedrijven, instellingen en particulieren hebben we
jarenlange ervaring in het vellen van bomen op de meest
uiteenlopende locaties. Of het nu in het stedelijke gebied is
of in een perceel in het bos, we hebben overal ervaring
mee. Toch is ook dit een specialisme die de meeste
hoveniers niet beheersen, daarom kunt u het beste een
specialist inschakelen die deze klus van u overneemt en op
professionele wijze uitvoert.

