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Inleiding 
 
De European Tree Worker (ETW’er) voert werkzaamheden uit aan en in bomen met als 

doel deze gezond en veilig te houden. De ETW’er werkt op basis van kennis van 

boomverzorging en houdt rekening met zaken aangaande natuurbehoud, 

milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van 

boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en hooggekwalificeerde training met 

speciale aandacht voor veiligheid op het werk.  

De European Tree Worker werd tussen 1996 en 1999 ontwikkeld binnen het kader van 

het Europese Leonardo da Vinci-programma. Het doel was en is om het vakgebied van de 

boomverzorging te harmoniseren. Dit is een zeer speciaal vakgebied in het verenigde 

Europa, dat zorg draagt voor hoogwaardige boomverzorgingswerkzaamheden enerzijds 

en een hoog opleidingsniveau en internationale uitwisseling van boomverzorgers 

anderzijds. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de European Arboricultural Council 

(EAC) een examinering- en certificeringsysteem voor European Tree Worker ontwikkeld. 

Dit systeem is inmiddels in ca. 17 Europese landen geïntroduceerd en aangenomen. Het 

examinering- en certificeringsysteem bestaan niet alleen uit een curriculum, maar ook uit 

een examenreglement, een European Tree Worker-certificaat en een handboek.  

Dankzij dit project heeft Europa voor het eerst een diploma ‘European Tree Worker’ dat is 

gebaseerd op één examenreglement voor heel Europa. Dit diploma wordt erkend door 

alle leden en resulteert in internationale samenwerking en kwaliteit over de grenzen 

heen. Werknemers kunnen nu een opleiding van hoge kwaliteit krijgen en werkgevers 

krijgen hooggekwalificeerde werknemers. Tegelijkertijd wordt de Europese samenwerking 

versterkt. 

 

 

Doelstellingen 

 

 Werk en training van hoge kwaliteit garanderen 

 De internationale uitwisseling van werknemers bevorderen 

 Elk land in staat stellen een goede kans te maken op uitnodigingen uit heel 

Europa om onder eerlijke concurrentieomstandigheden mee te dingen naar 

aanbestedingen op het gebied van boomverzorging 

 European Tree Worker-certificering gecontroleerd en geregeld door de European 

Arboricultural Council 

 Elke ETW-certificering onder toezicht van een internationale EAC-toezichthouder 

 

Inmiddels is de ETW’er binnen Nederland een standaard geworden. Bij aanbestedingen 

en sollicitatieprocedures wordt de kwaliteit van de verwachte dienstverlening gekoppeld 

aan de kwaliteit van de boomverzorger. Deze toont middels zijn certificaat aan dat hij 

beschikt over bovengemiddelde kennis en vaardigheden. Op het ETW-examen laat de 

kandidaat ETW’er zich toetsen volgens de internationale en nationale voorschriften. Dit 

examendocument is hierop gebaseerd. Het heeft als doel deze voorschriften samen te 

voegen en dient als basis voor de eindgebruikers. 
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2 Certificering 
 

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het 

doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden 

beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan. Kandidaten die voor het 

examen geslaagd zijn, mogen de titel ‘Gecertificeerd European Tree Worker - klimmen 

en/of hoogwerker’ voeren. De certificering is overal in Europa gebaseerd op hetzelfde 

examenreglement. De nationale certificeringen worden georganiseerd en uitgevoerd door 

de betreffende instellingen in de lidstaten volgens de nationale certificering- 

en examenreglementen.  

Kandidaten die voor de certificering zijn geslaagd, ontvangen het diploma ‘Certified 

European Tree Worker’ en een ID-kaart. 

Het recht om het certificaat European Tree Worker te voeren vervalt na drie jaar. Na 

goedkeuring kan het certificaat door het nationale coördinatiebureau (IPC Groene Ruimte 

BV) met opnieuw drie jaar worden verlengd.  

Het nationale coördinatiebureau kan informatie verstrekken over de plaats en de tijd 

waarop de certificering plaatsvindt, evenals over de certificering zelf. (www.ipcgroen.nl)  

3 Curriculum 
 

Deze paragraaf biedt een breed leerplan van elementaire theoretische en praktische 

kennis en ervaring waarover een gediplomeerde European Tree Worker dient te 

beschikken. Dit curriculum is een vertaling van het EAC Curriculum. 

 

3.1 Definitie van Tree Worker 

 

Tree Workers voeren werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en 

veilig te houden. De boomverzorger werkt op basis van kennis van boomverzorging en 

houdt rekening met zaken aangaande natuurbehoud, milieubescherming en 

veiligheidsvoorschriften.  

Het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en 

hooggekwalificeerde training met speciale aandacht voor veiligheid op het werk. 

Boomonderhoud omvat het planten, inspecteren en onderhouden van bomen. Er bestaan 

momenteel drie soorten certificering: ETW klimmen, ETW hoogwerker en ETW klimmen 

en hoogwerker.  

 

3.1.1 Basiskennis  

 

De European Tree Worker moet het volgende kunnen: 

 de belangrijkste houtgewassen in het werkgebied kunnen herkennen; 

 de functie, structuur en ontwikkelingsstadia van bomen uitleggen, om de juiste 

beslissingen te kunnen nemen omtrent boomverzorgingsmaatregelen; 

 de basisprincipes van groeivereisten kunnen uitleggen. Rekening houden met 

natuurlijke factoren ter plaatse en inzicht hebben in de invloed hiervan op de 

groei en ontwikkeling van de bomen, om de juiste beslissingen te kunnen nemen 

omtrent boomverzorgingsmaatregelen; 

 de kwaliteit van plantmateriaal, geleverd vanaf de boomkwekerij, kunnen bepalen 

 elementaire ziekten, plagen en a-biotische stressfactoren aan bomen herkennen; 

 inzicht hebben in het belang van natuurbehoud en milieubescherming voor 

boomonderhoud. 

  

http://www.eac-arboriculture.com/dutch/Zertifizierung_Pruefung.aspx
http://www.eac-arboriculture.com/dutch/Zertifizierung_Pruefung.aspx
http://www.eac-arboriculture.com/dutch/Certificate_ID_Card.aspx
http://www.eac-arboriculture.com/dutch/Certificate_ID_Card.aspx
http://www.eac-arboriculture.com/dutch/Certificate_ID_Card.aspx
http://www.eac-arboriculture.com/dutch/Mitglieder.aspx
http://www.ipcgroen.nl/
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3.1.2 Vaardigheden  

 

De European Tree Worker moet het volgende kunnen: 

 inzicht hebben in de taken en werkgebieden van boomverzorging; 

 in staat zijn om de te gebruiken materialen, machines en gereedschappen te 

bedienen en onderhouden; 

 zich houden aan de relevante nationale veiligheidsvoorschriften en de EAC Guide 

to Safe Working Practice (zie website EAC en Bijlage 2); 

 gebruikelijke procedures begrijpen en kunnen toepassen voor 

- verbetering van de standplaats en de groeiplaats van de boom; 

- het planten en verplanten van bomen; 

- bescherming van bomen op bouwplaatsen of bij graafwerkzaamheden; 

- stabilisatie van stammen en takken; 

- het voorkomen en behandelen van schade aan bomen; 

- snoeien; 

 - het vellen van bomen; 

 gebreken en verzwakkingssymptomen kunnen herkennen; 

 bomen kunnen beoordelen met het oog op gezondheid en veiligheid, en diagnoses 

kunnen stellen; 

 inzicht hebben in en in staat zijn om, om te gaan met en onderhoud uit te voeren 

aan hulpmiddelen voor het klimmen in bomen, zoals ladders en hoogwerkers, en 

de juiste klimtechniek kunnen kiezen. 

 

3.1.3 Regelgeving 

 

De European Tree Worker moet het volgende kennen: 

 inzicht hebben in de wettelijke regelgeving met betrekking tot veiligheid op het 

werk, openbare veiligheid op de werkplek en de principes van de organisatie van 

het werk 

 inzicht hebben in alle relevante wetten en regels die verband houden met de 

uitvoering van het werk 

 de relevante beroepsorganisaties kennen. 

http://www.eac-arboriculture.com/en/EAC_Guides.aspx
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4 Examenbeschrijving 
 

4.1 Doel van het examen 

 

De EAC, vertegenwoordigd door de nationale organisaties die gezamenlijk de EAC-raad 

vormen, bepaalt de randvoorwaarden voor de uitvoering van het examen dat leidt tot 

kwalificatie van European Tree Workers (ETW). Het doel van het examen is het testen 

van de kennis en vaardigheden beschreven in dit Examendocument. Wanneer het 

examen met succes is afgesloten, mag de kandidaat zich gecertificeerd European Tree 

Worker noemen. 

 

4.2 Waarborging van de kwaliteit 

 

Om de kwaliteit van het examen te waarborgen zijn zowel de internationale regels, 

gesteld door de EAC, als de regels van de examinerende instantie (IPC 

Examenreglement) van toepassing. De Examencommissie (IPC) en Supervisor (EAC) zien 

toe op de waarborging. 

 

4.3 Examinatorenteam 

 

De kandidaten worden tijdens het examen beoordeeld door een team van examinatoren 

(examination board). Onderstaande organisaties leveren de volgende leden: 

 

 lid van het vakbestuur Boomverzorging van de Branchevereniging VHG 

(Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners); 

 examencoördinator van de uitvoerende exameninstelling (IPC Groene Ruimte BV); 

 vertegenwoordigers van de uitvoerende exameninstelling; 

 vertegenwoordigers van nationale opleidingen; 

 werkgevers en/of werknemers uit de private of publieke sector; 

 vertegenwoordigers van betrokken nationale organisaties. 

 

De samenstelling van het team kan per examendag verschillen. Er wordt gestreefd naar 

een evenredige verdeling binnen het team. 

 

De examens zijn vastgesteld door de Vaststellingscommissie, die bestaat uit een 

voorzitter (IPC Groene Ruimte BV) en vier leden (externe deskundigen). Daarnaast geeft 

een vertegenwoordiger van de EAC (supervisor) vooraf zijn toestemming voor het 

schriftelijke examen. De supervisor houdt toezicht op het proces voor, tijdens en na de 

examens. Zijn bevindingen worden gerapporteerd naar de EAC en de exameninstelling. 

 

4.4 Deelnamekosten 

 

Voor actuele prijzen wordt verwezen naar: www.ipcgroen.nl 

 

http://www.ipcgroen.nl/
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4.5 Toelatingseisen 

 

De Examencommissie (IPC) is als enige bevoegd om kandidaten toe te laten tot het 

examen. Hiervoor moeten de kandidaten de volgende documenten kunnen overleggen: 

 

 gezondheidsverklaring: verklaring dat de kandidaat fysiek en geestelijk in staat is 

om boomverzorgingswerkzaamheden uit te voeren; 

 ervaringsverklaring: verklaring dat de kandidaat minimaal één jaar ervaring heeft 

in de uitvoering van boomverzorgingswerkzaamheden; 

 geldig EHBO diploma of een geldig BHV-diploma/certificaat; 

 certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat een hulpactie in bomen 

kan uitvoeren; 

 certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat geschoold is in het 

werken met de motorzaag. 

 

Kandidaten kunnen op het inschrijfformulier aangeven dat zij een (lees)handicap hebben. 

In dat geval zal de exameninstelling contact opnemen om in overleg met de kandidaat te 

voorzien in een oplossing. Eventuele extra kosten worden doorberekend aan de 

kandidaat. 

4.6 Examenopbouw 

 

Het volledige examen bestaat uit zes onderdelen. Deze worden op één dag getoetst. Het 

herexamen wordt per afzonderlijk deel afgenomen, afhankelijk van de resultaten van 

voorgaande examens. Het volledige examen bestaat uit. 

 

1. Schriftelijk examen 

2. Sortiment examen 

3. Mondeling examen 
4. Simulatie I  - Snoeien 

5. Simulatie II keuze uit één van de volgende onderdelen: 

- Planten 

- Verplanten  

- Boomveiligheid 

- Velling 

 

6. Werken in bomen: dit examenonderdeel wordt klimmend of met behulp van een 

hoogwerker afgenomen. De kandidaat geeft bij de inschrijving de keuze aan. 
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4.7 Herkansing 

 

Indien er op een of meer onderdelen een onvoldoende is gescoord, heeft de kandidaat 

recht op herkansing (herexamen). De kandidaat zal binnen een periode van maximaal 

twee jaar alsnog een voldoende moeten scoren op de betreffende onderdelen. De 

kandidaat heeft recht op maximaal twee herkansingen per onderdeel. Indien het de 

kandidaat niet lukt om binnen de gestelde periode en/of het maximum aantal 

herkansingen een voldoende te scoren, zal hij/zij het gehele examen (zes onderdelen) 

moeten herkansen. Een herexamen kan niet in dezelfde examenperiode worden afgelegd. 

 

4.8 Bezwaar 

 

Kandidaten kunnen bezwaar maken tegen de uitslag. Het bezwaar kan via 

info@ipcgroen.nl worden gericht aan de IPC Examencommssie. Deze zal volgens het IPC 

Examenreglement handelen. Zie artikel 26 t/m 29 van het IPC Examenreglement 

www.ipcgroen.nl.  

5 Toetsmatrijzen 
 

Een kandidaat heeft recht op een certificaat indien hij/zij voor alle zes onderdelen een 

voldoende heeft gescoord. Voor ieder onderdeel is de cesuur 50%. Met uitzondering van 

het onderdeel “Sortiment examen”: voor dit onderdeel is de cesuur 67%. Hieronder een 

overzicht van de verschillende onderdelen.  

 

1. Schriftelijk examen (Written exam) 

2. Sortiment examen (Tree ID) 

3. Mondeling examen (Oral exam) 

4. Simulatie I (Sim. I) 

5. Simulatie II (Sim.II) 

6. Werken in Bomen (WIB of WIT) 

6.1. Klimexamen (Climbing) en/of 

6.2. Hoogwerkerexamen (Platform) 

 

Bij de simulaties geldt dat bij Simulatie I altijd het onderdeel ‘Snoeien’ wordt getoetst. 

Voor Simulatie II geldt dat er een keuze wordt gemaakt uit de overige 

simulatieonderdelen. 

 

Overige simulatieonderdelen: 

 

a) Planten 

b) Verplanten 

c) Boomveiligheid 

d) Afbreken bomen en velling 

 

De toetsmatrijzen bestaan uit EAC-regels (onderstreept) met invulling vanuit de 

‘Vaststellingscommissie ETW examen’. 

mailto:info@ipcgroen.nl
http://www.ipcgroen.nl/
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5.1 Toetsmatrijs: Schriftelijk examen 

 

 

Tijdsduur:   60 minuten 

 

Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen  (60%)  

8 open vragen  (40%) 

 

Score:  2% voor iedere juist beantwoorde meerkeuze vraag,   

   maximale score 60% 

Max. 5% per iedere open vraag, beoordeling volgens 

beoordelingsinstructie, maximale score 40% 

 

Cesuur:  Bij een totaalscore van 50% of hoger is de kandidaat geslaagd. 

 

 

 

Domein Aantal 

open 

vragen 

Aantal 

meerkeuzevragen 

Maximale score 

Anatomie/Fysiologie 1 5 15 % 

Planten/Verplanten 1 5 15 % 

Ziekten/Aantastingen 1 3 11 % 

Snoeien/kroonverankering 1 4 13 % 

Boomveiligheid 1 4 13 % 

Veiligheid bij werken aan 

bomen 

1 3 11 % 

Bomen en wet 1 2 9 % 

Boombescherming 1 4 13 % 

Totaal 8  30 100 % 
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5.2 Toetsmatrijs: Mondeling examen 

 

 

Tijdsduur:   Maximaal 20 minuten 

 

Aantal clusters: 4 

 

Score: Per cluster wordt er een score toegekend van 

Onvoldoende/Voldoende/Goed. 

 

Cesuur: De kandidaat dient voor ieder cluster minimaal een ‘Voldoende’ te 

scoren (= 50%). Indien er op één of meerdere cluster een 

‘Onvoldoende’ gescoord is, zakt de kandidaat. 

 

 

 

Cluster Onderdeel Score 

1 

Assortiment 

O/V/G 
Planten  

Verplanten 

Bodem en groeiplaats 

2 

Anatomie/fysiologie 

O/V/G Ziekten en aantastingen 

Boomveiligheid 

3 

Snoeien/kroonverankering 

O/V/G Velling 

Veilig werken  

4 
Wet- en regelgeving 

Toepassen boombescherming 
O/V/G 
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5.3 Toetsmatrijs: Sortiment examen 

 

 

Tijdsduur:   Maximaal 15 minuten 

 

Aantal soorten: Een selectie van 15 soorten uit de ‘Tree Worker- sortimentslijst‘(Zie 

Bijlage 1), waarvan minimaal 2 naaldboomsoorten en minimaal 10 

loofboomsoorten. Ter verduidelijking kan beeldmateriaal of een 

beschrijving gebruikt worden om een cultivar aan te duiden, indien 

deze niet aan de gegeven tak af te leiden is. 

 Voorafgaand aan het examen controleren twee examinatoren 

uit het examinatorenteam van de dag, niet werkende bij het 

IPC, het sortiment op representativiteit en kwaliteit. 

 

Score: 2 punten voor de juiste wetenschappelijke naam (soort, geslacht en 

cultivar), 1 punt voor de juiste Nederlandse naam. Maximum score 

is 45 punten.  

Spellingfouten worden niet meegenomen in de beoordeling. De 

gegeven namen dienen echter wel voldoende duidelijk weergegeven 

te worden voor de examinatoren. 

 

Cesuur: Bij een totaalscore van 67% (30 punten) of hoger is de kandidaat 

geslaagd voor dit onderdeel. 

 

 

Soort Wetenschappelijke 

soortnaam  

Wetenschappelijke 

geslachtsnaam + 

eventuele cultivar 

Nederlandse 

naam 

1 1 punt 1 punt 1 punt 

2 1 punt 1 punt 1 punt 

3 1 punt 1 punt 1 punt 

4 1 punt 1 punt 1 punt 

5 1 punt 1 punt 1 punt 

6 1 punt 1 punt 1 punt 

7 1 punt 1 punt 1 punt 

8 1 punt 1 punt 1 punt 

9 1 punt 1 punt 1 punt 

10 1 punt 1 punt 1 punt 

11 1 punt 1 punt 1 punt 

12 1 punt 1 punt 1 punt 

13 1 punt 1 punt 1 punt 

14 1 punt 1 punt 1 punt 

15 1 punt 1 punt 1 punt 

Totaal 15 punten 15 punten 15 punten 
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5.4 Toetsmatrijs: Simulatie I, ‘Snoeien’ 

 

Het snoeien van bomen met het doel om veiligheid en overlast voor de omgeving 

duurzaam te garanderen. 

 

Tijdsduur:    Minimaal 15, maximaal 30 minuten 

 

Aantal onderwerpen: 5 

 

Score: De kandidaat kan per onderwerp Onvoldoende (O), 

Voldoende (V) of Goed (G) scoren.  

 

Cesuur: De kandidaat dient voor ieder onderwerp minimaal een 

‘Voldoende’ te scoren (= 50%). Indien er op één of meerdere 

onderwerpen een ‘Onvoldoende’ gescoord is, zakt de 

kandidaat. 

   

 

 

Onderwerp Score 

Conditiebeoordeling O/V/G 

Eindbeeld O/V/G 

Onderhoudstoestand O/V/G 

Takkenkeuze O/V/G 

Uitvoering O/V/G 

 

 

 

5.5 Toetsmatrijzen: Simulatie II 

 

Per (her)examendag wordt er een keuze gemaakt uit één van de vijf onderdelen door het 

examinatorenteam. De kandidaat zal zich voorbereiden op alle simulatieonderdelen. 

 

5.5.1 Planten 

 

Het succesvol planten van een geweekte en geleverde (laan)boom. 

 

Tijdsduur:    Minimaal 15, maximaal 30 minuten 

 

Aantal onderwerpen: 3 

 

Score: De kandidaat kan per onderwerp Onvoldoende (O), 

Voldoende (V) of Goed (G) scoren.  

 

Cesuur: De kandidaat dient voor ieder onderwerp minimaal een 

‘Voldoende’ te scoren (= 50%). Indien er op één of meerdere 

onderwerpen een ‘Onvoldoende’ gescoord is, zakt de 

kandidaat. 

   

 

Onderwerp Score 

Voorbereiding O / V / G 

Uitvoering O / V / G 

Nazorg O / V / G 
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5.5.2 Verplanten van bomen 

 

Het succesvol verplanten van bomen met een stamdiameter op 1,30 m hoogte van 

maximaal ca. 20 cm in een onverharde situatie. 

 

Tijdsduur:    Minimaal 15, maximaal 30 minuten 

 

Aantal onderwerpen: 3 

 

Score: De kandidaat kan per onderwerp Onvoldoende (O), 

Voldoende (V) of Goed (G) scoren.  

 

Cesuur: De kandidaat dient voor ieder onderwerp minimaal een 

‘Voldoende’ te scoren (= 50%). Indien er op één of meerdere 

onderwerpen een ‘Onvoldoende’ gescoord is, zakt de 

kandidaat. 

 

 

Onderwerp Score 

Voorbereiding O / V / G 

Uitvoering. O / V / G 

Nazorg O / V / G 

 

5.5.3 Boomveiligheid 

 

Het controleren op de veiligheid van bomen voor hun omgeving. 

 

Tijdsduur:    Minimaal 15, maximaal 30 minuten 

 

Aantal onderwerpen: 4 

 

Score: De kandidaat kan per onderwerp Onvoldoende (O), 

Voldoende (V) of Goed (G) scoren.  

 

Cesuur: De kandidaat dient voor ieder onderwerp minimaal een 

‘Voldoende’ te scoren (= 50%). Indien er op één of meerdere 

onderwerpen een ‘Onvoldoende’ gescoord is, zakt de 

kandidaat. 

 

 

 

Onderwerp Score 

Vaststellen zorgplicht O / V / G 

Constatering gebreken O / V / G 

Interpretatie gebreken  O / V / G 

Vervolgacties O / V / G 
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5.5.4 Afbreken bomen en velling 

 

Het veilig verwijderen van het bovengrondse gedeelte van een boom zonder schade aan 

de omgeving. 

 

Tijdsduur:    Minimaal 15, maximaal 30 minuten 

 

Aantal onderwerpen: 3 

 

Score: De kandidaat kan per onderwerp Onvoldoende (O), 

Voldoende (V) of Goed (G) scoren.  

 

Cesuur: De kandidaat dient voor ieder onderwerp minimaal een 

‘Voldoende’ te scoren (= 50%). Indien er op één of meerdere 

onderwerpen een ‘Onvoldoende’ gescoord is, zakt de 

kandidaat. 

 

 

 

Onderwerp Score 

Plan van aanpak O / V / G 

Toepassen van 

materialen/hulpmiddelen 
O / V / G 

Zaagtechnieken O / V / G 
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5.6 Toetsmatrijzen: Werken in bomen 

De kandidaat geeft bij de inschrijving voor het examen aan of hij/zij deelneemt aan het 

klimexamen en/of het hoogwerkerexamen. 

 

5.6.1 Klimexamen 

 

De exameninstelling stelt ladders en brandstof beschikbaar. De kandidaat zorgt zelf voor 

de benodigde klimmaterialen, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen die 

nodig zijn voor onderhoudssnoei in volwassen bomen. Alle materialen worden voor de 

start van de klimactie ter keuring aangeboden aan de examinatoren. Deze beoordelen 

aan de hand van CE-normeringen en de eisen van de fabrikanten. 

 

Tijdsduur:  Maximaal 60 minuten als klimmer 

  60 minuten als grondman   

  15 minuten interview 

 

Onderdelen: Klimmen: werken (snoeien) in een boom met behulp van klimtechnieken, 

motorzaag en handzaag, in een boom van minimaal 15 meter hoogte. 

 

  Grondman: assisteren van de klimmer en begeleiden van omstanders 

 

 Interview: Beantwoorden van vragen over kennis van knopen en materiaal, 

herkennen van en omgaan met risicovolle gebreken/situaties in een boom 

en de omgeving. 

 

Score: Klimmen: de kandidaat kan geen punten scoren.  

 

De kandidaat kan zakken voor dit onderdeel indien hij/zij: 

 

 onveilig materiaal wil gaan gebruiken (keuring); 

 de maximum tijd (60 min. waarvan minimaal 30 min. aan het 

snoeien moet worden besteed) voor het onderdeel overschrijdt; 

 (herhaaldelijk) veiligheidsfouten maakt; 

 geen juiste snoei/zaagtechniek laat zien; 

 niet in staat is om takken uit te lopen (2/3 van de taklengte met 

een minimum van 4 m. vanuit de stam); 

 onvoldoende communiceert met de grondman. 

 

Het beoordelingsformulier is leidend voor de beoordeling. In het geval dat 

dit formulier hierin niet voorziet beslissen de examinatoren. 

 

Grondman: de kandidaat kan geen punten scoren.  

 

De kandidaat kan zakken voor dit onderdeel indien hij/zij: 

 

 de veiligheid van omstanders, klimmer en/of grondman niet 

waarborgt; 

 de klimmer onvoldoende assisteert; 

 onvoldoende communiceert met de klimmer. 

 

Interview: per gevraagde knoop (maximaal 5) kan 0 t/m 20% gescoord 

   worden; 

per vraag (maximaal 5) kan 0 t/m 20% gescoord worden. 
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5.6.2 Hoogwerkerexamen  

 

De exameninstelling stelt hoogwerkers en brandstof beschikbaar. In overleg met de 

exameninstelling kunnen kandidaten gebruikmaken van eigen hoogwerkers. De 

kandidaat zorgt zelf voor de benodigde gereedschappen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen die nodig zijn voor onderhoudssnoei in volwassen bomen. Alle 

materialen (incl. eigen hoogwerkers) worden voor de start van het hoogwerkerexamen 

ter keuring aangeboden aan de examinatoren. Deze beoordelen aan de hand van CE-

normeringen en de eisen van de fabrikanten. 

 

 

Tijdsduur:  Maximaal 30 minuten als hoogwerkermachinist (snoeier) 

  30 minuten als grondman   

  15 minuten interview 

 

Onderdelen: Hoogwerkermachinist: werken (snoeien) in een boom (minimaal 15 meter 

hoog) met behulp van een hoogwerker, motorzaag en handzaag 

 

  Grondman: assisteren van de machinist en begeleiden van omstanders 

 

 Interview: Beantwoorden van vragen over kennis van knopen en materiaal, 

herkennen en omgaan met risicovolle gebreken/situaties in een boom en 

de omgeving. 

 

Score: Platform: de kandidaat kan geen punten scoren.  

 

De kandidaat kan zakken voor dit onderdeel indien hij/zij: 

 

 onveilig materiaal wil gaan gebruiken (keuring); 

 de maximum tijd (20 min. om te bewerken delen te bereiken) voor 

het onderdeel overschrijdt; 

 (herhaaldelijk) veiligheidsfouten maakt; 

 geen juiste snoei/zaagtechniek laat zien; 

 onvoldoende communiceert met de grondman. 

 

Het beoordelingsformulier is leidend voor de beoordeling. In het geval dat 

dit formulier hierin niet voorziet beslissen de examinatoren. 

 

Grondman: de kandidaat kan geen punten scoren.  

 

De kandidaat kan zakken voor dit onderdeel indien hij/zij: 

 de veiligheid van omstanders, machinist en/of grondman niet 

waarborgt; 

 de machinist onvoldoende assisteert; 

 onvoldoende communiceert met de machinist.  

 

Het beoordelingsformulier is leidend voor de beoordeling. In het geval dat 

dit formulier hierin niet voorziet beslissen de examinatoren. 

 

Interview: per gevraagde knoop (maximaal 5) kan 0 t/m 20% gescoord 

   worden; 

per vraag (maximaal 5) kan 0 t/m 20% gescoord worden. 
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Bijlage 1: ETW-sortimentslijst september 2012 

 

Voor het examen dient men de wetenschappelijke en de Nederlandse naam te kennen. 

De gearceerde soorten hoeven alleen op zomerkenmerken te kunnen worden benoemd; 

de andere op zomer- en winterkenmerken. 

Bij de onderstreepte soorten komt een afbeelding of beschrijving van de habitus voor de 

herkenning. 

Sommige soorten hebben geen aparte Nederlandse naam. Hiervan hoeft men alleen de 

wetenschappelijke naam te kennen. 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

 

Abies grandis reuzen zilverspar 

Acer campestre veldesdoorn of Spaanse aak 

Acer negundo vederesdoorn 

Acer negundo ‘Variegatum’ - 

Acer platanoides Noorse esdoorn 

Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ - 

Acer platanoides ‘Globosum’ kogelesdoorn 

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 

Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ - 

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ - 

Acer rubrum rode esdoorn 

Acer saccharinum zilveresdoorn of witte esdoorn 

Aesculus hippocastanum witte paardenkastanje 

Aesculus hippocastanum‘ Baumannii’ - 

Aesculus x carnea rode paardenkastanje 

Ailanthus altissima hemelboom 

Alnus cordata hartbladige els of Italiaanse els 

Alnus glutinosa zwarte els 

Alnus glutinosa ‘Aurea’ - 

Alnus glutinosa ‘Laciniata’ - 

Alnus incana witte els of grijze els 

Alnus x spaethii ‘Spaeth’ - 

Betula nigra zwarte berk 

Betula pendula ruwe berk 

Betula pendula ‘Tristis’ treurberk 

Betula pendula ‘Youngii’ prieelberk 

Betula pubescens zachte berk 

Betula utilis - 

Carpinus betulus haagbeuk 

Carpinus betulus ‘Fastigiata’ - 

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ - 

Castanea sativa tamme kastanje 

Catalpa bignonioides trompetboom 

Catalpa bignonioides ‘Aurea’ - 

Catalpa bignonioides ‘Nana’ - 

Cedrus deodara himalayaceder 

Cedrus libani Libanonceder 

Cedrus libani ‘Glauca’ blauwe ceder 

Cercidiphyllum japonicum katzuraboom 

Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres 

Corylus colurna boomhazelaar 
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Crataegus monogyna ‘Stricta’ - 

Crataegus x lavalleei - 

Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - 

Fagus sylvatica gewone beuk 

Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’ varenbeuk 

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ bruine beuk 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ treurbeuk 

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ - 

Fraxinus excelsior gewone es 

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ goud es 

Fraxinus ornus pluimes 

Fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’ - 

Ginkgo biloba Japanse notenboom 

Gleditsia triacanthos valse christusdoorn 

Gleditsia triacanthos f. inermis - 

Juglans nigra zwarte noot 

Juglans regia gewone walnoot of okkernoot 

Larix kaempferi Japanse lariks 

Liquidambar styraciflua amberboom 

Liriodendron tulipifera tulpenboom 

Magnolia kobus beverboom 

Malus spp. appel 

Metasequoia glyptostroboides watercipres 

Morus alba witte moerbei 

Ostrya carpinifolia hopbeuk 

Paulownia tomentosa Anna-Paulownaboom 

Picea abies fijnspar 

Picea omorika Servische spar 

Pinus nigra zwarte den 

Pinus strobus weymouthden 

Pinus sylvestris grove den 

Platanus orientalis oosterse plataan 

Platanus orientalis ‘Digitata’ - 

Platanus x hispanica plataan 

Populus alba witte abeel 

Populus nigra ‘Italica’ Italiaanse populier 

Populus tremula ratelpopulier 

Populus trichocarpa Westamerikaanse balsempopulier 

Populus x canadensis Canadese populier 

Populus x canescens grauwe abeel 

Prunus avium zoete kers of kriek 

Prunus serrulata Japanse sierkers 

Prunus x subhirtella ‘Autumnalis’ najaarskers 

Prunus cerasifera ‘Nigra’ - 

Prunus padus vogelkers 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 

Pseudotsuga menziesii douglasspar 

Pterocarya fraxinifolia gewone vleugelnoot 

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ - 

Pyrus spp. peer 

Quercus cerris moseik of Turkse eik 

Quercus frainetto Hongaarse eik 

Quercus palustris moeraseik 

Quercus petraea wintereik 

Quercus robur zomereik 
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Quercus robur ‘Fastigiata’ - 

Quercus rubra Amerikaanse eik 

Robinia pseudoacacia robinia 

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ - 

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ bol of kogelrobinia 

Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’ eenbladige robinia 

Salix alba schietwilg 

Salix babylonica ‘Tortuosa’ kronkelwilg 

Salix caprea boswilg 

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ treurwilg 

Sequoiadendron giganteum mammoetboom 

Sophora japonica honingboom 

Sophora japonica ‘Pendula’ - 

Sorbus intermedia Zweedse meelbes 

Sorbus aria meelbes 

Sorbus aucuparia gewone lijsterbes 

Taxodium distichum moerascipres 

Taxus baccata gewone taxus 

Thuja plicata reuzenlevensboom 

Tilia americana Amerikaanse linde 

Tilia cordata kleinbladige linde of winterlinde 

Tilia platyphyllos grootbladige linde of zomerlinde  

Tilia tomentosa zilverlinde 

Tilia x europaea Hollandse linde of gewone linde 

Tilia x europaea ‘Euchlora’ krimlinde 

Tsuga heterophylla westerse hemlock 

Ulmus glabra bergiep, ruwe iep 

Ulmus minor veldiep 

Ulmus x hollandica ‘Wredei’ goudiep 

Ulmus ‘Camperdownii’ prieeliep 

Zelkova serrata - 

 

 

 

 

De wetenschappelijke namen zijn volgens ‘Naamlijst Houtige Gewassen, International 

standard ENA, PPO WUR, www.internationalplantnames.com’.  

 

Voor de Nederlandse namen is gebruikgemaakt van de volgende uitgaven: 

Dendrologie van de lage landen, Jan de Koning Wim van den Broek, 14e druk, 2009; 

Heukels’ Flora van Nederland, R. van der Meijden, 23e druk, 2005; 

Stadsbomen Vademecum 4, T.J.M. Janson en J.J.C. Janssen, 4e druk, 2006. 

http://www.internationalplantnames.com/
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Bijlage 2: EAC Guide for safe working 
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1 Introduction 

 

1.1 

This leaflet provides guidance on minimum standards for safer work practice in tree 

work operations including aerial work techniques, use of saws in trees and organisation 

on work sites for aerial tree work.  

 

1.2 

Tree work operations are potentially hazardous to people and property. They must 

only be carried out by skilled, fully trained operatives.  

 

1.3 

The leaflet describes safer methods of work and provides guidance for operatives, 

employers, clients and national work safety boards.  

 

1.4 

The guidance should be used in conjunction with all relevant EU and national safety 

regulations, legislation and recommendations. This guidance is not intended to 

supersede or replace national guidance issued by regulatory bodies or enforcement 

authorities.  

 

1.5 

The European Arboricultural Council is a forum of representatives from arboricultural 

organisations throughout Europe, which has the objective of advancing professional 

standards of tree care. 

 

2 General 

 

Tree work operations are physically demanding. Operatives need to be reasonably fit, 

both physically and mentally. Regular medical examinations for operatives are 

recommended. Further medical advice should be taken if operators have any condition 

affecting: 

 
• Alcohol/drug dependency  
 
• Prescribed medication (affecting the operators’ ability to use a chainsaw and/ or work 

at height)  

 

2.1 

All operatives must receive appropriate training and certification, where it is nationally 

available, for the tasks they are required to perform. Tree work operations involving 

work at height should be properly planned and, where necessary, appropriately 

supervised.  

 

2.2 

A team of two or more persons must carry out all aerial tree work. At least one team 

member should fulfill the role of a competent grounds person, having the ability and 

necessary equipment to carry out an aerial rescue.  
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2.3 

Provision for administering first aid on site must be made at all times. All operatives 

should be trained in emergency first aid procedures and receive regular update training. 

It is recommended that climbers carry a clearly marked and accessible personal first aid 

kit. 

 

2.4 

A risk assessment of the work site, the machinery to be used, the task to be undertaken 

and each individual tree must be carried out prior to, and for the duration of, the 

operation. The risk assessment must include provision for emergency descent and aerial 

rescue. Initial risk assessment must be utilised to determine whether work from a rope 

and harness would be deemed reasonably practicable. This means that other methods, 

such as pole saws from the ground, use of work platforms, etc. are not feasible and do 

not justify significant additional time and expense, or will not significantly improve the 

level of risk to the climber or others (the public, co-workers, etc.). As part of the on-site 

risk assessment, accurate emergency information should be recorded about the site. 

This may include site name, location, nearest hospital, on-site operators’ details, mobile 

phone number(s) and battery life, etc. This list is just intended as an example. 

 

2.5 

Extreme weather conditions may impair the operative’s ability to carry out work. 

Sufficient breaks must be taken to minimize the risk of fatigue and dehydration. Tree 

work operatives must ensure that work at height is carried out only when the weather 

conditions do not jeopardise the health and safety of persons involved in the work. 

 

2.6 

All equipment must be stored and handled in accordance with manufacturers’ 

recommendations. Application and configuration of work equipment (e.g. karabiners, 

friction hitches, termination knots, etc.) must be in accordance with manufacturers’ 

guidance, national industry best practice literature or published research material.  

 

2.7 

All equipment must be inspected before use and on a regular basis, in accordance with 

manufacturers’ recommendations and national guidance and regulations.  

 

2.8 
Tree work operatives should ensure that all persons engaging in any activity, including 

organisation, planning and supervision, in relation to work at height or work equipment 

for use in such work, are competent to do so or, if being trained, are being supervised by 

a competent person. 
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2.9 

Where tree climbing has been identified as the most appropriate work method, 

operators must complete a thorough visual tree inspection prior to climbing. This 

inspection should identify whether the tree is safe to climb, the most appropriate access 

method, anchor points, and the planning of the work sequence. The following list 

provides guidance as to what operators may look for as part of this pre-climb 

inspection. 

 

• Cavities, decay or decay fungi  

• Deadwood and broken branches 
• Dead or flaking bark   
• V-shaped unions   
• Cracks   
• Nesting birds or protected animal species  
 
• External hazards to the tree including buildings, footpaths, power lines, etc.  

 
Consideration should also be given to any protection rights imposed on the tree which 

may prevent work taking place. 

 

3 Aerial Work Methods 

Tree care operations can be carried out by using a mobile work platform or climbing 

techniques using a rope and harness. 

 

3.1 Climbing techniques using a rope and harness 

 

3.1.1 

Warm-up exercises prior to climbing are recommended to minimise muscle injury.  

 
3.1.2 

Specialised ropes and harnesses are available and must be used. All climbing equipment 

produced after July 1, 1995 must conform to relevant EN specifications where they exist.  

 

3.1.3 

A sit harness with leg loops may be used for work positioning, i.e. when working no 

higher than the anchor point with a taut rope or minimal slack.  

 

3.1.4 

If the climbing method exposes the climber to the risk of vertical fall, suitable fall arrest 

equipment must be used i.e. a full body harness and energy absorber.  

 

3.1.5 

Karabiners that are used to connect the harness to the lifeline must have a spring 

loaded, self-locking gate that requires at least three distinct movements to open it. 

Karabiners must be kept in correct alignment when in use and not “chain linked.” 

 

3.1.6 

Tree work operatives must ensure that ropes and friction hitch materials selected for 
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work at height are appropriate in relation to length, diameter, safe working load, 

handling characteristics and interaction or interference with climbing system components 

e.g. friction cord on rope.  

 

3.1.7 

Single rope technique (SRT) access methods may be utilised for tree access and, where 

appropriate, should be combined with a suitable back-up system. Operators should be 

aware of the possible significant forces applied to the anchor point (up to two times) 

when utilising single rope techniques  

 

3.1.8 

Footlock methods of rope ascent must only be used if the climber is securely attached 

with a suitable friction knot or mechanical ascending device. Where appropriate, this 

access technique should include the use of a suitable back-up system. Operatives using 

mechanical ascending devices must ensure that suitable back-up or fail-safe systems are 

employed in the event of mechanical failure during ascent, i.e. ascender back up. 

 

3.1.9 

Anchor points should be carefully selected to ensure free running of the climbing rope 

and to safely support the weight of the climber. Anchor points must be visually assessed 

and weight-tested by the climber “bouncing” on the line before ascent, particularly 

where the anchor point has been installed by use of a throwline. Special attention should 

be paid to potential significantly increased loading of the anchor point when single rope 

access techniques are utilised. 

 

3.1.10 

Friction savers should be used where possible to reduce damage to the tree and the 

rope and to improve the efficiency of the climbing technique.  

 

3.1.11 

The climber must be secured to the tree at all times by means of the climbing rope 

and/or strop(s).  
 
3.1.12 

Once in the tree, supplementary anchor points must be installed where the risk 

assessment dictates, to ensure that the safety of the climber is not put at risk from, for 

example, a pendulum fall, where the strength of the anchor point is uncertain or 

compromised, or where there is a risk of the climbing rope being cut.  

 

3.1.13 

The climbing rope should be long enough to allow descent from the work position point 

to the ground. Very long ropes can be impractical to use and other provision may be 

necessary for descent from exceptionally tall trees.  
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3.1.14 

The end of the climbing rope should be knotted to prevent it passing through the friction 

knot or descending device. 

 

3.1.15 

Climbing irons (or spikes) may be used only during sectional felling operations to assist 

ascent and work positioning or aerial rescue. The climber must remain attached to the 

tree through the use of additional ropes or strops when passing obstacles such as side 

branches. 

 

3.2 Mobile work platforms 

 

3.2.1 

Manufacturers’ recommendations along with country-specific guidance, legislation or 

published research material on the use of mobile work platforms must be followed at all 

times.  

 

3.2.2 

The load-bearing capacity of the ground must be assessed carefully to ensure the 

stability of the platform.  

 

3.2.3 

The platform must only be used for operatives and necessary tools. The platform must 

not be used as an anchor point for lowering tree sections or for transporting tree 

sections.  

 

3.2.4 

When the platform is used to provide access for pruning or sectional felling, operatives 

must be trained in branch-removal techniques.  

 

3.2.5 

Care must be taken to prevent falling branches from hitting any part of the platform, 

boom or transporting vehicle. 

 

3.2.6 

Operatives must not over-reach from the platform and it is recommended that they be 

secured to a designated anchor point with a suitable harness and adjustable lanyard.  

 

3.2.7 

The safe working load of the platform (basket) must not be exceeded. The working 

platform must be suitable and of sufficient strength and rigidity for the purpose for 

which it is being used.  
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3.2.8 

In the case of wheeled structures, machinery must be fitted with appropriate devices to 

prevent the platform inadvertently moving during work at height.  

 

3.2.9 

A mobile work platform basket must possess a suitable floor surface to ensure that no 

person or object could fall from it. 

 

3.3 Ladders/static work platforms 

 

3.3.1 

Ladders are principally used for access to the crown of the tree. If work is carried out 

from the ladder, the operative must be attached to the tree by a rope/strop and 

harness. The top of the ladder should also be secured to the tree. Where a ladder is 

used for repeated access from the same position, the top of the ladder must be 

secured.  

 

3.3.2 

The ladder must be placed firmly to prevent slipping or twisting, at an angle of 

approximately 75 degrees (base distance from the tree equal to ¼ ladder height). 

Special ladder footing devices may be necessary to improve stability on uneven or 

slippery surfaces. 

 

3.3.3 

Static work platforms such as scaffolding must be positioned so that they are stable and 

not at risk from the operation being carried out.  

 

3.3.4 

A thorough risk assessment should be completed prior to the use of ladders, with 

consideration being given to the use of this equipment only if that risk assessment has 

demonstrated that the use of more suitable work equipment is not justified.  

 

3.3.5 

Extension or over-rung ladders must be erected in accordance with manufacturers’ 

instructions, including the correct number of overlapping rungs when extended. 

 

4 Use of saws in trees 

 

4.1 

Handsaws should be used in preference to chainsaws in the tree wherever practicable.  

 
4.2 

Chainsaws must only be used for aerial tree work by competent climbers who have 

been trained in their use and passed a national certificate of competence where this is 

available.  
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4.3 

Chainsaws expose operators to potentially excessively high levels of both noise and 

vibration, which in turn can lead to potential health risks to the operators. Good 

management practices should be adopted to reduce these risks, including – but not 

limited to – regular chainsaw maintenance programs, information for employees on the 

health risks and adequate PPE.  

 

4.4 

The chainsaw should be of a size appropriate to the material being cut. Top-handled 

chainsaws are designed, and are only suitable, for use off the ground. In particular, top-

handled saws must in normal operating circumstances be used with two hands holding 

the saw. Chainsaws must be maintained in accordance with manufacturers’ instructions 

at recommended intervals. It is important that machinery is only operated with the 

correct guards in place and that safety features are present and fully functioning where 

required. 

 

4.5 

Chainsaws must be started and used according to manufacturers’ recommendations. 

Operatives must wear appropriate personal protective equipment.  

 

4.6 

The chain brake should be applied before starting. The engine should be switched off or 

the chain brake applied when changing work position. If the saw is not in use for more 

than 30 seconds, it should be switched off.  

 

4.7 

When using a chainsaw from a rope and harness, secure work positions must be 

established and the use of secondary load-bearing anchor points is recommended where 

the risk assessment dictates. Climbers should be positioned where there is no risk to the 

climbers’ ropes; where the risk to the climbers’ ropes does exist, a secondary load-

bearing anchor point must be used. Secondary or supplementary anchor points should 

always be chosen to minimise the risk of cutting both the main tie-in point and the 

secondary system. Cut-protected strops should be used where the cut is being made 

close to the anchor point, for example during section felling. 

 

5 Personal protective equipment 

 

5.1 

All persons on site must wear appropriate Personal Protective Equipment (PPE). The 

operator must inspect PPE before use. Damaged PPE must be discarded and replaced. 

PPE should meet current EN standards for that equipment type where appropriate and 

applicable.  
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5.2 

When using chainsaws, operators must wear PPE in accordance with national 

regulations and recommendations.  

 
5.3 

Operators not using chainsaws must wear safety boots and a safety helmet. Eye and ear 

protection should also be worn when working in close proximity to operators using 

chainsaws or other machinery. 

 

6 Organization of the work site 

 

All operatives should be aware of: 

 

• the work to be carried out;   
• their personal responsibilities;   
• the work in progress;   
• the tasks involved.  

 

6.1 

Suitable systems of communication between operatives must be established. Operators 

must check the danger zone before releasing any sections from the tree.  

 

6.2 

The work area must be identified and secured by the use of suitable signs and 

barriers or other appropriate means.  

 

6.3 

Safe working distances and practice with respect to overhead power lines must be 

maintained in accordance with the requirements of power suppliers and national 

regulations.  

 

6.4 

Work on, or close to, public highways and railways must comply with national and local 

requirements regarding signage and the use of high visibility warning clothing.  

 

6.5 

Ground staff must inform aerial operators before entering the drop zone under the tree 

or operating noisy machinery such as chainsaws and brushwood chippers which could 

hinder communication. 
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6.6 

Provision must be made for accidents and emergencies. All staff must be trained in 

emergency procedures, including assisting with aerial rescue situations. This applies to 

tree care operations being undertaken from a rope and harness and from a lift platform.  

 

6.7 

Work in adverse weather or poor light conditions should only continue if safe practice 

can be maintained.  

 

6.8 

Safe methods of operation for the work to be completed should be agreed by all 

operators on site. These methods should include safe working distances when using a 

chainsaw, tree felling and cross-cutting of timber. Where several operators are working 

closely together at reduced safe working distances, all on-site operators may  
 
be required to wear chainsaw PPE in accordance with national regulations and 

recommendations.  

 
 

 

For further advice and information please contact your national EAC representative or 

visit www.EAC-arboriculture.com 

http://www.eac-arboriculture.com/
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■ The text of this leaflet may be freely reproduced with acknowledgement to source. 

Austria  
 
 

■ ISA Austria   
Tel./Fax: +43 – 12 78 29 05  
 
email: office@die-baumpfleger.at · Philip Wenninger  
 
■ Belgium   
Belgian Arborists Associations ASBL  
Tel.: +32 – 81 62 73 10 · Fax +32 – 81 22 76 43 email: 

boomverzorging@tiscali.be · Wim Peeters 
 
■ Croatia  
Croatian Arboricultural Council  
Tel./Fax: +38 – 512 30 36 93 · email: tvitkovic@hotmail.com Tomislav Vitkovic 
 
■ Czech Republic Czech Tree Care Society  

Tel.: +42 – 77 78 21 29 9 · Fax: +42 – 2 57 32 39 53 email: jgrabner@wo.cz · Josef 

Grábner  
 
■ Denmark   
Dansk Traplejeforening  
Tel.: +45 – 35 28 16 06 · email: osj@life.ku.dk Ole Sejr Jakobsen 
 
■ Finland  
Finish Tree Care Association  
Tel.: +35 – 84 05 87 70 98 · email: aki.mannisto@turku.fi Aki Männistö 
 
■ France  
Société Française d‘Arboriculture  
Tel.: +33 – 4 75 90 81 49 · Fax: +33 – 4 75 90 81 85 email: 

rizzo.beatrice@orange.fr · Béatrice Rizzo 
 
■ Germany  
Interessenvertretung Deutsche Baumpflege  
Tel.: +49 – 22 24 77 07 47 · Fax: +49 – 22 24 77 07 77 email: w.gross@galabau.de · 

Wolfgang Gross 
 
■ Italy   
ISA Italiano   
Tel./Fax: +39 – 039 325 928   
email: segreteria@arboricoltura.org · Stefano Lorenzi  
 
■ Netherlands   
VHG Vakgroep Boomverzorging  
Tel.: +31– 3 06 59 56 50 · Fax: +31– 3 06 59 56 55 email: r.maaskant@vhg.org · 

Richard Maaskant 
 
■ Norway  
Norsk Trepleie Forum 

 

■  
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Poland  
International Society of Tree Cultivation & Protection  
Tel./Fax: +48 – 2 27 27 73 28 
 
email: m.siewniak@gmail.com · Prof Dr Marek Siewniak 
 
■ Romania ASFOR  

The Romanian Forestry Association   
Tel.: +4021 – 2 32 31 46 · Fax: +4021 – 2 32 10 72 email: asfor@rdslink.ro · Eng. 

Ioan Sbera  
 
■ Spain   
Asociación Española de Arboricultura  
Tel./Fax: +34 – 96 – 31 56 820 email: info@aearboricultura.com Jochum 

Bax (jochum@ya.com) 

 
■ Sweden  
Svenska Trädföreningen  
Tel.: + 46 – 45 13 13 93 · Fax: + 46 – 45 13 15 93 email: 

degouret@svensktradvard.se  
de Gourét Litchfield 
 
■ Switzerland  
Bund Schweizer Baumpflege  
Tel./Fax: +41– 6 17 13 08 19 
 
email: verband@baumpflege-schweiz.ch Katrin Joos 
 
■ United Kingdom  
Arboricultural Association  
Tel.: +44 – 17 94 36 87 17 · Fax: +44 – 17 94 36 89 78 email: 

william.matthews@live.co.uk · W E Matthews 
 
email: info@theabsolutearbcompany.com · Chris Cooper-Abbs 
 
■ ISA UK&I Chapter  
Tel./Fax: +44 – 121 556 8302 email: admin@isa-uki.org 

email: craig@treesunlimited.co.uk · Craig Johnson 
 
■ EAC Office  
European Arboricultural Council e. V. (EAC)  
Haus der Landschaft · Alexander-von-Humboldt-Str. 4 53604 Bad Honnef · Germany 

Tel.: +49 – 22 24 77 07 47 · Fax: +49 – 22 24 77 07 77 email: info@EAC-

arboriculture.com  
Secretary: Wolfgang Gross 
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