Vitaal boombeheer met aandacht
voor natuur, mens en omgeving

100 JAAR
VAKMANSCHAP

om de complete boom, in delen of in zijn geheel, veilig en
gecontroleerd te verwijderen.

UW PROFESSIONELE PARTNER
Particulieren, bedrijven, overheden, boseigenaren, groenbeheerders en samenwerkende partijen vinden in Boomrooierij Weijtmans een betrokken partner voor zowel kleine
als toonaangevende projecten. Ze kiezen voor de jarenlange ervaring van professionele, goed opgeleide en
betrokken medewerkers.
We werken snel, efficiënt en met minimale risico’s.
Dat doen we om overlast voor mens en omgeving zo veel
mogelijk te beperken. We beschikken voor onze gespecialiseerde werkzaamheden over gecertificeerde Tree Workers
en Tree Technicians. Samen zorgen we ervoor dat elke
rooi- en snoeiklus een tevreden klant oplevert.

VOOR BOMEN ROOIEN,
SNOEIEN EN NOG VEEL MEER

BOMEN GEZOND IN STAND HOUDEN
IS ONS UITGANGSPUNT

CERTIFICERINGEN

Het behoud van gezonde bomen is altijd ons uitgangspunt.
Waar mogelijk zorgen we dat volgroeide bomen gespaard
blijven. Door de invloed van het weer en het milieu is dat
niet altijd mogelijk. Klimaatverandering, storm, extreme
PEFC/30-32-534

Boomrooierij Weijtmans is dé specialist voor het rooien en snoeien van bomen.

warmte etc., zorgen ervoor dat bomen te lijden hebben.

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Bomen vragen, net als mensen, vakkundige en specialis-

Wij zijn boomspecialist en houden ons naast het rooien van bomen bezig met het

tische kennis om optimaal in conditie te blijven.

complete beheer en onderhoud van uw bomen en bossen. Of het nu gaat om het
rooien van een volgroeide boom in een particuliere omgeving, de uitvoering van een
bomenbeheerplan voor lokale en regionale overheden of een inspectie van uw
bomen of bossen, bij Boomrooierij Weijtmans is uw opdracht in goede handen.

BOMEN ROOIEN

CONTACT

We zetten onze goed opgeleide boomrooiers, chauffeurs

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

en machinisten in om met moderne machines, veilig en

Bel 013-511 14 83 of mail algemeen@weijtmans.nl

binnen een vastgestelde planning de klus te klaren.

U kunt ook direct online een offerte aanvragen op onze

Zij werken veilig, snel en vakkundig met onze unieke

website: www.boomrooierijweijtmans.nl dan neemt een

telescoopkranen en een uitgebreid modern machinepark

van onze projectleiders contact met u op.

MEER DAN BOMEN ROOIEN
Naast het rooien en snoeien van bomen houden we
ons bezig met:
• Advies en uitvoering boom- en bosmanagement
• In- en verkoop 27 soorten hout en snippers
• Stobben frezen / rooien
• Transport snoeiafval, snippers en hout
• VTA controle (Visual Tree Assesment)
Daarnaast is het afvoeren van blad, stam- en
snoeihout voor ons vanzelfsprekend.

AL 100 JAAR EEN BEGRIP
Bomen rooien zit ons in de genen. Onszelf op de
borst kloppen zit minder in onze natuur. In 2021
blikken we met trots terug op 100 jaar Boomrooierij
Weijtmans. 100 Jaar passie voor de natuur en altijd
met een blik op de toekomst. Want continu voorop-

HANDWERK VERANDERDE –
TRADITIES ZIJN GEBLEVEN

Zoals Kees Weijtmans, huidige directeur van het familiebedrijf, zegt; “Ons DNA heeft zijn wortels in de bosbouw

WE WERKEN VEILIG
OF WE WERKEN NIET

Het paard en de mallejan werden in 1949 vervangen

en zelfs onze bloedvaten zijn hiermee nauw vertakt”.

Veilig en vakkundig gaan we voor u

HOE HET BEGON

voor een tractor. Vanaf die tijd beschikt het bedrijf steeds

Hoe kan het ook anders, zes generaties Weijtmans

aan de slag, want we werken veilig of we werken niet.

In de tijd van de Republiek legde Udenhouter Jacobus

over de meest moderne apparatuur. Innoveren en altijd

waren al actief in het rooien van bomen.

Van het rooien van een volgroeide boom bij een

Weijtmans (1779 -1847) onbewust de basis voor het

vooroplopen met specialistisch apparatuur is namelijk

particuliere klant tot het complete bomen en bosbeheer.

huidige boomrooiersbedrijf. Jacobus was anti-Frans,

een continu proces bij Boomrooierij Weijtmans.

We denken graag mee over het gehele traject. Een mooi

lopen is een van de drijfveren van ons bedrijf.

hij dook onder voor de Franse bezetter en nam zijn

VOOR WIE WE WERKEN

voorbeeld daarvan is het Tilburgsbos (tilburgsbos.nl)

legerpaard mee. Een slimme zet. Zijn paard gebruikte

Wij werken zowel voor grote als kleine opdrachtgevers

waar bewoners meedenken om bossen en bomen
duurzaam in stand te houden.

hij namelijk voor het wegslepen van bomen. Sinds die

VOORUITKIJKEN

in binnen- en buitenland. Wat zij gemeen hebben is dat

tijd is de familie Weijtmans actief in de bomenbranche.

Inmiddels werken we met geavanceerde machines,

ze op zoek zijn naar een professionele partner voor het

Zo legden de nazaten van Jacobus in 1921 de basis

hebben we te maken met een veranderend klimaat en

rooien, snoeien of het beheren van hun bomen of bossen.

We beschikken over de benodigde erkenningen en

voor het huidige familiebedrijf.

snel veranderende technologieën. Met kennis van zaken

Zo werken wij onder andere voor:

certificeringen, waaronder die voor het verwijderen van

worden onderbouwde keuzes gemaakt met oog voor

• Particulieren

iepen en kastanjebomen. We inspecteren bomen en

mens, omgeving én gezonde bomen en bossen.

• Bedrijven

letten (preventief) op hun gezondheid. Zieke en aangetaste

• Overheden (Landelijk, provincie en gemeente)

bomen worden verwijderd en verwerkt zodat eventuele

• GWW-aannemerij

ziektes in de kiem worden gesmoord en de verspreiding

van ziekten wordt voorkomen. Gezonde bomen blijven

Zo bouwden we in 2019 een duurzaam bedrijfspand als

zoveel mogelijk behouden.

uitvalsbasis voor al onze bedrijfsactiviteiten. Het actief

CIRCULAIR DENKEN IS VOOR ONS

zoals het begeleiden van basisscholen bij boomplant-

terugbrengen van CO2-uitstoot is in onze bedrijfsvoering

HEEL GEWOON

dagen. We zijn een SBB gecertificeerd opleidingsbedrijf,

een centraal ondernemingsdoel. Met duidelijke doel-

De volledige levenscyclus van de boom heeft onze

bieden in het kader van de Participatiewet Social Return

WE STOPPEN NIET ALS DE BOOM

stellingen in onze gehele bedrijfsvoering zijn we sinds

aandacht. We denken als vanzelfsprekend mee over een

on Investment (SROI) stageplaatsen aan en dagen

GEKAPT IS

2014 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder.

maximale CO2-opbrengst. Aan het einde van de levens-

studenten op hogescholen uit voor een afstudeer-

cyclus zorgen we ervoor dat diverse houtsoorten door de

opdracht.

Met de juiste apparatuur zorgen we ervoor dat stronken

personeel. En we organiseren activiteiten voor scholen

na de kap efficiënt worden verwijderd. Waar nodig

Duurzame houtproductie heeft onze volledige aandacht.

houtverwerkende industrie weer duurzaam wordt ingezet.

voeren we stamhout, snoeiafval en blad af. Ook kopen

Boomrooierij Weijtmans denkt als medeoprichter van de

Overig snoeihout en rooiafval verwerken we tot houtchip

we bospercelen en boompartijen langs wegen en bossen

stichting Peppelhout graag actief mee met alle partners

voor bioamssa of om als bodemverbeteraar in bos, park

REFERENTIES

in. En verkopen we hout aan externe partijen zoals

in de keten. Om dit vervolgens in te zetten als duurzaam

of tuin te gebruiken. En dat leidt dan weer tot vruchtbare

ABG-Gemeenten

zagerijen, spaanplaatindustrie en papierindustrie.

en hoogwaardig bouwmateriaal en voor gebruik in de

grond. Mooi toch?

Het Tilburgsbos / tilburgsbos.nl

DUURZAAM & ONDERSCHEIDEND

meubelindustrie. Zo zorgen we ervoor dat ook aan het

Gemeente Eindhoven

einde van de houtketen toegevoegde waarde wordt

TenneT Netbeheer Brabant, Zeeland, Limburg

gecreëerd.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

In het belang van een duurzame bio-economie denken

Boomrooierij Weijtmans is PSO gecertificeerd.

Meer particuliere en zakelijke referenties vindt u op

we niet alleen duurzaam, we doen ook duurzaam.

We werken hard aan duurzame inzetbaarheid van ons

www.boomrooierijweijtmans.nl/referenties

BOMEN ROOIEN,

KLANTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND

DAAR WAAR HET NODIG IS

Zij kiezen voor de zekerheid van Boomrooierij Weijtmans.

Vitale bomen en bossen, daar doen we het voor.

Ze werken graag samen met een modern, professioneel

Wij maken ons sterk voor optimaal boombeheer met

en prettig bedrijf. Wilt u dat ook? Wij helpen u graag.

een maximale CO2-capaciteit. Niet alleen kwantiteit

We komen persoonlijk bij u langs voor een vakkundige

maar vooral kwaliteit van gezonde bomen en bossen

beoordeling en een passende oplossing voor uw vraag.

heeft onze aandacht. Precies die balans is waar het

Bel of mail ons.

om gaat.

“ Wij staan graag
voor u klaar.”
Kees Weijtmans
BOOMROOIERIJ WEIJTMANS B.V.
Handelsweg 18

algemeen@weijtmans.nl

5071 NT Udenhout

boomrooierijweijtmans.nl

Tel. 013-511 14 83

KvK: 63032740

