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BOOMBEHEER
advies I verzorging I beheer

"When trees are in trouble, man is in trouble"
Alex Shigo
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inds mensenheugenis spelen bomen een belangrijke rol
in het dagelijkse leven van mensen. Onze voorouders
vereerden deze reusachtige, machtige wezens met een
sterke, positieve kracht.
Ook in onze huidige maatschappij vervullen ze belangrijke
functies op menselijk, ecologisch en cultuur-historisch vlak.
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Toch is het niet altijd gemakkelijk om bomen een (gepaste) plaats
te geven binnen onze verstedelijkte samenleving. Hiervoor is een
goed en weldoordacht beheer noodzakelijk.
Vanuit die optiek richt PAN Boombeheer zich tot iedereen die te
maken krijgt met bomen in een verstedelijkt milieu, zoals openbare besturen, parkeigenaars- of beheerders, bedrijven,
particulieren,….om hen te adviseren en te begeleiden (en eventueel op te leiden), bij werken in en rond bomen en hun beheer.

PAN Boombeheer is een samenwerking tussen drie
“Certified European Treeworkers” met elk hun eigen
interesses en specialisaties. op die manier is PAN Boombeheer in staat om een breed pakket van adviserende en
uitvoerende taken binnen de boomverzorging te realiseren.

PAN Boombeheer cvba I Neerkouter 4 I 9111 Belsele I www.panboombeheer.be
info@panboombeheer.be I BE 0839 686 240
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plantadvies en aanplant
verplanten, ook van grotere bomen
groeiplaatsinrichting en verbetering
kroonverzorging
boomveiligheidscontrole
onderzoek en advies
tomografie en trekproef
inventarisatie
(park)beheersplannen
…
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De Liaan…
Houdt zich vooral bezig met de ludieke kant van de zaak.
Bij de Liaan kan u terecht voor projecten rond kinderanimatie,
carving en het verwerken van snoei en stamhout tot houten constructies.

contact:

PAN Boombeheer cvba

Guy Ketels
0498/11.34.29

www.panboombeheer.be
info@panboombeheer.be

Nico D’hamers
0476/49.10.64

Neerkouter 4
9111 Belsele

Dieter Dierick
0498/65.43.02

PAN Boombeheer is lid van BDB Belgische Dendrologie Belge,
VBV Vereniging voor Bos in Vlaanderen en BBB Bomen Beter Beheren vzw.

V.U. PAN Boombeheer bvba I Neerkouter 4 I 9111 Belsele I Niet op de openbare weg gooien a.u.b.
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