
ABS Bomen
Bomen hebben zorg en onderhoud nodig. Het Aantoonbaar Beheer Systeem van 
DCTT biedt u praktische ondersteuning bij deze taak.

Zorgplicht voor bomen
Elke beheerder/eigenaar van een boom (of bomen) moet voldoen aan de ‘zorgplicht voor bomen’. Deze zorgplicht is 
ingevoerd vanwege de aansprakelijkheid van de eigenaar/beheerder voor alle schade die door afgebroken takken of 
omgevallen stammen is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid vervalt als kan worden aangetoond dat de boom normaal 
is onderhouden en dat er iedere 3 tot 5 jaar is gecontroleerd op uitwendige gebreken. 

Eisen 
Om te voldoen aan de normale eisen van de zorgplicht, moet de beheerder/eigenaar:
•	 een aantoonbare, regelmatige en systematische controle uitvoeren,
•	 de controle meerzijdig uitvoeren,
•	 een beknopte en concrete registratie bijhouden in een geautomatiseerd bestand of op beheerkaarten,
•	 de bomen goed onderhouden en extra onderhoud plegen wanneer de uitkomsten van de controles daartoe 

aanleiding geven.
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ABS in de boomzorg
ABS-bomen van DCTT is een uitgekiend hulpmiddel, waarmee u makkelijk 
aan deze eisen kunt voldoen. ABS-bomen bespaart geld, ergernis en tijd. 
Met ABS-bomen zijn uw gegevens altijd up-to-date en al uw inspecties en 
onderhoudsacties 100% aantoonbaar. 

Alle bomen worden voorzien van een transponder, een speciaal ontwikkelde en 
nauwelijks opvallende microzender. Op het moment dat deze transponder wordt 
gescand met een DCTT-veldcomputer, verschijnen alle gegevens van de boom 
of boomgroep op het scherm. Gegevens als tijd, datum, plaats en de identiteit 
van de inspecteur die de gegevens aanpast, worden meteen vastgelegd. Alle 
aandachtspunten die voor een VTA-controle nodig zijn, verschijnen op het 
scherm. Opmerkingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

Van veldcomputer naar PC 
Aan het eind van de dag kunt u de veldcomputer aansluiten op de PC. Alle 
gegevens worden direct overgezet in het beheersysteem. U beschikt daardoor 
altijd over nauwkeurige en actuele informatie per boom of boomgroep. Alle 
inspecties en onderhoudswerkzaamheden zijn volledig aantoonbaar.
Met de gebruiksvriendelijke software van DCTT kunt u alle gegevens beheren 
en uw werkzaamheden plannen. Door de koppeling met de veldcomputer is de 
informatie ook in het veld snel oproepbaar. 

Slimme bomen door transponders
In samenwerking met de universiteit van Wageningen wordt onderzocht of het 
toepassen van de transpondertechniek ook voor de boomkwekerij mogelijkheden 
biedt.  De boomkweker kan er zo voor zorgen dat alle zorg die hij  besteed heeft 
aan de boom voordat deze in de openbare ruimte geplaatst wordt ook al in uw 
logboeken opgenomen wordt.  Ook beheer- en zorgadvies kan hij zo verwerken 
dat de informatie hierover in het veld voor de boomverzorger zichtbaar is. 
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