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Als junior boomtechnisch 
adviseur kon Robert gelijk aan 
de slag. ‘Na mijn afstuderen in 
Tuin- en Landschapsinrichting 
ben ik eerst in Duitsland als 
zzp’er boomcontroles gaan 
uitvoeren. Die ervaring gaf een 
mooie basis voor mijn werk bij 
BTL Bomendienst.’ Al vrij snel 
kreeg Robert zijn eerste project 
toegewezen en groeide hij door. 
Vorig jaar haalde hij op basis van 
zijn praktijkervaring en aanvullende 
zelfstudie het ETT-certificaat. 
Hij vertelt hoe zijn agenda jaar- 
rond is gevuld met iepziekte  
en essentaksterfte.

De aftrap van het jaarlijks 
injecteren tegen iepziekte is 
begin mei. De boomverzorgers 
zijn dan drie, vier weken volop 
bezig. De aanloop daartoe 
begint al in januari. ‘Het is mijn 
taak om alles voor te bereiden. 
Van offreren tot factureren en 
alles wat daartussen zit: de 
planning, het aansturen van  
de mensen et cetera.’
Al is Robert projectleider, hij 
injecteert ook zelf bomen. Want 
hij is nu eenmaal graag met 
bomen bezig en het is belangrijk 
om ter plekke klantcontacten te 
onderhouden. ‘Mijn uitvalsbasis 
is Apeldoorn, maar in mei vind 
je me overal in het land. De 
meeste bomen injecteren we 
voor gemeenten maar de grootste 
groep klanten zijn particulieren 
met vaak maar 1 of 2 bomen.’

Injecteren met het biologische 
vaccin DutchTrig® is een onder - 
deel van de iepziektebeheersing, 
legt Robert uit. Een volledig 
programma bestaat uit registratie, 
monitoring, het snel verwijderen 
van zieke iepen én het preventief 
injecteren met DutchTrig®  
die de boom triggert om het 
afweersysteem te activeren.  
BTL Bomendienst is de enige  
ter wereld die het biologische 
middel en de methode mag 
toepassen. ‘In het buitenland 
werken we met externe 
partners. Het contact met onze 
Duitse partners mag ik doen, 
vanwege mijn contacten en mijn 
Duitse taalvaardigheid.’

Is het injecteren van de iepen 
achter de rug, dan begint de 
aanpak van essentaksterfte.  
‘We monitoren, maken analyses 
en formuleren plannen om 
maatregelen te treffen zoals 
opsnoeien of verwijderen  
van bomen als ze te sterk zijn 
aangetast. Het monitoren doen 
we in de zomer als de bomen in 
blad staan. Om de velddagen 
optimaal te benutten, rapporteren 
we zoveel mogelijk later in het 
jaar. Inmiddels hebben we 
zoveel ervaring dat we ook  
voor second opinions worden 
gevraagd. Om een antwoord  
te krijgen op de ziekte zijn we 
op zoek naar een preventieve 
behandelmethode, zoals we die 
voor iepziekte hebben ontwikkeld.’

‘ Het is prettig dat ik bij BTL 
verschillende kanten op kan’

Ik ben bij BTL Bomen-

dienst gaan werken omdat 

ik een passie voor bomen 

heb. Maar ik krijg ook alle 

ruimte om me te ontwik-

kelen in een richting die  

ik graag op wil.’ Ruim vijf 

jaar geleden werd Robert  
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is hij projectleider voor  
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BTL Bomendienst is een perfecte 
plek voor Larensteiners met 
affiniteit met bomen, vindt 
Robert. Zelf heeft hij veel profijt 
van zijn specialisatie management 
van de leefomgeving. ‘In mijn 
werk is het belangrijk dat je met 
uiteenlopende partijen kunt 
omgaan. Bomen zijn emotie.’
Ook bij andere divisies vinden 
Larensteiners werk. ‘Bij BTL 
Realisatie werken diverse collega’s, 
die tijdens de opleiding Tuin-  
en Landschapsinrichting de 
afstudeerrichting techniek 
hebben gekozen. Maar ook met 
een afstudeerrichting manage-
ment van de leefomgeving kun 
je er goed terecht. Heb je een 
ontwerpachtergrond, dan is  
BTL Advies een goede optie.’
Mogelijkheden voor overstap 
zijn er ook. ‘Vorig jaar heb ik 
mijn ETT-certificaat gehaald, 
maar als ik liever richting ontwerp 
zou willen, zijn er kansen voor 
een switch naar BTL Advies.  
Het is prettig te weten dat ik 
verschillende kanten op kan.’

Robert Prins injecteert iepen met een DutchTrig® om deze te bescher-

men tegen iepziekte.


