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Digitaal boombeheer met IDMS Bomen

Om beheerders te kunnen faciliteren bij het planmatig beheren van (complexe) 
boombestanden heeft Quercus boomexperts een GIS-gebaseerd datasysteem 
ontwikkeld: het Integraal Data Management Systeem Bomen (IDMS Bomen). Hiermee 
is een digitale omgeving gecreëerd waarin alle betrokkenen (opdrachtgever, inspecteur, 
aannemer) real-time inzicht hebben in boomgegevens, voortgang van werken en 
boomveiligheidsaspecten. 

Samenwerking

Vanwege de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het programma hebben 
wij een basis gerealiseerd waarop een naadloze samenwerking ontstaat tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Geen discussies meer over hoeveelheden, afwijkende 
boombeelden of een vertraagde informatievoorziening. IDMS Bomen kan zowel voor 
klein- als grootschalige boombestanden worden gebruikt en kan op maat naar wens 
van de beheerder worden ingericht. 

Kostenreductie

Met IDMS Bomen hebben wij elke boom in het vizier betreft standplaats, 
onderhoudstoestand en verkeerssituatie. Hierdoor is het mogelijk om zeer accuraat 
het beheer planmatig, voor de lange termijn vast te stellen, inclusief de benodigde 
verkeersmaatregelen. Als opdrachtgever heeft u hiermee de zekerheid dat beschikbare 
budgetten optimaal benut worden en de faalkosten marginaal zijn.

Wettelijke zorgplicht

Boomveiligheid is in de beheerpraktijk prioriteit nummer 1. Met name gemeenten, 
provincies en Rijkswaterstaat zijn gebaat bij een continue zorg voor een veilig 
bomenbestand. Resultaten van boomveiligheidsinspecties zijn na opname direct 
zichtbaar voor de opdrachtgever en kunnen 1 op 1 worden vertaald naar de uitvoering 
van (urgente) maatregelen. Met IDMS Bomen is elk moment van de dag aantoonbaar 
dat aan de wettelijke zorgplicht wordt voldaan.          

•	 Werkzaamheden koppelen aan 
bomen

•	 Aan- en afmelden van werkzaam-
heden

•	 Goedkeuring door uitvoerder/op-
drachtgever

•	 Eenvoudig toevoegen meldingen 
met ondersteuning van een foto

•	 Direct zichtbaar voor alle gebruikers

•	 Mogelijkheid tot afmelden van 
meldingen

•	 Kopiëren en plakken van 
boomgegevens

•	 Mogelijkheid tot het kopiëren van alle 
data waarbij vooraf ingestelde velden 
niet overschreven kunnen worden

•	 Handmatig instellen van de te kopiëren 
velden

•	 Real-time inzicht in boomgegevens, 
voortgang van werken en 
boomveiligheidsaspecten

•	 Overal en altijd toegangelijk

•	 Mogelijkheid tot exporteren van 
overzichtelijke rapportages


