
Roel van Wijlick 
Wethouder Janssenpad 30

5913 SL  Venlo
T. +31 (0)642 94 94 66

roel@boomtotbeeld.nl
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totempalen
een totempaal is een natuurlijk of bovennatuurlijk 
voorwerp, wezen of dier dat voor de eigenaar een 
symbolische betekenis heeft. Van oorsprong komt 
de totem uit Amerika. 
Roel van Wijlick maakt traditionele en 
moderne totems. De totems kunnen abstract
zijn maar ook figuratief, zoals de ‘schooltotem’ 
van Basisschool De Duizendpoot in Geleen.

Van abstract tot figuratief
Boom tot Beeld maakt beelden in diverse stijlen.
Van abstracte totempalen en functionele banken,
tot gedetailleerde dier- en mensfiguren. 
Allen uniek en met het herkenbare ‘handschrift’ 
van Roel van Wijlick. naast kettingzaagkunstenaar, 
ook een ervaren en gecertificeerd ‘treeworker’.

natuurspeelbossen 
Kinderen kunnen in een natuurspeelbos spelenderwijs 
de geheimen van de natuur ontdekken. 
Voor Speelbos De Kemmer in oirschot is een prachtige 
voorleesplek in het groen onstaan, waarbij de voorlezer 
plaats mag nemen in een gezaagde troon.

Referenties

•  Speelbos Oirschot

•  Speelbos ter gelegenheid van 

 het 200-jarig bestaan van de stad Tilburg

Certified
european

tree Worker



Kettingzaagkunst 
Alle beelden van Boom tot Beeld worden uit een stuk hout 
gezaagd met behulp van een kettingzaag. 

Uniek 
Zoals elke boom uniek is, zijn alle beelden 
van Boom tot Beeld uniek. 

Schoolprojecten 
Steeds meer scholen hebben een natuurspeeltuin of 
zelfs een leslokaal in de natuur. Voor diverse scholen 
heeft Roel van Wijlick stammen omgetoverd tot een 
kunstige aankleding van deze groene schoolomgeving.

Referenties
• Buiten leerplek voor Basisschool ‘De Vossener’ in Blerick i.s.m.  
 de leerlingen van deze basisschool zijn 4 beelden gerealiseerd
•  In het natuurspeeltuin van Basisschool ‘De Stapsteen’ in 
 Roermond zijn o.a. 3 totempalen met de thema’s: aarde, 
 water en lucht uit 3 stammen gezaagd
• Voor Basisschool ‘De Duizendpoot’ in Geleen is een 
 prachtige ‘schooltotem’ gemaakt waarbij elk onderdeel 
 van de totem een betekenis heeft:
  - Duizendpoot: is de naam van de school 
  - Vis: verwijst naar de vijver op het terrein
  - Uil: staat voor wijsheid en kennis

natuurwandelpaden 
Het is mogelijk een beeld te vormen uit een stam, die nog 
in de grond staat. Voor diverse natuurwandelpaden, heeft 
Boom tot Beeld beelden en beeldengroepen gerealiseerd 
van bomen die door ziekte of door ouderdom niet langer 
konden blijven staan. 

Referenties
• Natuurwandelpad gemeente Swalmen
• Wandelroute Windraak - gemeente Sittard
• Wandelpad ‘Ridders en Rovers’ op Kasteelpark ter Horst 
•  Wandelpad natuurgebied Calisbourg - gemeente Kerkrade
• Wandelroute Munstergeleen

natuurbegraafplaats
een natuurbegraafplaats is een bijzondere begraafplaats. 
Boom tot Beeld maakt voor de natuurbegraafplaats in Venlo-
Blerick unieke grafbeelden. Het ontwerp van deze bijzondere 
grafbeelden ontstaat in overleg met de nabestaanden. 

•  Houtsoort naar keuze
•  Afmeting grafbeeld in overleg met de begraafplaats 
 (voorwaarde begraafpaats: beelden niet hoger dan 80 cm)
• Plaatsing in overleg
• Om het grafbeeld te conserveren is 
 een behandeling met lijnolie toegestaan

prijzen vanaf € 150,- (excl. plaatsing)


