
EEN GROENE 
INVESTERING 
DIE ZICH DIRECT 
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Natuurinclusief bouwen

GROEN MET 
MOBIELE 

KWEKERIJ



NATUUR-
INCLUSIEF 
BOUWEN IN 
LETTERLIJKE ZIN

Het ontwikkelen van projecten is veel meer dan woningen en 

gebouwen realiseren. Het belang van natuur tijdens en na de 

realisatie van de bouw heeft een grote meerwaarde. Het biedt:

• Een gezondere leefomgeving
• Betere klimaatbuffers
• Meer biodiversiteit
• Goede investering 

Werkelijk natuurinclusief bouwen dus. 

Tree Mobility realiseert dit al vanaf de start van de bouw 

met de mobiele boomkwekerij. Vanaf het begin geeft het 

CO2 compensatie, een groene leef- en bouwomgeving, 

biodiversiteit en een investering die zich letterlijk teruggroeit.  

Meer boom voor je geld
Met Tree Mobility haal je de aanschaf van groen naar voren 

in de tijd en profiteer je bij de projectontwikkeling letterlijk van 
de groeiwaarde; betaalbare jonge bomen kopen aan het 

begin, bespaart een grote uitgave aan volwassen groen bij 

oplevering.

Toegevoegde waarde

• Vanaf start bouw CO2 compensatie
• Toegevoegde waarde bij aanbestedingen en tenders
• Hogere overlevingskans (98%) 
• Direct een groene (bouw)omgeving 
• Groter en beter groen bij oplevering
• Realistische visualisaties vanaf het begin eindplaatje

Het concept van Tree Mobility draagt bij aan het letterlijk 

natuurinclusief bouwen, social return, tevredenheid van de 

omgeving en groen woongenot voor de bewoners. 

“Tree Mobility 

heeft ook nog de hele 

uitvoering ervan voor 

haar rekening genomen.”

“Onze opdrachtgever was 

super enthousiast over 

de groene bouwplaats 

en de waarde voor de 

omgeving.”
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Biodiversiteit
CO2 compensatie

Groene leef- en bouw omgeving
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De voordelen van Tree Mobility :

> Direct natuurinclusief

> Meer rendement op groenvoorziening

> Betere propositie bij aanbestedingen

> Vanaf het begin een groene bouwplaats

> Compenseert CO2 uitstoot

> Tevreden omwonenden

Kijk op treemobility.nl 

voor meer informatie.

MEER WETEN 
OVER TREE 
MOBILITY?


