
Treetracker BVC/VTA

Begin met de implementatie van meer geautomatiseerde 

boominformatie in infrastructuurprogramma's of -projecten. 

Upload mobile mapping data en krijg een volledige inspectie 

van bomen naast wegen met veiligheidsindicatoren. 

Efficiënte BVC/VTA?

Plan demo

Traceer veiligheid & duur
ame impacÒ

Als boominspecteur krijg je het informatie op een pre-

senteerblaadje. Met deze oplossing gaan de duurzame 

impact en veiligheid langs wegen hand in hand. Alles 

in ÚÚn duidelijk overzichtÎ

Veiliger & vlotter inspecteren

Inspecties worden grotendeels digitaal gedaan. 

Dit betekent geen wegversperringen meer. Dit maakt het 

inspectiewerk veiliger en voorkomt verkeersopstoppingen.�

Hoge nauwkeurigheid & efficiëntie

Inspecties met een LiDAR-camera op een auto en 

analyse met AI resulteren in minder verkeersopstop-

pingen, hogere efficiëntie en meer nauwkeurigheid 

van weginspecties.
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+97% 

Ja/nee boom kennen

7 sensoren

GPS, LiDAR 1, RGB, 360, 

versnellingsmeter, S, S

Ewsnormen

Conform door 

nauwkeurige metingen

Plan demo

https://www.sobolt.com/contact-nl/


Treetracker BVC/VTA

Traceer veiligheid & duurzame impact

Veiliger & vlotter inspecteren

Hoge nauwkeurigheid & efficiëntie
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Tarief

Ontvang een indicatie van de verwachte 

investering. Het tarief is gebaseerd op 

omvang, regio, duur en aantal. In alle 

gevallen gaan we voor maximale impact.

Voorbeeldproject:

De gemeente Purmerend beheert 40.000 

bomen. Om de basis goed op orde te krijgen, 

is Treetracker gevraagd om alle straat- en 

laanbomen te inventariseren. Gemeente 

Purmerend voert vervolgens de inspectie uit, 

met zeer hoogwaardige boominformatie als 

eindresultaat. 

Door deze combinatie van vakkennis L Tree-

tracker BVC is ca. 50% minder inspectietijd 

nodig met vermindere reiskosten  en -uitstoot 

die daar bij hoort.

Oplossing Treetracker BVC/VTA

Tarief vanaf € 1,- per boom

Locatie

Voorbeeld

Gemeente Purmerend (NL)

Resultaat 30% inspectieti�d bespaard

Toelichting

40.000 bomen automatisch 

gecontroleerd

Efficiënte BVC/VTA?

Plan demo

Plan demo

https://www.sobolt.com/contact-nl/

