
Treetracker Plan

Bomen zijn onmisbaar in leefbare steden. Ze zijn essentieel 

voor ons welzijn. Waar plant je bomen voor maximale 

impact? Door politieke ambities te vertalen naar bomen 

in de /rond  helpt Treetracker Plan de vol/ende boom met 

meer impact te planten.

Slimmer planten?

Plan demo

Slimmer bomen planten

Bomen zijn de groene aanjagers van veerkrachtige 

steden. Gebruik slimme software om boomplanning en -

beheer te optimaliseren.

Van beleid naar praktische beslissingen

Met behulp van remote sensing, AI & bomenkennis stellen 

we voor wat de optimale locaties zijn om bomen te 

planten, hoe ze te planten en welke impact ze daad-

werkelijk zullen maken. Ôertaal jouw beleid naar bomeÎ

in de grond. 

Herplanten met impact

Automatische herbeplanting. Laat de workflow een 

volledig overzicht geven van alle locaties die herplant 

moeten worden. Maximaliseer ruimte & bedekkingsgraad.
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https://www.sobolt.com/contact-nl/


Treetracker Plan

Slimmer bomen planten

AI powered -> impact gedreven

Eenvoudiger herplanten
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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 ‘s Hertogenbosch werkt aan 

duurzame en groene initiatieven voor een 

veerkrachtige gemeente. Om die reden heeft 

de gemeente gevraagd om de locatie van 

bomen te optimaliseren &  de effecten van 

stedelijke hitte-eilanden te verminderen.

Geautomatiseerde beplanting locaties is 

een snelle, efficiënte en betrouwbare aanpak 

om de biodiversiteit en het klimaatadaptief 

vermogen van het toekomstige stad te 

verbeteren. Oreetracker Rlan maNimaliseert 

de klimaatimpact van bomen.

Oplossing Treetracker Plan

Tarief vanaf € 0,02 per inwoner

Locatie

Voorbeeld

‘s Hertogenbosch (NL)

Resultaat 5°C koeler stad

Toelichting

Koelere & groenere stad
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