groener bouwen

specialisten die elkaar perfect aanvullen

Of het nu gaat om woning- of utiliteitsbouw, bouwprojecten scoren

We hebben onze specialismen ondergebracht in drie werk

beter als groen een integraal onderdeel is. Dat zorgt ervoor dat projecten

maatschappijen, die elkaar perfect aanvullen. We combineren

beantwoorden aan de eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid en

hoogwaardige kennis en creativiteit met ervaren vakmensen

leefbaarheid, maakt gebouwen mooier en voegt waarde toe aan projecten.

en een modern machinepark, ook voor specialistisch werk.

investeren in waarde

expertise en de ervaring om groen te inte

btl advies

btl bomendienst

btl realisatie

geïntegreerde benadering. De maatschappij

of ecologisch onderzoek en het ontwerp tot

tuin- en landschapsarchitecten, ecologen,

specialistische kennis voor bijzondere

vestigingen is BTL Realisatie de aannemer

Veel bouwprojecten vragen om een

eist daarbij steeds meer aandacht voor
duurzaamheid en de terugtrekkende

greren in elk bouwproces. Van planologisch
en met de uitvoering in de praktijk.

overheid legt verantwoordelijkheden bij

Groenvoorziening is onze core business.

methoden zijn in veel gevallen de norm.

buitenruimte. Onze gesprekspartners zijn

marktpartijen. Onafhankelijke beoordelings
Groener bouwen kan daarvoor kostbare
punten opleveren.

Wij zijn specialisten voor de inrichting van de
onder andere projectontwikkelaars,

Bij ons ingenieursbureau BTL Advies werken
technici en andere specialisten. Wij doen
planologische verkenningen, verrichten

flora- en faunaonderzoek, we geven advies

en maken de ontwerpen. Daarnaast kunnen

we de uitvoeringsbegeleiding op ons nemen.

Met BTL Bomendienst bieden we unieke
vraagstukken. Bijvoorbeeld voor het inpassen
van bestaande boompartijen in een ontwerp.
Of het verplaatsen van monumentale bomen
binnen een project. Daarnaast bieden we
specialistische verzorging en beheer.

Groener
bouwen
Met een uitgebreid netwerk van lokale

van groen in elk bouwproject. In combinatie
met BTL Advies en BTL Bomendienst zorgen
we voor een compleet, geïntegreerd pakket
design, build & maintain.

aannemers en architecten.

Groen is meer dan aankleding, het voegt op

verschillende aspecten concreet waarde toe
aan projecten. Een aantrekkelijke buiten

ruimte maakt een woonwijk leefbaar en een
bedrijventerrein aantrekkelijk als vestigings
plaats. Dit vergroot de waarde van het

onroerend goed. Planten en bomen dragen
bij aan een effectievere waterhuishouding

en een betere luchtkwaliteit in de omgeving.

contactgegevens

verbetert het binnenklimaat.

netwerk van vestigingen en steunpunten. Wilt u in contact komen met de vestiging in uw

Al deze nuttige effecten zijn met reken-

contact op met ons hoofdkantoor in Haaren.

Begroeiing rondom en op een gebouw

programma’s te kwantificeren en te vertalen
in economisch voordeel. Wij hebben de

Het hoofdkantoor van BTL staat in Haaren (Noord-Brabant). Verspreid over het land ligt een

regio, een specialist of onze directeur business development? Kijk op www.btl.nl of neem

postadres

Postbus 24 - 5076 ZG Haaren

telefoon

0411 62 20 36

navigatie

Berktweg 2 - Haaren

internet

www.btl.nl

bezoekadres	Rijksweg 11 - 5076 PB Haaren

e-mail

info@btl.nl

groener
leven

groener
leven

daktuinen en
gevelbegroening

waterbuffering

waarde toevoegen
Groener bouwen betekent het inrichten van de buitenruimte met oog
voor de omgeving en de wensen van de gebruikers. Op verschillende
manieren voegt groen waarde toe aan een project.

daktuinen en gevelbegroening
Ruimte is schaars in Nederland. Groener
bouwen is mogelijkheden zien voor

natuur en ondersteuning van de biodiversiteit.

beplanting; zowel rondom gebouwen, als

waterbuffering

en gevelbegroening maken gebouwen

waterbeheer steeds belangrijker. Groener

er bovenop of tegen de gevel. Daktuinen

aantrekkelijker voor bewoners en verhogen
de waarde van het onroerend goed.

ontspannen in een
gezonde buitenruimte

Lekker buiten spelen of wandelen en genieten

In een bebouwde omgeving wordt goed
bouwen houdt overvloedig hemelwater

langer vast voor geleidelijke inundatie en
biedt mogelijkheden voor hergebruik.

Bijvoorbeeld met wadi’s en retentievijvers
of speciaal ingerichte daktuinen.

van de natuur tijdens de lunchpauze: groener

onderscheidend vermogen

spannende omgeving in woonwijken en

bepalend voor de indruk van bezoekers.

bouwen zorgt voor een gezonde en ont
rondom bedrijven.

ontspannen in een
gezonde buitenruimte

Groener bouwen zorgt voor verbinding met de

natuurontwikkeling
en biodiversiteit

De inrichting van de (openbare) ruimte biedt
kansen voor een aantrekkelijk landschap.

De entree, het terras of een tuin is sterk
Daarom is groener bouwen een investering
in de beleving en het imago van een
organisatie.

natuurontwikkeling
en biodiversiteit

onderscheidend
vermogen

