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Hoe zorg je ervoor dat 

er bij de a a n p l a n t  

v a n  n i e u w e  

b o m e n zoveel 

mogelijk bomen goed 

aanslaan en vitaal 

kunnen groeien?



Op welke manier zorg 

je ervoor dat het 

beheer van bomen 

e f f i c i ë n t e r ,  

d u u r z a m e r  é n  

g o e d k o p e r  kan?



Wij hebben liefde voor groen 
en willen dat bomen optimaal groeien.

Een groene, gezonde omgeving
zorgt voor ecologische, sociale en economische winst. 

Onze drijfveer



De 4 maniakken van TreeMania

Willy Detiger
Kennis van bodem, bomen 
en natuur

Marcel Steegh
Kennis van sensoren, Internet of 
Things en Artificial Intelligence

Gino Smeulders
Kennis van bodembiologie,
-vruchtbaarheid en -chemie

Didy Arnold
Kennis van bomen, teelt en 

innovatieprojecten



DE TREEMANIA 
AANPAK/
Handelen op basis 
van kennis en data

Wij handelen op basis van 
concrete kennis en data. Deze 
zijn het fundament van onze 
organisatie en daarmee richten 
we ons voornamelijk op de 
bodem: dé basis voor alles wat 
groeit en bloeit. 

Wij willen onze kennis en data 
met zoveel mogelijk mensen 
delen, met als gevolg: circulair 
beheer.  



DE TREEMANIA 
AANPAK/
Alles draait om 
circulariteit

We realiseren het liefst een 
‘kleine kringloop’, waardoor een 
ecosysteem ontstaat dat zichzelf 
zoveel mogelijk onderhoudt. 

Een symbiose van kennis en data geeft 
wijsheid. We voorspellen de toestand van de 
bodem en genereren hiermee passende 
acties.

Wij adviseren over een 
optimale opbouw van de 
groeiplaats met een 
substraat, afgestemd op de 
locatie en de boomsoort. 

Sensoren monitoren de 
actuele toestand in de 
bodem en hieruit worden 
activiteiten gegenereerd.

Data vanuit sensoren 
wordt real-time 
opgehaald en verzonden 
naar onze cloud.

Middels ons handige 
dashboard is in één 
oogopslag te zien óf en 
waar actie vereist is.

Onderzoek met 
gebruik van kennis 
van de 4 maniakken, 
kennis van INNL'ers
en data.



PRAGMATISCH
DASHBOARD/
24/7 toegankelijk 
via desktop of app 

Klik hier
voor een demo-omgeving 
van ons dashboard



WAT LEVERT HET OP/
Winst x 3

Economische, ecologische en 
sociale winst.

ECONOMISCHE WINST

ECOLOGISCHE WINST

SOCIALE WINST

DIRECT Vermeden inboetkosten

• €65.000,- winst binnen 1 jaar

• Met drie vochtsensoren

• Bij het aanplanten van 1000 bomen

• Met 15% vermeden inboetkosten

(= laag in droge, warme tijden)

INDIRECT Meer groen zorgt voor

• 10% waardestijging voor woningen in  

het groen (Wagteveld, 2007)

• Besparing van miljoenen op zorgkosten   

• Groei van productiviteit van 3.5%

• Besparing van miljoenen op  

energiekosten (bron: Groen Loont)

Meer bomen zorgen voor

• Minder luchtvervuiling

• Meer opslag voor CO2

• Beter afvang voor water

• Een betere bodemsymbiose

• Een betere leefklimaat voor insecten en 

dieren

Meer groen zorgt voor

• Minder agressie en geweld (Kuo & 

Sullivan, 2001)

• Minder fysieke klachten

• Verwarming in de winter, verkoeling in 

de zomer (Simpson, 2002)

• Een veiliger gevoel naarmate het aantal 

bomen toeneemt (Maas, 

Spreeuwenberg et al., 2008)

• Meer stimulans tot bewegen

• Een ontmoetingsplek voor mensen

• Ontspanning en rust



“

KLANTCASE/
VAN DER LINDEN GROEN

Hightech in het groen:
sensoren redden bomen
Van de duizend lindebomen die bovenop de A2-tunnel staan in
Maastricht is er nog geen enkele gestorven. Dat komt omdat
sensoren de groei en de bloei van de bomen constant in de
gaten houden.

De hovenier krijgt een seintje als de bomen water nodig
hebben. Op deze manier droogt geen enkele boom uit.

“Ik weet hoe belangrijk het is om water te geven en heb daar een zesde zintuig voor 
ontwikkeld. Toch had ik in de extreme zomers van 2018 en 2019 op plekken 15 tot 20% 
uitval door droogte. Hier helemaal niks. De sensoren brengen rust en hebben zich dubbel 
en dwars terugverdiend. Elke ochtend bekijk ik eerst even mijn dashboard en dan pas het 
nieuws.”

Bert van der Linden – Van der Linden Groen



“

KLANTCASE/
JONKERS HOVENIERS

Green to Colour project:
Optimaliseren biodiversiteit
De gemeente Weert kiest sinds 2016 heel bewust voor
biodiversiteit in openbaar groen. Dit komt tot uiting in grote
borders en verkeersgeleiders die aangeplant worden - met onder
andere bloemrijke vaste planten en bijzondere bomen.

Door de geplaatste bodemvochtsensoren, kunnen Jonkers
Hoveniers en Gemeente Weert van afstand uitlezen hoe
bijvoorbeeld de vochttoestand in de grond is. Dit resulteert in
geen boomuitval en efficiënter onderhoud van groen.

“De sensoren bij de bomen helpen ons nog beter te bepalen wanneer de bomen water 
nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat wij de watergift nauwkeuriger kunnen bepalen, 
waardoor er geen bomen zijn uitgevallen en wij ons werk efficiënter kunnen uitvoeren”.

Jos Jonkers – Jonkers Hoveniers



Wij hebben liefde voor alles wat groeit en bloeit
en willen de afstand tussen mens en natuur verkleinen. 

Een groene, gezonde omgeving
zorgt voor ecologische, sociale en economische winst. 

Benieuwd naar de toegevoegde waarde 
van TreeMania voor uw omgeving? 

Neem contact met ons op:

• 088 3424242
• info@treemania.com
• www.treemania.com
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