
Dat begint met kritisch nadenken over 
relevante eisen en wensen. Op basis daarvan 
kan een slim ontwerp worden gemaakt. 
Vervolgens zijn vakmanschap en zorg nodig 
voor de aanleg en het onderhoud. Alleen op 
deze manier komt het groen tot stand dat 
aansluit bij de behoeften. Niet alleen 
vandaag, maar ook morgen.

de juiste combinatie van 
kennis en disciplines 
Het werkt eigenlijk net als in de natuur.  
Om te groeien heeft een plant water, licht en 
voeding nodig. Als één van deze elementen 
ontbreekt, kwijnt de plant weg. Hij komt 
alleen tot wasdom als alle groeifactoren in 
de juiste verhouding beschikbaar zijn én als 
deze met zorg worden verstrekt. Ook de 
inrichting en het beheer van ruimtelijke 
projecten heeft verschillende groei factoren 
nodig. Dat zijn verschillende disciplines zoals 
beleidsondersteuning, tuin- en landschaps-
architectuur, ecologie, techniek of beheer. 

groene expertise
Het ene groen is het andere niet. 

Om de gewenste functie van 

groen te realiseren en goed te 

benutten, is een doordachte 

aanpak nodig. 

Ontbreekt de kennis of ervaring op één 
vakgebied, dan stagneert de voortgang en 
blijft het bij mooie ambities. Een project 
slaagt pas, wanneer alle groeifactoren in  
de juiste verhouding aanwezig zijn.

open blik
Een succesvolle aanpak vraagt om 
ge pas sioneerde adviseurs, ontwerpers en  

ingenieurs met de juiste dosis vakkennis  
en creativiteit. Om mensen met een open 
blik, die mogelijkheden zien, zonder de 
randvoorwaarden uit het oog te verliezen. 
Die weten dat ze samen met andere  
specialisten meer bereiken dan alleen.  
Of het nu gaat om de aanleg van een nieuw 
project of om behoud of verbetering van  
(de functie van) bestaand groen. 

btl bomendienst
BTL Bomendienst is onze specialist voor 
kennisintensieve boomvraagstukken. Deze 
omvatten enerzijds specialistische verzorging, 
anderzijds advies op het gebied van ziekten 
en aantastingen, beleid en beheer. Wij 
werken daarvoor samen met diverse 
wetenschappelijke onderzoeksinstituten en 
gebruiken de nieuwste technologische 
ontwikkelingen in ons vakgebied.

btl realisatie
BTL Realisatie is onze aannemer voor de 
groene ruimte. We kunnen door de samen-
werking tussen BTL Advies, BTL Realisatie en 
BTL Bomendienst een volledig pakket voor 
design, build & maintain bieden. In specifieke 
gevallen hanteren we een strikte scheiding 
van belang tussen de werkmaatschappijen, 
vastgelegd in ons ‘Integriteitsbeleid’.

specialisten in de groensector
BTL Advies is een van de drie zelfstandige werkmaatschappijen van 

BTL, naast zusterbedrijven BTL Bomendienst en BTL Realisatie.

contact
BTL Advies heeft vestigingen in verschillende 
regio’s van het land. Wilt u in contact komen 
met BTL Advies? Kijk dan op www.btladvies.nl

groener leven
Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten  

of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen 

draagt op allerlei manieren bij aan een gezonde omgeving. Groen is 

onmisbaar voor verduurzaming, bijvoorbeeld door de gevolgen van 

de klimaatverandering in stedelijk gebied op te vangen en door de 

biodiversiteit (soortenrijkdom) te vergroten. Groen heeft ook een 

belangrijke sociale component, door ruimte voor ontmoeting en 

participatie. Bijvoorbeeld samen sporten in het park. Uiteindelijk 

draagt groen bij aan een gezonde maatschappij; een groener leven  

is fijn. In een groene omgeving voelen mensen zich thuis.

Advies voor 
groener leven
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gedreven 
Onze mensen zijn gemotiveerd. Enthousiaste 
en betrokken adviseurs die gedreven zijn om 
samen iets te realiseren. Groen dat duurzaam 
een functie vervult en dat bijdraagt aan het 
welzijn van mensen. We willen maatschap-
pelijke vraagstukken helpen oplossen, zoals 
klimaatverandering, sociale achterstanden, 
gezondheidsproblemen, waterbeheersing en 
biodiversiteit. Onze mensen gaan voor 
waardevol groen, voor huidige en toekomstige 
generaties.

In BTL Advies komt de expertise van 
verschillende groene vakgebieden samen: 
tuin- en landschapsarchitecten, adviseurs, 
ecologen en techneuten. We werken samen 
aan een breed scala van projecten. Van 
daktuin tot landschapsplan, van natuurbeheer 
tot bewonersparticipatie, van schets tot 
innovatief contract. 

samenwerking 
Wij geloven in nauwe samenwerking met 
opdrachtgevers, beheerders, aannemers, 
bewoners, gebruikers en deskundigen uit 
andere vakgebieden. Die samenwerking leidt 
tot nieuwe inzichten, creativiteit en innovatie. 
Zo realiseren we mooie en onderscheidende 
projecten. 
  

BTL Advies is het groene architecten- en ingenieursbureau. Wij zijn 

tuin- en landschapsarchitecten, ecologen en adviseurs. Technici die 

rekenen en tekenen en consultants die het liefst met hun laarzen in  

de modder staan. Ervaren specialisten die verstand hebben van bomen 

en planten, en kennis van de natuur in stad en landschap. 

groene architecten en ingenieurs
“We combineren de ecologische zone 

langs het kanaal met waterberging, 

recreatie en natuur. De basis is het 

uitgekiende plan dat BTL Advies 

maakte. Van ontwerpvisie tot en 

met de oplevering hebben ze steeds 

constructief en creatief onze doelen 

vertaald, zowel in de civiele 

techniek als in de groenaanleg.”

JAN VAN LOON
PROJECTLEIDER UITVOERING

GEMEENTE OIRSCHOT

“Voor een zorgvuldige inpassing 

van infrastructurele projecten is 

kennis van het gebied en de 

aanwezige natuurwaarden nodig. 

Samenwerking met specialisten 

binnen en buiten ons bureau  

heeft geleid tot een gedegen 

onderzoeksaanpak, bruikbare 

resultaten en een tevreden 

opdrachtgever.

IR. MARLIE VINKEN
LANDSCHAPSECOLOOG

BTL ADVIES

“In een nieuw beheercontract voor 

onderhoud van de woonomgeving, 

hebben we ervoor gezorgd dat er 

meer ruimte is voor participatie 

van bewoners. Ook hebben we een 

zakelijke en professionele 

aanbesteding kunnen realiseren. 

Een mooi voorbeeld van de 

veranderende rol van overheid en 

samenleving.”

ING. EVELIEN VAN SCHADEWIJK,
ADVISEUR OMGEVINGSBEHEER

BTL ADVIES 

“Wij zetten de komende jaren flink 

in op sport, beweging en gezonde 

lifestyle. Het vernieuwde schoolplein 

is een voorbeeld. Er is meer te 

beleven en dat nodigt uit om te 

bewegen. Zo komen sport en sociale 

interactie samen in ons onderwijs.”

MARLINE SCHAAPHERDER,
DIRECTEUR BASISSCHOOL 

BINCKHORST ST.-JAN

“In het stroomgebied van de Rosep 

zijn onze ecologische doelstellingen 

op praktische wijze gerealiseerd. 

BTL Advies heeft het onderzoek 

uitgevoerd en een doordacht plan 

opgesteld. In het bestek en tijdens 

de uitvoering is rekening gehouden 

met alle betrokken partijen. Je ziet 

nu al dat de natuurlijke dynamiek 

in de beek haar werk doet!”

PHILIP SCHELLENS,
PROJECTLEIDER BEEKHERSTEL ROSEP

WATERSCHAP DE DOMMEL

natuuronderzoek 

kanaalzone 
Oirschot

bewegen en spelen  
Laren

participatiecontract beekherstel Rosep 
Waterschap De Dommel
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