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Laat je 
gebied 
beheren én 
renderen!

UNITED EXPERTS  
DE KRACHT VAN HET NETWERK

CONTACT

Landmax is actief over heel Vlaanderen

014 26 25 00 | info@landmax.be

Landmax maakt deel uit van het netwerk van United 
Experts. Deze adviesgroep brengt bedrijven met 
diverse expertises en complementaire skills samen. 
In dit netwerk vindt u tal van andere spelers die ook 
bij uw project betrokken kunnen worden. We hebben 
elk onze eigenheid, maar delen dezelfde waarden & 
principes: ons DNA. Dat is dé kracht van ons netwerk! 

Everdongenlaan 15 | 2300 Turnhout 

Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen 

014/ 26 25 00 | info@landmax.be



• Inventarisaties fauna en flora, bodem, water

• Beheerplannen

• Monitoring

• Coördinatie inrichtingswerken

• Opvolging beheerwerken

• Ecologische effectbeoordelingen

• BREEAM ecologie en landgebruik

• Houtverkoop

• Aanvraag subsidies en vergunningen

ONZE DIENSTEN

 
"Door ons netwerk 
aan partners en 
ondernaannemers 
kunnen we snel en 
flexibel handelen. Onze 
beheermaatregelen 
focussen op 
kostenefficiëntie."

Sander Jansens, 
zaakvoerder

De opmaak van diverse beheerplannen, 
inventarisaties, monitoringsprojecten, water- 
en bodembemonstering zijn kernactiviteiten 
van Landmax. Minstens even belangrijk is de 
uitvoerbaarheid: beheerplannen, inrichtingsplannen 
worden opgemaakt vanuit de ingesteldheid dat ze 
pragmatisch dienen te zijn.

De beheermaatregelen die volledig in samenspraak 
met de eigenaar bepaald worden, kunnen eveneens 
door Landmax uitgevoerd en gecoördineerd worden. 
Gaande van de uitvoering van schalmwerkzaamheden 
en houtverkoop tot het coördineren van maai of 
plagwerken, enzovoort. 

Inventarisatie en planning Uitvoering en beheeropvolging
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Aanbod totaalpakket

Balans natuur en economie

Team van experten

Flexibele en persoonlijke 
aanpak

Landmax is een full service adviesbureau voor 
bos- en natuurontwikkeling. Een totaalpakket voor 
je landbeheer: van inventarisatie tot effectieve 
uitvoering.

Het evenwicht tussen planet en profit. Die ambitie 
streven we na in elk natuurontwikkelingsproject.

Door ons multidisciplinair team van specialisten 
hebben we een kijk op de volledige ontwikkeling 
van je bos of terrein. Geen versnipperde adviezen. 
Wel een totaalaanpak om je gebied te beheren en te 
laten renderen.

Door te werken met een klein team, kunnen we 
steeds een persoonlijke aanpak aanbieden. Ons 
groot netwerk zorgt voor een grote flexibiliteit. 


