
Reconnect with nature
Kom thuis in het groen

Our Story
De liefde voor bomen, daar is het 
allemaal begonnen. En daar draait het 
nog steeds om. Dankzij onze jarenlange 
expertise met bomen, tuinen en bossen 
is Embo uitgegroeid tot een innovatief 
en ecologisch groenbedrijf. Aanplanten, 
visualiseren, vellen, uitwerken en verzorgen 
van bomen en tuinen, voor particulieren 
en professionals. Tuinarchitecten, 
projectontwikkelaars, tuinaannemers, 
boomkwekerijen maar ook gewone 
groenliefhebbers staan we bij met kennis, 
service en vooral veel passie.

Op zoek naar een nieuwe connectie met 
de natuur? Droom je van een magische 
boomhut, eetbare tuin, modern groenaccent 
of majestueuze bomen? Contacteer ons voor 
een plan op jouw maat.

WWW.EMBO-BVBA.BE



Our Vision

Bring Nature Home 

Geen droom is te groot om uit te 
voeren. We starten met een sterk idee 
en innovatieve inspiratie, van daaruit 
werken we een haalbaar concept uit. Een 
tuin met aangepaste bomen aan jouw 
woonomgeving, wensen, ruimte en budget. 
Altijd met een ecologische insteek. Want 
elk stuk groen draagt bij aan zuivere lucht, 
een betere waterhuishouding en een gezond 
klimaat. Voor jouw welzijn en dat van je 
omgeving. 

Op zoek naar een nieuwe ontmoetingsplek 
met de natuur? Geef je eigen stuk natuur 
vorm in de privacy van je huis. Wij creeëren 
een bomentuin of groenaccent waar je 
helemaal in thuis komt. Geniet van de rust, 
plant nieuwe inspiratie en prikkel al je 
zintuigen. Ontdek, proef, luister en geniet. 
Groen dat doet dromen.

Outdoor Experience 
Bij Embo gaat het om meer dan een tuin: 
we creëren een totaalbeleving. Of het nu 
gaat om een groot stuk natuur, een tof 
groenaccent aan een woning, een innovatief 
groendak of een magische boomhut: elk 
project wordt een outdoor experience. We 
zorgen voor een boomonderzoek en zorgen 
voor het berschermen, bewaren, vellen of 
aanplanten van nieuwe bomen. Altijd met 
de focus op de optimale groei, ruimte en 
esthetiek van de koningen van je tuin. Grote, 
kleine of middelgrote bomen? We passen 
ze aan aan jouw omgeving. Afgewerkt met 
lagere begroeiing, gras, schors of andere 
charmante bodembedekkers worden ze 
de eyecatchers van jouw tuin of gaan ze 
naadloos op in jouw stuk groen. En dat kan 
ook in een stedelijke omgeving. Reconnect 
with nature, waar je ook bent.


