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“Vitagro staat voor deskundig advies en 
producten die bijdragen aan duurzaam 
en succesvol groenbeheer. Die belofte 

klinkt ook door in de pay-off 
die aan de bedrijfsnaam verbonden is: 

Eerlijk in professioneel groen!” 

Piet Goossens  |  Algemeen directeur

Onze organisatie
De behoefte aan professionele ondersteuning en eerlijke, 
duurzame producten blijft groeien. Vitagro heeft daarom ervaren 
specialisten in huis en beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk 
en toegewijde leveranciers. We gebruiken een breed 
assortiment grasmengsels, duurzame meststoffen, natuurlijke 
bodemverbeteraars en biologische bestrijdingsmiddelen. 

Daarmee helpen we groenprofessionals - van boomkweker tot 
greenkeeper, van fi eldmanager tot uitvoerder openbaar groen - 
om aansprekende resultaten te realiseren. De tastbare bewijzen 
liggen overal in het land.

Onze missie
Met hoogwaardige meststoffen, graszaden en bodem-
verbeteraars, aangevuld met deskundig advies, laten 
wij opdrachtgevers en groen beter presteren. Innovatie, 
duurzaamheid en respect voor mens en milieu staan daarbij 
hoog in het vaandel.

We spelen in op de specifi eke behoeftes van onze klanten en 
gaan probleemoplossend te werk. In onze dienstverlening staan 

fl exibiliteit, leverbetrouwbaarheid, service en kwaliteit centraal. 
We zijn uit op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. 
Focus op duurzaamheid, samenwerking met derden en 
verantwoord ondernemerschap dragen daaraan bij.

Onze visie
Vitagro is in Nederland dé expert in meststoffen, bodem-
verbeteraars en grasmengsels voor sport, recreatie en 
boomkwekerij. In alles wat we doen staat klanttevredenheid en 
blijven innoveren centraal. Wij bouwen aan langdurige relaties 
met onze klanten en leveranciers.  

En zeker zo belangrijk: wij zijn een bedrijf waar mensen met 
plezier werken. We stimuleren betrokkenheid en zorgen ervoor 
dat onze medewerkers trots zijn op ‘hun’ bedrijf en de producten 
en diensten die het levert.

Onze mensen
We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel tot het succes 
zijn. Deze gedachte staat dan ook centraal in ons beleid. Mede 
daarom investeren we voortdurend in de kennis van onze mensen. 

Eerlijk in 
 professioneel groen
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Onze kwaliteit
Burgers en overheden verlangen een schonere, gezondere 
leefomgeving. Tegelijkertijd dienen sport- en golfterreinen 
langdurig bespeelbaar te blijven en zo min mogelijk 
onderhoud te vergen.
Minder emissie van meststoffen en CO2, cradle-to-cradle 
en beperkt gebruik van chemische middelen klinken door in 
het groenbeleid. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop 
we onze groene omgeving aanleggen en onderhouden. 
Het vergt kennis, samenspel en goede producten om de 
juiste dingen ook juist te doen. Vitagro voorziet daarin. 
Professioneel en met hart voor het vak.

✓
✓

✓
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Eerlijk in professioneel groen

Waarom professionals 
voor Vitagro kiezen

Focus op innovatie en duurzaamheid  

Succesvolle producten

Onze partners voor resultaat

Meer dan producten alleen

 

En wat u nog meer over 
Vitagro moet weten

Inhoud

Een solide en milieubewuste partner

Een gespecialiseerde en 
betrouwbare totaalleverancier

Een proactieve partner voor 
duurzame bodemverbetering

Uw keuze! 
Als u kiest voor Vitagro,
kiest u voor :

Eerlijk in 
 professioneel groen
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“Onze klanten kunnen u mogelijk nog 
beter overtuigen van onze kwaliteiten. 

Waarom is het ook voor u nuttig om 
samen te werken met Vitagro? Wie kan 

u dat beter vertellen dan zij.” 

Gijs van de Water  |  Adjunct directeur 

“Onze klanten kunnen u mogelijk nog 
beter overtuigen van onze kwaliteiten. 

samen te werken met Vitagro? Wie kan 

Waarom professionals    
            voor Vitagro kiezen
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‘Resultaat: een betere veldkwaliteit 
en waterhuishouding’ 
“We wilden een duurzame renovatie met organische meststoffen 
en bodemverbeteraars. Vitagro kwam met het beste voorstel. 
De inzet van Greenmaker vergde een behoorlijke investering, maar 
door de betere veldkwaliteit en waterhuishouding besparen we 
structureel op onderhoud. En de sporters zijn laaiend enthousiast.”

‘Minder maaien na duurzaam bemesten’

“De groei met langzaam vrijkomende meststoffen verloopt rustiger. 
Je kunt het werk fl exibeler plannen en per saldo bespaart het 
maaiwerk. Bovendien liggen de velden er mooier bij. De meststoffen 
spoelen nauwelijks uit en de groei gaat altijd door. Anders dan bij 
snelwerkende meststoffen hebben we geen terugval gezien.”

‘Bodemverbeteraar TerraCottem 
bespaart water voor plantenbakken’
“De bodemverbeteraar TerraCottem bevat onder andere zeolieten en 
organische meststoffen. Potgrond heeft weinig TerraCottem nodig om 
de vochthuishouding te optimaliseren. Hierdoor hoeven we minder vaak 
water te geven. Dit bespaart ons zomers veel werk en water. Waar nodig 
hielp het ook om jonge bomen beter te laten aanslaan.”

‘Wij hechten aan meedenkende, 
betrouwbare leveranciers zoals Vitagro’ 
“Zonder betrouwbare partners kunnen wij als Van Kessel Sport 
en Cultuurtechniek onze kwaliteitsbelofte niet altijd waarmaken. 
Met Vitagro hebben we een partner die bereid is om mee te denken 
en een stap extra te zetten.”

‘Naar mijn idee biedt Vitagro 
vergelijkbare kwaliteit voor een 
wat lagere prijs’

“De adviseurs van Vitagro bezoeken regelmatig onze golfbanen 
en hun adviezen dragen bij aan de kwaliteit en uitstraling van de 
banen. In Vitagro hebben we de juiste partner gevonden.”

Jan de Vries 
Uitvoerder Sportvoorziening 

Gemeente Steenwijkerland

Nico van Eerden  
Technisch adviseur 

Gemeente Hengelo

Bert Evers  
Gemeente Wolden

Peter van Rosmalen  
Van Kessel Sport 

en Cultuurtechniek 

Frans Mooy  
Hoofdgreenkeeper 

van Pitch&Putt Golf
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Focus op innovatie 
en duurzaamheid  

Speerpunt in ons beleid: 
duurzaamheid

Vitagro heeft een permanente focus op innovatie en duurzaamheid centraal staan 
in haar marktbenadering. De resultaten die we voor u willen bereiken zijn: 

+  Gelijkmatige groei en uniformer gewas

+  Goede waterhuishouding en minimale uitspoeling

+  Blijvende structuurverbetering van de bodem

+  Maximale beperking van inboet aan bomen en plantuitval 

+  Kwaliteitsverbetering van bomen en planten

+  Voorkomen van gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

= reductie van CO2 
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“Vitagro levert op allerlei manieren een 
bijdrage aan duurzaamheid. Dat geeft 

mij persoonlijk erg veel voldoening. 
Zo houden we de aardbol ook leefbaar 

voor toekomstige generaties.” 

Bas van Dijk  |  Productspecialist meststoffen en graszaden 

Focus op innovatie 
en duurzaamheid  

Dit vertaalt zich al sinds de start van het bedrijf in 1989 in een 
eigentijds, hoogwaardig assortiment kwaliteitsproducten. In 1991 
leverden wij als eerste gecoate meststoffen voor openbaar groen. 
Sinds 1999 zijn wij vertrouwd met de biologische bestrijding van 
ziekten en plagen. Het belang hiervan neemt snel toe. 
Inmiddels begeleidt Vitagro vanuit deze invalshoek tal van boom-
kwekerijen, golfverenigingen, gemeenten, terreinbeheerders, 
cultuur technische bedrijven en adviesbureaus bij het aanleggen, 
onderhouden en renoveren.

Producten met zeolieten
Zeolieten zijn een 100% natuurlijk mineraal. Het is in staat om 
tot 70% van het eigen gewicht aan voedingsstoffen en mineralen 
te absorberen en in ‘slow release’ aan het gewas af te staan, 
wanneer deze er om vraagt. De regelmatige 3-dimensionale open 
structuur van het materiaal en zijn hoge CEC zorgen ervoor dat 
er gemiddeld 5 tot 15 keer zoveel N en K kan worden opgenomen 
als bij andere toevoegingen. Doordat er minder hoeft te worden 
beregend, neemt ook de verdichting af. Het plantmateriaal wordt 
sterker, oogt mooier en blijft langer in goede conditie.

Milieumanagementsysteem ISO 14001
Onze ambitie is om binnen onze sector in Nederland het 
meest vooruitstrevend te zijn in het reduceren van onze 
Carbon Footprint. Dit is in ons beleid mede vorm gegeven in 
ons actief lidmaatschap bij MVO Nederland en ISO 14001 
milieumanagementsysteem. Daarin staan jaarlijks onze 
verbeterde doelstellingen gedefi nieerd. Vanuit een constante 
verbetercyclus zijn onze medewerkers en leveranciers hier 
dagelijks mee bezig.  

Milieuvriendelijke materialen
Als leverancier zijn wij voortdurend op zoek naar producten 
die zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen worden toegepast. 
Denk hierbij aan meststoffen die geleidelijk vrijkomen en daardoor 
een sterk verminderde uitspoeling hebben of biologische gewas-
bescherming door middel van aaltjes en schimmels.

Verantwoord productieproces
Al onze leveranciers staan garant voor een milieuvriendelijke 
productie. Bijvoorbeeld de productie van Bio-Trio gebeurt 
uitsluitend met zonne-energie. Verder beperken ze de 
hoeveelheid afval zo veel mogelijk. Alle fabrikanten van de 
meststoffen voldoen bovendien aan ISO 9001 (kwaliteit), 
ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid 
voor personeel) en HACCP (voedselveiligheid).

Logistiek
Het vervoer van meststoffen en graszaden kost veel geld en 
is ook nog eens vervuilend. Als inventief bedrijf reduceren we 
kosten door onze logistiek zó te organiseren dat er minder 
vervoerskilometers worden gemaakt. Daarnaast maakt onze 
vervoersdienst gebruik van bedrijfswagens die voldoen aan de 
meest recente milieunormen. 

Vitagro laat hiermee zien dat we groen denken. 
En dat past helemaal in deze tijd, waarin bedrijven 
niet meer hoeven te kiezen tussen groen en geld. 
Groen betekent juist geld!
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Succesvolle 
producten

De beste keuze
Aan elke opdrachtgever leveren wij de juiste producten om effi ciënt, 
duurzaam en met respect voor het milieu te kunnen werken. 
Van specialisten wordt verwacht dat zij onder alle omstandigheden 
een topprestatie leveren. Een optimale bemesting, aangepast aan 
de behoefte, is daarbij van cruciaal belang. Als u kiest voor Vitagro, 
kiest u voor advies op maat: een grote stap op de weg naar succes!

Golf
Het aanleggen en onderhouden van een golfbaan vereist veel kennis 
en ervaring. Temeer daar het onderhoud vaak zwaar op de begroting 
drukt. Vitagro biedt greenkeepers ervaren sparringpartners en de 
juiste producten om het onderhoud in goede banen te leiden. 
Met oog voor de korte en de lange termijn. 

De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de baan staan altijd centraal. 
Die vormen immers het visitekaartje van iedere golfclub. 
In samenspraak met greenkeepers, aannemers en toeleveranciers 
werken onze adviseurs toe naar de best denkbare resultaten. 
In iedere situatie. Hun vakkennis en betrokkenheid heeft Vitagro 
ook in de golfwereld een uitstekende reputatie en trouwe relaties 
bezorgd. Daar zijn wij eerlijk gezegd best trots op. 

Boomkwekers
Met nieuwe innovatieve meststoffen heeft Vitagro voor de 
boomkweker topproducten voor optimale groei. Deze zorgen voor 
een compacte groei en beperking van inboet. De producten zijn 
ontwikkeld met de visie dat voeding beter moet worden benut. Dus 
een betere groei met minder bemesting. Het kan, met als voordelen: 

• Betere ontwikkeling van de wortel
• Gelijkmatige groei en uniformer gewas
• Goede waterhuishouding en minimale uitspoeling
• Blijvende structuurverbetering van de bodem
• Goede aanleg van de knop en afharding
• Zachtwerkend, geen EC schokken
• Maximale beperking van inboet aan bomen en planten

8
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“Het productassortiment van Vitagro 
is duurzaam, breed, kwalitatief 

hoogwaardig en volledig afgestemd op 
de wensen van onze opdrachtgevers. 

Wij adviseren de groenspecialisten in de 
juiste keuze van een product of een nog 

beter alternatief.” 

Jan IJmker  |  Productspecialist meststoffen en graszaden 

De beste keuze
Aan elke opdrachtgever leveren wij de juiste producten om effi ciënt, 
duurzaam en met respect voor het milieu te kunnen werken. 
Van specialisten wordt verwacht dat zij onder alle omstandigheden 
een topprestatie leveren. Een optimale bemesting, aangepast aan 
de behoefte, is daarbij van cruciaal belang. Als u kiest voor Vitagro, 
kiest u voor advies op maat: een grote stap op de weg naar succes!

Sport
Méér speeluren en minder onderhoud. Dat is wat Vitagro 
voor haar klanten realiseert. Binnen het beschikbare budget, 
dat spreekt voor zich. Hoe dat lukt? Dankzij ons team van 
ervaren, betrokken specialisten en de juiste grasmengsels, 
bodemverbeteraars en meststoffen.  

De resultaten spreken voor zich: 
• Velden met de hoogste bespelingstolerantie 
• Meer bespeelbare uren 
• Minder maaien en vegen
• Een gezondere, beter bespeelbare 
 grasmat van topkwaliteit

Openbare ruimte
Maximaal presteren in duurzaam groenbeheer is onmogelijk 
zonder diepgaande kennis en ervaring. Ook daarin investeert 
Vitagro doelgericht. Onze specialisten weten alles van gras, 
plantsoenen, duurzame meststoffen, dito bodemverbeteraars 
en biologische gewasbescherming. Dat vertaalt zich in gedegen 
advisering op maat. 

Vitagro werkt nauw samen met partners van naam, zoals Bio-Trio, 
DCM, DSV Zaden Nederland (voorheen Euro Grass), Greenmaker, 
Innoseeds, Haifa, Koppert, Mivena en TerraCottem. Desgewenst 
ondersteunen hun experts uw en onze specialisten ter plaatse. 
Samen houden we gras en plantsoenen beter in conditie en krijgt 
het milieu meer ruimte. Doet u mee met onze groene (r)evolutie?

Wij adviseren de groenspecialisten in de 
juiste keuze van een product of een nog 

Sport
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Onze partners 
voor resultaat
Samenwerking met toeleveranciers
Vitagro werkt nauw samen met partners van naam. Desgewenst ondersteunen 
hun experts u en onze specialisten ter plaatse. Samen realiseren we uw gewenste 
doelstellingen met respect voor onze leefomgeving en met de focus op nieuwe 
mogelijkheden, die aansluiten bij het gewenste resultaat.  

DSV Zaden Nederland 
(voorheen Euro Grass) 
graszaden
Kiest u voor kwaliteitsgras, dan kiest u 
kwali teitsrassen en mengsels van DSV Zaden 
Nederland (voorheen Euro Grass). De specialis-
ten van dit internationaal opererende, gespeci-
aliseerde veredelingsbedrijf zijn dagelijks bezig 
om voor elke situatie de juiste grasmengsels te 
ontwikkelen. Met regelmaat introduceert het 
nieuwe rassen die hoog scoren in de nationale en 
internationale rassenlijsten. 

Innoseeds  
graszaden
Innoseeds is al meer dan 100 jaar actief in de 
grasveredeling en heeft een uitstekende staat 
van dienst op het gebied van rassenontwikke-
ling, productie en verkoop van kwaliteitszaden.

Het werkt met uiterst moderne research & 
development faciliteiten ter ontwikkeling 
en beproeving van nieuwe rassen in 
recreatiegrassen. Daarnaast beschikt het 
over een uitgebreid beproevingsnetwerk. 

Greenmaker    
zeolieten
Voor een goede doorworteling en een sterke, 
vitale grasmat dient de bodem in topconditie te 
zijn. Wanneer de toplaag door structuurproblemen 
of intensieve bespeling niet optimaal functioneert, 
kan dat leiden tot groeistagnatie, ziekten, een 
langere herstelperiode en slechte afwatering. 
Het zeoliet van Greenmaker is een 100% natuurlijk 
mineraal, dat de lucht- en waterhuishouding in 
de wortelzone blijvend verbetert. Het kan tot 
70% van het eigen gewicht aan water absorberen 
en staat dit vervolgens in ‘slow release’ af wanneer
de plant er om vraagt. Daarnaast buffert 
Greenmaker zeoliet voedingstoffen. Hierdoor 
vermindert de uitspoeling naar het grondwater 
en worden meststoffen effi ciënter benut.

10
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Mivena  
gecoate en langzaam werkende meststoffen

Mivena produceert onder andere meststoffen 
met een biologisch afbreekbare harscoating. 
Deze meststoffen kenmerken zich door top-
kwaliteit, lange werkingsduur en gelijkmatige 
afgifte.

Het gecontroleerd vrijkomen van voedings-
elementen zorgt voor een uniforme, rustige 
groei. Dit komt tot uiting in een gezonde, 
uniforme kleur en een sterke, vitale grasmat. 
Het ontbreken van groeipieken vermindert 
de noodzaak van maaien en vegen, wat de 
onderhoudskosten beperkt en bijdraagt aan 
de reductie van CO2.

Vrijwel alle Mivena producten bevatten 
de sporenelementen magnesium, ijzer en 
mangaan. Deze bevorderen de opname 
van voedingselementen wat zorgt voor 
een nog effi ciënter meststof gebruik. 
De werkingsduur van de gecoate 
producten varieert van 2 à 3 tot 
8 à 9 maanden. Er zijn dus minder 
strooibeurten nodig. Dat is positief 
nieuws voor het milieu én voor uw 
onderhoudsbudget.

DCM    
organische meststoffen
De meststoffen van DCM zijn samen-
gesteld uit hoogwaardige organische en 
minerale grondstoffen. Zij worden zodanig 
geformuleerd dat de meststoffen een lange 
werkingsduur krijgen en de voedingsstoffen 
gelijkmatig afgeven. Hierdoor wordt het 
gras dag na dag gelijkmatig gevoed. 
Dat resulteert in een egale groei en een 
gezonde, diepgroene graskleur.

TerraCottem   
bodemverbeterende 
producten 
De bodemverbeteraar TerraCottem is ontwik-
keld aan de Universiteit van Gent in België. 
Het bevat tal van componenten, waaronder 
zeoliet. TerraCottem verbetert de lucht- en 
waterhuishouding in de toplaag, buffert 
voedingstoffen, stimuleert het bodemleven en 
bevordert de wortelgroei en ontwikkeling van 
jonge beplanting en grasvelden. Omdat het 
product veel water bindt, vermindert de nood-
zaak van irrigatie aanzienlijk. TerraCottem blijft 
over een reeks van jaren werkzaam en verdient 
zich daardoor ruimschoots terug.Haifa   

gecoate en langzaam 
werkende meststoffen
De meststoffen van Haifa kenmerken zich 
door zuiverheid, lange werkingsduur en 
gelijkmatige afgifte. Hierdoor ontstaat een 
snelle kleurrespons met een langdurig, 
gegarandeerd effect. De productlijnen 
zijn perfect afgestemd op sportvelden en 
golfbanen. Bijkomend voordeel is de geringe 
uitspoeling van de meststoffen en de 
besparing in het aantal giften. Hét bewijs 
dat milieu, kostenbeheersing en een hoog-
waardige grasmat prima samengaan.

Bio Trio   
organische meststoffen

Bio-Trio is een innovatieve leverancier van 
organische meststoffen voor boomkweke-
rijen, sportvelden, golfbanen en openbare 
ruimten. Het assortiment omvat zeer 
diverse producten voor tal van toepassingen. 
Ook anderszins is Bio-Trio gefocust op 
duurzaamheid. De toevoeging van zeolieten 
aan de meststoffen zorgt voor nog minder 
uitspoeling naar het bodemwater. Én absor-
beert de reuk van organische meststoffen.

Koppert    
biologische bestrijding

Koppert Biological Systems is 
mondiaal marktleider in biologische 
gewasbescherming en natuurlijke 
bestuiving. Het bedrijf staat voor 
betrouwbaarheid, innovatie en 
kwaliteit. Koppert beschikt over een 
resultaatgerichte onderzoeksafdeling, 
moderne productiefaciliteiten en een 
wereldwijd netwerk.  

Het bewijs 
voor onze kwaliteit 
Zeggen dat je topkwaliteit levert is makkelijk. 
Veel waardevoller is het, wanneer klanten 
dat zo ervaren. Uit het meest recente 
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 
opdrachtgevers om tal van redenen voor 
Vitagro kiezen. Drie voorname redenen zijn:

Het brede assortiment 
kwaliteitsproducten

Onze focus op 
duurzaam groenbeheer

De professionaliteit, 
betrokken heid en klant gerichtheid 

van ons hele team

✓

✓

✓
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Meer dan producten alleen

Vitagro speelt graag in op uw specifi eke wensen. Leveren aan meerdere vestigingen? 
Per bemestingsgift? Wij verzorgen het graag!

Samenwerking 
Bij Vitagro zeggen we wat we doen en doen we wat we 
zeggen. Oprechtheid en duidelijkheid staan centraal in onze 
samenwerking met u. Dit is in ons beleid mede vormgeven in 
ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Daarin staan 
jaarlijks onze verbeterde doelstellingen gedefi nieerd. Vanuit 
een constante verbetercyclus zijn onze medewerkers en 
leveranciers dagelijks bezig om de hoogste klanttevredenheid 
te bereiken.  

Service en kwaliteit 
Service en kwaliteit zijn kernwaarden in onze dienstverlening. 
Vitagro is dan ook veel meer dan alleen een leverancier van 
graszaden, meststoffen en bodemverbeterende producten. 
Advisering en begeleiding ter plaatse zijn minstens zo belang-
rijk. Dit gebeurt onder andere op basis van bodemanalyse en 
Vitagro’s unieke rekenprogramma voor bemesting op maat.

Advisering op maat 
Een goed advies sluit aan op de wensen en mogelijkheden van 
de opdrachtgever. Vitagro hecht er aan om als gelijkwaardige 
gesprekspartner met de klant te overleggen en samen toe te 
werken naar het beste eindresultaat. Daarbij kan Vitagro de 
opdrachtgever in belangrijke mate ontzorgen.
Of het nu gaat om onderhoud, aanleg, renovatie, maatwerk 
in bodemverbetering, grasmengsels, bemesting of 
gewasbescherming; u kunt vertrouwen op Vitagro.

Vaste contactpersonen
De samenwerking met u is altijd in handen van vaste contact-
personen. De communicatie met u is plezierig en duidelijk. 
Binnen onze organisatie zijn de communicatielijnen kort. 
Hierdoor zijn wij in staat om - indien nodig - snel en fl exibel in 
te spelen op onverwachte situaties. 

Maatwerk in logistiek
Voor alle bestellingen en transporten garandeert Vitagro 
gebruiksgemak en een hoge afl everperformance. Desgewenst 
nemen wij voor de uitlevering van de order contact met u op. 
Hierdoor bent u altijd verzekerd van een correcte afl evering.
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Meer dan producten alleen

“Bij Vitagro vinden we het niet belangrijk 
om zo veel mogelijk te verkopen.

De uitdaging is juist om precies dát te 
verkopen wat bij een opdrachtgever past. 
En dat begint met luisteren en het geven 

van een eerlijk advies!”

Harold Zoet  |  Binnendienstmedewerker meststoffen en graszaden

“Bij Vitagro vinden we het niet belangrijk 

verkopen wat bij een opdrachtgever past. 
En dat begint met luisteren en het geven 

Harold Zoet  |  Binnendienstmedewerker meststoffen en graszaden
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En wat u nog meer over  
Vitagro moet weten…

Partner van NL Greenlabel “voor een levende en duurzame 
buitenruimte”
Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tuinman (Eigen Huis 
& Tuin) en landschapsontwerper Nico Wissing, zijn de oprichters 
van NL Greenlabel, een platform voor bedrijven en organisaties 
die de buitenruimte blijvend willen verduurzamen.

De drijfveer van de oprichters is om een buitenruimte te 
creëren waarin het goed leven is en waarin de toepassing van 
duurzame materialen en producten vanzelfsprekend is. Het 
doel van NL Greenlabel is om zo de footprint van de inrichting 
van de buitenruimte te verminderen en de buitenruimte meet-
baar te verduurzamen. 

Samen met het gerenommeerde ingenieursbureau Royal 
HaskoningDHV is hiervoor een duurzaamheidslabel ontwikkeld.
Inmiddels hebben tientallen Partners, waaronder Vitagro via 
het merk Bio-Trio, zich bij NL Greenlabel aangesloten en het 
gezamenlijke pakket gelabelde duurzame materialen, producten
en diensten groeit gestaag. Ook u als professional kunt zich 
aanmelden bij NL Greenlabel. Ga voor meer info naar 
www.nlgreenlabel.nl.  

Donateur van Nederlandse Greenkeeper Associatie
De Nederlandse Greenkeeper Associatie (NGA) is een 
brancheorganisatie. Die probeert het greenkeepersvak via 
opleidingen, contactdagen, wedstrijden, studiereizen, een 
vakblad en nog veel meer naar een hoger niveau probeert 
te tillen. Vitagro is donateur om de doelstelling 
van de NGA - het verhogen van de kennis van 
greenkeepers - te ondersteunen. Kijk voor meer 
informatie over het werk van deze organisatie op 
www.ngagolf.nl. 

Lid van BSNC 
In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
opgericht. De doelstellingen van de branchevereniging zijn het 
uitwisselen en ontwikkelen van kennis en informatie over de 
aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en 
gelieerde producten zoals graszaden en meststoffen. Beoogd 
wordt dat het lidmaatschap van de branchevereniging door 
de markt (h)erkend wordt als een kwaliteitslabel. De leden 
hebben daartoe een gedragscode ingesteld. Kortweg houdt 
deze gedragscode in dat de leden op een eerlijke, zorgvuldige 
en behoorlijke wijze in de markt 
actief zullen zijn. Ga voor meer 
info naar www.bsnc.nl.  
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Nog geen ervaring met Vitagro?
Voor al onze relaties organiseren wij bijeenkomsten waar 
we u en uw collega’s informeren over de laatste innovaties. 
Bovendien kunt u ervaringen uitwisselen met uw vakgenoten. 
Deze bijeenkomsten hebben één doel: u verzekeren van het 
beste zaai- en bemestingadvies. 

Naast de steun van zeer deskundige medewerkers die bovendien 
optimaal bereikbaar zijn, biedt Vitagro u en uw medewerkers 
doeltreffende informatie over zowel productinhoudelijke als 
vakinhoudelijke zaken. Zo bent u altijd voorzien van de meest 
actuele informatie en kunt u rekenen op advies tegen een 
betaalbare prijs.

Met Vitagro kiest u voor een gegarandeerd resultaat 
zonder risico’s!

Tevreden opdrachtgevers
Sinds de oprichting werkt Vitagro voor uiteenlopende (non-)
profi torganisaties. We richten onze dienstverlening vooral 
op bedrijven in de onderstaande branches:
• Adviesbureaus
• Boomkwekers
• Cultuurtechniek
• Groenvoorziening
• Hoveniers
• Onderhoud van golfbanen
• Onderhoud van sportvelden

“Benieuwd hoe deze bedrijven hun 
samenwerking met Vitagro ervaren? 

Neem gerust contact met ons op. 
Wij brengen u graag in contact met 

onze tevreden klanten!”

Arjan van der Vinne   |  Productspecialist meststoffen en graszaden  
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Vitagro

Industrieweg Oost 28, 6662 NE Elst (Gld.)

T (0481) 36 41 36, F  (0481) 36 41 00, E  info@vitagro.nl, I  www.vitagro.nl

Vitagro, eerlijk in professioneel groen.

Benieuwd naar wat Vitagro voor u kan betekenen?
Doet u mee met onze groene (r)evolutie? Bezoek onze website en neem contact 
met ons op. Onze adviseurs komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Kijk voor meer informatie op onze website of bel ons.
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