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Innovatie staat hoog op de agenda bij Amevo. 
Dat heeft in de loop der tijden mooie, ver
nieuwende producten opgeleverd. De klant 
speelt in het ontwikkelingsproces een van de 
hoofdrollen. Arjan Schuurman illustreert dit 
met de bekende Bambinibamboeetiketsteker. 
‘Vanuit de markt kwam de vraag naar een 
alternatief voor de plastic stekers. Wij hebben 
toen samen met een klant de Bambini ontwik
keld. Deze wordt nu sectorbreed gebruikt: bij 
kamerplanten, maar ook bij heesters, horten
sia’s en vaste planten en zelfs bij boeketten. 
Ze zijn beschikbaar in verschillende maten, 
van 10 tot 90 cm, maar als de klant een andere 
maat zoekt, is het mogelijk de bamboesteker 
op maat te maken. Ook verven in verschillende 
kleuren behoort tot de mogelijkheden.’

Een recente aanwinst in de Bambiniserie is de 
steker van 23 cm. ‘We hadden er al eentje van 
21 cm en een van 27 cm. Er bleek behoefte 

te bestaan aan een maat ertussenin. De 23 
cmuitvoering past net wat beter bij bepaalde 
plantmaten, zodat de steker er niet bovenuit 
steekt, wat bij het laden lastig kan zijn.’

Wens van de klant
Daarnaast levert Amevo sinds een aantal jaren 
ook de Bambini Sideways. Dit is een variant op 
de Bambinibamboeetiketsteker, waaraan snel 
en eenvoudig een etiket met gat kan worden 
bevestigd aan de zijkant. ‘Hierdoor hangt het 
etiket mooi recht. Deze steker is heel geschikt 
voor bijvoorbeeld kleine kamerplanten en 
plantenbakjes, maar uiteraard ook voor 
heesters, vaste planten en coniferen. Ook de 
Sideways is een prachtig voorbeeld van een 
productontwikkeling die is ontstaan naar 
aanleiding van vragen uit de markt.’

Amevo laat zich ook niet onbetuigd op het 
gebied van potten. Zo heeft de groothandel  
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samen met kwekerij Wouters in Ens de 
AquaEasyhangpot ontwikkeld. Dit is een  
unieke pot met een vulmechanisme aan de 
zijkant. De AquaEasy heeft een handig water
reservoir met een inhoud van 2 liter. Het water
niveau is eenvoudig af te lezen en bij te vullen 
dankzij de transparante vulbuis.

Lichtgewicht bindtang
De innovatie bij Amevo gaat gestaag door. 
Schuurman kondigt dan ook graag aan welke 
nieuwe producten er dit jaar nog aankomen.  
Zo wordt een nieuwe lichtgewicht bindtang 
geïntroduceerd. ‘We leveren al jaren bindtan
gen van BJA, een topmerk in deze product
categorie. Een heel bekende is de paarse BJA
tang. Er komt nu een nieuwe op de markt: de 
blauwe variant. Bijzonder is dat dit de lichtste 

bindtang is die er momenteel bestaat; hij weegt 
slechts 421 gram. De stalen onderdelen van de 
paarse tang zijn deels vervangen door alumi
nium, waardoor de blauwe een kwart lichter 
is. De BJAtangen staan er al jaren om bekend 
dat er heel weinig knijpkracht voor nodig is. 
Dat geldt uiteraard ook voor deze. Als extra 
bescherming zit er een “stopper” op de tang, 
die voorkomt dat je bij het ophalen van de tape 
per ongeluk doorknijpt en een nietje platdrukt 
voordat je de binding gemaakt hebt. In de 
tang zit trouwens een handige lange stalen 
pin met een haakje, waarmee je vastgelopen 
nietjes eruit kunt peuteren. De tapehouder 
heeft nu scharnieren in plaats van een plastic 
vouwtje, waardoor deze nog steviger en duur
zamer is. De nieuwe blauwe lichtgewicht BJA
bindniettang zal ongeveer op het moment dat 
u dit leest leverbaar zijn.’

Amevo staat voor een breed portfolio aan 
producten. Een andere succesvolle product
groep wordt gevormd door de gronddoeken, 
die in verschillende kwaliteiten en op maat 
kunnen worden geleverd. Het paradepaardje 
is wel het Mevolongronddoek, gemaakt van 
een weefsel van polypropyleen, waarop de pot
ten en containers worden uitgezet. Het doek 
is verkrijgbaar in zes basiskwaliteiten, waarvan 
vier zwarte, één witte en één in de kleur grijs. 
De gangbaarste kwaliteiten zijn 110 en 130 
gram. Het doek bestaat uit een uvstabiel, 
waterdoorlatend en nagenoeg krimpvrij zwart 
bandjesweefsel.

De gronddoeken kunnen ook op maat gemaakt 
worden door ze aan elkaar te confectioneren 
tot grotere oppervlaktes. Dit wordt gedaan met 

kapnaden. Door deze speciale sterke naden ligt 
het gronddoek altijd vlak.

Naast het Mevolongronddoek is er ook een 
duurzaam biogronddoek te verkrijgen; dit 
bestaat uit een samenstelling van PLAvezels, 
restproducten van mais en wat hennepvezels. 
Dit doek is echter niet geschikt voor een  
containerveld. Het wordt vooral veel door  
hoveniers gebruikt.

Duurzaamheid
Naast innovatie is duurzaamheid een belangrijk 
speerpunt bij Amevo. Zo is de tape die voor de 
bindniettang wordt geleverd ook in een biolo
gisch afbreekbare variant te krijgen. Daarnaast 
is er ook biologische bindbuis leverbaar. 
Biobindbuis heeft dezelfde elasticiteit, sterkte 
en duurzaamheid als traditionele pvcbindbuis, 
maar zodra het op de aarde valt, begint het 
materiaal af te breken. Het afbraakproces 
begint dus pas in de aarde en dan is het binnen 
zes maanden 100 procent biologisch afge
broken. Biobindbuis is gemaakt van bioplastics 
en is uniek omdat het materiaal zeer zacht is. 
‘De bindbuis wordt veel door kwekers en  
hoveniers gebruikt om planten aan te binden.’

Ook kan Amevo verschillende houten etiketten 
aanbieden, die niet alleen veel worden inge
zet in de akkerbouw en veredeling, maar ook 
bij kwekers. ‘Kwekers kunnen er bijvoorbeeld 
de plantennaam of een plantenpaspoort op 
laten drukken. Deze houten versies geven een 
natuurlijke uitstraling. Hiernaast zijn er ook nog 
bamboe Ekostekers, die we eveneens bedrukt 
kunnen leveren.’

Eyecatcher
Een andere eyecatcher is de gegalvaniseerde 
stalen etikethouder. ‘Dit is de ideale etiket
houder voor gebruik in de buitenlucht, die 
verkrijgbaar is in A4, A5 en A6formaat. Ze zijn 
verkrijgbaar voor zowel staande als liggende 
etiketten. Zo kunnen kwekers hun klanten een
voudig van informatie voorzien. Deze etiket
houder is heel geschikt voor cashandcarry’s. 
Je kunt hem in de grond steken, maar er zijn 
ook speciale voeten verkrijgbaar voor op het 
containerveld of op verharding. Deze etiket
houders kunnen eventueel volledig naar wens 
van de klant gemaakt worden.’

Schuurman laat verder de bekende rozen, 
fruit en boomclips de revue passeren. ‘Deze 
worden veel gebruikt om planten vast te zetten 
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door ze vast te klikken aan een draad. Ze zijn in 
te zetten voor gestokte planten of stammetjes, 
zodat die niet omwaaien, en ook zeer geschikt 
voor klimop en andere klimplanten. Ook in de 
zachtfruitteelt worden deze clips veel gebruikt. 
Ze zijn eigenlijk voor veel doeleinden geschikt.’

Speciaal voor laanboomkwekerijen, tuincentra 
als cashandcarry’s biedt Amevo boomhouders 
aan. Deze zijn gemaakt van zacht synthetisch 
rubber en beschermen en ondersteunen de 
boom. ‘Het voordeel is dat de draad automa
tisch in de boomhouder geklemd wordt als je 
de boom ermee vastzet aan de draad. Door het 
rubber wordt de boom daarbij niet beschadigd. 
Eenmaal vastgezet, kan de draad de boom niet 
beschadigen en kan de boomhouder nooit 
langs de draad glijden. De boomhouders zijn 
geschikt voor draad van 4 tot 7 mm.’

Biologische afdekschijf
Daarnaast omvat het assortiment schaduw

gazen en windbreekgazen in vele verschillende 
gradaties. Afhankelijk van de ligging van het 
containerveld kunnen dit essentiële producten 
zijn. Als het veld een heel open ligging heeft, 
kunnen de potten namelijk omwaaien of de 
planten uitdrogen. Schaduwgaas wordt toe
gepast in schaduwhallen, bijvoorbeeld voor 
de buitenteelt van Japanse esdoorn en andere 
planten die geen volle zon verdragen.

Ten slotte mag de Thermodisc niet onvermeld 
blijven. Deze afdekschijf is gunstiger geprijsd 
dan een kokos afdekschijf. De Thermodisc is 
een bruine biologisch afbreekbare schijf met 
een gewicht van 375 g/m² en een dikte van 
ongeveer 3 mm. Hij bestaat voor 90 procent uit 
gerecyclede plantaardige vezels en voor 
10 procent uit gesmolten synthetische vezels. 
Met de Thermodisc kan het gebruik van  
bestrijdingsmiddelen worden beperkt; hij is 
waterdoorlatend en vermindert de verdamping 
en dus het waterverbruik.

Bovenstaande selectie uit het brede assortiment 
laat zien dat Amevo de kweker wil ontzorgen 
met de beste toepassingen. Innovatie en 
duurzaamheid zitten bij dit bedrijf in het DNA. 
Schuurman: ‘Wij denken en innoveren graag 
mee met de klant, voor de perfecte oplossing.’
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